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Személyes beiratkozást megelőzően elvégzendő feladatok a Neptunban 

I. Jelszógenerálás, adategyeztetés (kötelező) 

 

A tanulmányi rendszer (Neptun) használatához szüksége van a Neptun-kódjára és egy ahhoz generált jelszóra, 

hogy a rendszerbe belépve a szükséges feladatokat elvégezhesse. A felvételi értesítéssel egy időben 

megkapta a Neptun felhasználói nevét vagyis a Neptun-kódját, ha korábban még nem használta az ELTE 

Neptunt, akkor az ehhez tartozó jelszót a Q-tér honlapon generálhatja le, a https://qter.elte.hu cím alatt 

elérhető ’Új jelszó’ szolgáltatás használatával. 

Ha tanulmányait alap- vagy mesterképzésben kezdi meg, akkor a központi felvételi nyilvántartásból (Gólya) 

csak bizonyos adatai kerülnek át a Neptunba. Ahogyan arra az első tájékoztató levélben is felhívtuk a 

figyelmét, a személyes adatainak bejelentésére mindenképpen szükség lesz, a személyes beiratkozáskor 

leadandó beiratkozási lapon (ld. lentebb: beiratkozási csomag) ugyanis számos személyes adat szerepel. A 

doktori és szakirányú továbbképzésre való jelentkezéskor megadott adatokban is történhetett változás (pl. 

személyi igazolvány szám), ezért célszerű ott is adatellenőrzéssel kezdeni. A hiányzó adatok pótlására, elévült 

adatok javítására mindenképpen indítson adategyeztetés típusú ügyet a Q-térben 

(https://qter.elte.hu/Ugy.aspx/Adategyeztetes).  

 

II. Elektronikus beiratkozás és regisztráció (kötelező) 

Az elektronikus beiratkozást és regisztrációt Ön a Neptun kódja és jelszava ismeretében tudja megtenni a 

Neptun rendszerben (https://neptun.elte.hu/) a megfelelő képzés kiválasztását követően az alábbi lépések 

szerint: 

 A Neptunba belépve a bal felső sarokban a Képzés menüpontra kattintva válasza ki a megfelelő 

képzést.  

 Az Ügyintézés/Beiratkozás, Bejelentkezés menüpontban kattintson a "Lehetőségek/Beiratkozás" 

linkre (a sorvégi + jelre, azaz a Lehetőségek ikonra).  

 A felugró ablakban nyilatkoznia kell arról, hogy "Aktív" vagy "Passzív" státuszt szeretne bejelenteni 

az adott félévre. A megfelelő alternatíva kiválasztása után a "Nyilatkozom" gombot kell megnyomnia.  

 A félévre tett bejelentés része a személyes adatainak egyeztetése is: az adatainak ellenőrzését 

követően a Kérvény leadása gomb megnyomásával tudja véglegesíteni a félévre tett bejelentését. 

Ezt az eljárást minden félév elején el kell majd végeznie a Neptunban: minden félév elején nyilatkozni kell 

(bejelentést kell tenni) arról, hogy folytatja-e a tanulmányait az adott félévben, vagy szünetelteti. 

III. Beiratkozási lap nyomtatása (kötelező) 

Az ún. beiratkozási csomag (beiratkozási lap, Alumni tagsággal kapcsolatos nyilatkozat) nyomtatása a félévre 

tett bejelentés elvégzése után válik lehetővé: 

 Az Információ/Általános nyomtatványok menüpontban kattintson a Beiratkozási lapnál található, 

sorvégi + jelre, azaz a Lehetőségek ikonra és válassza a Nyomtatás opciót.  
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Beiratkozási lapot lehetőség szerint csak az adatok pótlása után nyomtasson (ld. fentebb: adategyeztetés)! 

A beiratkozási dokumentumokat a képzés során csak egyszer kell kinyomtatni, s a személyes beiratkozásra 

elhozni! 

 

IV. Tárgy- és kurzusfelvétel (javasolt a doktori képzés kivételével – erről ld. alább) 

A regisztráció megtétele után van lehetőség a tárgy- és kurzusfelvételre: 

A Tárgyak/Tárgyfelvétel menüpontban állíthatóak be a kurzusfelvételhez szükséges szűrési feltételek. A 

rendszer alapértelmezett beállításaival érhető el a legjobb szűrési eredmény. Az alapértelmezett beállítások 

az alábbiak: 

 Csak a meghirdetett tárgyak: legyen bepipálva 

 Félévek: válassza ki az aktuális félévet! 

 Tárgytípus: pontozza be a Mintatanterv tárgyait! 

 A Mintatantervek, Tárgycsoport, Nyelv szűrési lehetőségeknél válassza ki a gördítősávból a Minden 

opciót! 

Kattintson a Tárgyak listázása gombra! 

A Neptun által így kilistázott tárgyak az Önre érvényes mintatanterv azon tárgyait, melyek az adott félévben 

meghirdetésre kerültek. Ezek közül kell kiválasztani azokat, melyekhez tartozóan kurzust aktuálisan szeretne 

felvenni. A választásban segítéségére van az Önre érvényes mintatanterv. Az alap-, mester-, doktori- és 

szakirányú továbbképzésen érvényes mintatantervek elérhetőek a honlapunkon, a 

http://www.ppk.elte.hu/tanulmanyi/tantervek menüpontban. 

A kurzusfelvétel végrehajtása: 

 A kilistázott tárgyak közül választva kattinthat a tárgy nevére, a sorban szereplő Felvesz linkre vagy a 

tárgy sorának végén látható + jelre, vagyis a „Lehetőségek” ikonra is. Mindhárom esetben a 

kurzusfelvételi „Tárgy adatok” ablak nyílik meg.  

 Ebben az ablakban látja külön sorokban az adott tárgyhoz meghirdetett kurzusokat. A kurzusok 

időpontjára és helyszínére vonatkozó paramétereit az „Órarend inf.” oszlopban találja (Ha itt nincsen 

adat, akkor a „Megjegyzés,” ill. „Leírás” mezőkben talál útmutatást). A kurzusok közül választva a kurzus 

sorának végén, a kurzuslista jobb oldalán található jelölőnégyzet segítségével tudja kiválasztani, hogy 

mely kurzusokat szeretné felvenni. 

 Alul a „Mentés” gombra kattintva tudja felvenni a tárgyat és a kurzus(oka)t. 

 

A doktori képzésre felvettek tárgy- és kurzusfelvétele más rendben és más időszakban zajlik, mint a többi 

hallgatóé, erről a Q-tér honlapon (https://qter.elte.hu) a Dokumentumok / Tanügyi időrend menüpontban 

találja meg a szükséges információkat.  

 

 

V. Diákigazolvány (választható) 

 

A diákigazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés az egyetemen központilag zajlik. Az igényléshez segítséget, a 

folyamat leírását a Q-tér honlapon találja a Gyakran ismételt kérdések (GYIK) között a 3.4. Mi szükséges az 

állandó diákigazolvány igényléséhez pontban (https://qter.elte.hu/Statikus.aspx/GyIK-Diakigazolvany#3.4).  
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