
Tisztelt Hallgató! 
 
Engedje meg, hogy szíves figyelmébe ajánljuk a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerhez 
kapcsolódó új Neptun SMS szolgáltatást. 
 
A Neptun SMS szolgáltatás lényege, hogy a Neptun rendszerből küldött, vagy a rendszerben 
generálódó automatikus üzenetek azonnal továbbításra kerülnek mobiltelefonjára rövid 
szöveges üzenet (SMS) formájában, így késedelem nélkül informálódhat az Ön számára 
fontos eseményekről. 
 
Mint azt bizonyára tudja, az oktatói/adminisztrátori és hallgatói, úgynevezett direkt 
üzeneteken túl az automatikus rendszerüzenetek segítségével az Önnel kapcsolatos 
legfontosabb tanulmányi és pénzügyi műveletekről, változásokról kaphat automatikusan 
generálódó rendszerüzenetet (A pénzügyi típusra példa lehet egy adminisztrátor által kiírt 
költségtérítési díj, vagy akár ösztöndíj, a tanulmányi típusú üzeneteknél pedig olyan fontos 
eseményekről értesülhet, mint például a jegybeírás, vagy vizsga időpont módosítása).  
Az eddig használt üzeneteken/rendszerüzeneteken túl minden hasonlóan fontos változásról 
automatikus információs SMS-t kaphat a Neptun rendszeren belül a Neptun SMS szolgáltatás 
segítségével. 
Az üzenet típusok részletes és teljes felsorolását az „Üzenet/Beállítások” menüponton belül az 
„Automatikus értesítések” fül alatt találja (itt az ”E-mail” oszlop mellett egy ”SMS” oszlop 
is megjelenik az SMS regisztráció után, melynél válogatni tud, mely üzenettípusokból 
szeretne SMS-t kapni).  
 
Amennyiben szeretné SMS-ben is megkapni az adott típusú üzeneteit, akkor ezt egyénileg 
kell beállítania az ”Üzenet/Beállítások” menüponton belül az ”SMS szolgáltatás” fül alatt, 
ahol a ”Regisztráció” gombra kattintva tud a NeptunSMS szolgáltatásra regisztrálni. A 
szintén ezen a felületen található „Tájékoztató” gombra kattintva általános információhoz 
juthat a szolgáltatással kapcsolatban. 
 
A regisztráció ingyenes, semmilyen kötelezettséggel nem jár, azonban szükséges ahhoz, hogy 
SMS csomagot tudjon rendelni. Sikeres regisztráció után a regisztrált e-mail címre visszajelző 
üzenet érkezik a jelszóval, melynek segítségével a www.neptunsms.hu oldalra be tud lépni. 
Az oldalra belépve a ”NeptunSMS- csomag vásárlás” menüpontra kattintva tud fizetni a 
szolgáltatásért (internetes fizetésre alkalmas bankkártya segítségével). 
A NeptunSMS üzenettovábbítási csomag Általános forgalmi adót is tartalmazó díja 1000 Ft, 
amely 40 üzenet SMS formájában való továbbítására biztosít lehetőséget, melyet a fizetéstől 
számított két évig használhat fel. 
 
Amennyiben bővebb információra van szüksége a működéssel kapcsolatban, kérjük, olvassa 
el a részletesebb tájékoztatót a www.neptunsms.hu portálra belépve a láblécben található 
”Segítség” linkre kattintva, vagy küldjön e-mailt a szintén itt található ”Kapcsolat” link alatti 
címre!  
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