
Neptun Tanulmányi Rendszer 
 

A Debreceni Egyetemen a Neptun.Net informatikai rendszert alkalmazzák a hallgatói 

nyilvántartással és az oktatásszervezéssel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátására. A 

rendszert egyaránt használják a tanulmányi osztályok és tanszékek ügyintézői, az oktatók és a 

hallgatók. A Neptun az intézmény hallgatói számára a következő lehetőségeket biztosítja: 

 

Tájékozódhatnak a rendszerben kezelt adataikról  

Megismerhetik a tanulmányukra, képzésükre és tárgyakra vonatkozó információkat  

Tárgyfelvételi időszakban jelentkezhetnek a meghirdetett tárgyakra 

Vizsgára jelentkezhetnek a vizsgajelentkezési időszakban 

Ellenőrizhetik a beírt jegyeiket 

A rendszeren belül üzeneteket kaphatnak az oktatóktól vagy ügyintézőktől 

Figyelemmel kísérhetik az elutalt ösztöndíjukat 

Intézhetik fizetési kötelezettségüket 

 

Minden hallgató, aki felvételt nyert a Debreceni Egyetemre, a tanulmányi osztálytól kapja 

meg a regisztrációhoz szükséges Neptun kódját és jelszavát. 

A belépéshez létre kell hoznia minden felhasználónak a saját hálózati azonosítóját. A művelet 

a https://www.unideb.hu/register/hu weboldalon hajtható végre a Új eduID regisztráció 

link alatt. A regisztrációval kapcsolatos kérdéseket, problémákat a network-

id@helpdesk.unideb.hu címen jelezhetik. 

 

A Neptun-t a hallgatók el tudják érni a hallgatói termináltermekben elhelyezett 

számítógépekről vagy Interneten keresztül távoli gépekről Internet Explorer 7.0 vagy Mozilla 

Firefox 2.0 böngészőprogrammal. Emiatt az ügyek jelentős részét a hallgatóink akár otthonról 

is intézhetik, elkerülve az utazást, várakozást. 

 

A rendszer elérésének módja és a hallgatói funkciók használatának részletes ismertetése a 

http://neptun.unideb.hu weblapon található a Hallgatók címszó alatt.  

 

A Neptun tanulmányi rendszer eléréséhez létrehozott hálózati azonosító egyéb informatikai 

szolgáltatások igénybevételére is használható: Wi-Fi hálózat elérésére, szoftverletöltésre, 

levelezésre. 

 

Hallgatói jogosultsággal mindenki csak a saját adatait kezelheti. Az illetéktelen hozzáférés 

elkerülése végett nagyon fontos, hogy mindenki kezelje titkosan a belépési jelszavát.  

 

A rendszerben tárolt adatok alapján hajtja végre az intézmény a jogszabályban előírt hatósági 

adatszolgáltatásokat. Felhívjuk hallgatóink figyelmét arra, hogy ellenőrizzék a Neptun 

rendszerben kezelt adataik hitelességét és az adatváltozásokat vagy a valóságnak nem 

megfelelő adatokat haladéktalanul jelentsék be a tanulmányi ügyintézőnek, aki elvégzi az 

adatok karbantartását.  

 

A Neptun rendszer lehetőséget teremt a hallgatói ösztöndíjak követése mellett a hallgatói 

térítési díjak (költségtérítés, szolgáltatási díjak, kollégiumi díjak) hatékony és gyors 

befizetésére is. Készpénzes és csekkes befizetés helyett az un. gyűjtőszámlára történő banki 

átutalás után a Neptun rendszerben hajtható végre a hallgatói befizetés. Fontos, hogy a banki 

átutalás közleményében szerepeljen az „NK-” után a hallgató 6 karakteres Neptun-kódja és 
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neve (Pl. NK-A1B2C3 Balogh Claudia). A fel nem használt összeget a hallgató bármikor 

költségmentesen visszautalhatja a saját bankszámlájára. 

A befizetéssel kapcsolatos részletes ismertető az http://neptun.unideb.hu oldalon a 

Hallgatók linken megtalálható.  

 

A rendszert a tárgyfelvételi és vizsgaidőszakban sűrűn felkeresik a hallgatóink. Javasoljuk, 

hogy szorgalmi időszakban is rendszeresen lépjenek be a rendszerbe. Olvassák el üzeneteket, 

ellenőrizzék az ösztöndíjak utalását, a fizetési kötelezettségeiket és az adataikban 

bekövetkezett egyéb változásokat. 

 

Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy tanulmányi ügyekben elsődlegesen a kari tanulmányi 

osztályhoz forduljanak, kurzusokkal és vizsgákkal kapcsolatos problémáikat pedig a tantárgy 

tanszékén kell rendezni. 

 

A rendszer könnyen kezelhető, a hallgatóknak nem okoz nehézséget.  

 

Az HIK (Hallgatói Információs Központ) gondoskodik a Neptun üzemeltetéséről, a központi 

feladatok ellátásáról. Hallgatóink azokban a nem tanulmányi jellegű kérdésekben 

fordulhatnak hozzánk, amelyeket a tanulmányi osztályok nem tudtak orvosolni. 

              Elérhetőségünk:  neptun3@unideb.hu     

52 / 512-900 / 58041 vagy  58042 vagy  58043 vagy 58044 
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