
Készülünk a Neptun tanulmányi rendszer 
bevezetésére! 

 
Kedves Hallgatóink! 
 
Az érdeklődők növekvő számára tekintettel, szeretnénk tájékoztatást adni arról, hogy a METU a 
jelenleg használt Egységes Tanulmányi Rendszert (ETR) ebben a félévben lecseréli. Helyette egy új 
rendszer, a Neptun kerül bevezetésre, melyet ma Magyarországon a legtöbb főiskola és egyetem is 
használ. Célunk, hogy ügyfélkiszolgálás területén a jelenlegi színvonalat megőrizzük, az átállás idején 
pedig minimálisra csökkentsük az esetleges kellemetlenséget. 
 
A témával kapcsolatos kérdéseket és válaszokat az alábbiakban foglaljuk össze: 
 
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 zajlik majd az adatok átemelése. Ezekben a napokban 
egyik tanulmányi rendszer, valamint a Modulo sem lesz elérhető. Ezzel kapcsolatosan türelmet és 
megértést kérünk! 
 
Mely rendszereket érint 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. 
 
Mi történik az ETR-ben és a Modulo-rendszerben lévő adatokkal? 
 
Október 31-én lezárjuk az ETR-t és a Modulo-rendszert. A forrásadatok archiválásra kerülnek, vagyis 
módosítani nem lehet már rajtuk, ugyanakkor nem vesznek el, a felhasználók a jövőben is 
hozzáférnek majd. 
 
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.   
 
A változás hogyan érinti a Modulo felületet? 
 
A Modulo rendszer működése megszűnik a Neptun bevezetésével. A hallgatók kérelem helyett 
kérvényt tudnak majd beadni az új tanulmányi rendszerben. Átmenetileg azonban előfordulhat, hogy 
néhány kérelmet, űrlapot papír alapon kezelünk majd. 
 
Hogyan tudom majd felkeresni a Hallgatói Információs Központot írásban, ebben az 
időszakban? 
 
A Modulo kivezetésével, az írásbeli kommunikációra új megoldást biztosítunk. Erről egy későbbi 
tájékoztatóban küldünk majd értesítést. 
 
Hogyan kell majd leadni a Szakdolgozatot, illetve a Szakdolgozati konzultációs űrlapokat, ha 
már nem lesz Modulo? 
 
Az őszi félévre tervezett Szakdolgozat leadásokról, valamint a Szakdolgozati konzultációk 
teljesítéséről, október első felében küldünk tájékoztatót az érintett hallgatók számára. 
 
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. A teljes tandíj befizetésének határideje 2017. október 20. A zökkenőmentes 
vizsgajelentkezés érdekében, most különösen fontos a határidő betartása. 
 
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. 
 
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 későbbiekben. 
 
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 mindenki figyelmesen kövesse majd az értesítésekben szereplő útmutatásokat! 
 
 
Budapest, 2017. október 2. 
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