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1. Átlagszámítás 
 

 

A Neptunban kétféle átlagszámítási algoritmus összeállítása lehetséges: a Képzés és a Szakos átlag.  

A képzésekhez kialakított meta kifejezések, gyűjtemények és változók jórészt a szakos átlag számításánál 

is használhatók, amennyiben a kifejezések előtti képzés elnevezést szak-ra módosítjuk. 

A képzés- és a szakos átlag összeállítása is a „Szervezeti egységek (28000)” felületen lehetséges. A 

megfelelő szervezeti egység kiválasztása után a „Szerkeszt” gombra kattintva aktívvá válnak az 

átlagszámítási gombok. Az átlagszámítási ablak a Neptun egyéb, metaszerkesztő ablakaival megegyező 

felület.  

 

A meta zárásban definiált képleteket mindig hallgató-képzés-ciklus, vagy hallgató-szak-ciklus hármas 

paraméterekre lehet lefuttatni. Ez azt jelenti, hogy ez a három adat szükséges és elégséges egy zárás 

metakifejezés lefuttatásához. A futás során a metakifejezés módosítja az adott hallgató adott képzésének 

adott féléves adatait, majd a képzésben szereplő szakokat ugyanebben a ciklusban, ugyanerre a hallgatóra. 

A metakifejezések kapcsolódhatnak képzéshez, szakhoz, vagy szervezeti egységhez. Amennyiben létezik 

metakifejezés az adatbázisban egy képzéshez vagy szakhoz, ebben az esetben ezek fognak lefutni. 

Amennyiben ilyen metakifejezés nem létezik, akkor az adott szak, képzés szervezeti egységének 

metakifejezése fog lefutni. 

Amennyiben ez sem létezik, a szervezeti egységek fájában haladunk felfelé, ameddig nem találunk 

záráshoz kapcsolódó metakifejezést. A legutolsó metakifejezés, amit használhatunk, az a gyökér szervezeti 

egységé, azaz az intézményé. (Ez azt jelenti, hogy egy alárendelt szervezeti egység felülírhatja az 

intézményi zárási képletet úgy, hogy saját zárás metakifejezést definiál, és azt eltárolja a saját szervezeti 

egység bejegyzéséhez az adatbázisban. ) 
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2. Átlagolás menete a Neptunban 
 

Az átlagszámítás gomb a Hallgatók – Képzés - Féléves adatok, Féléves indexsorok és a Féléves indexsor 

bejegyzések felületen is megtalálható (szakos átlagnál további gombok is léteznek, ezekről a 

következőkben esik szó). 

Az átlagszámítás alkalmazása után a program visszajelző üzenetet küld a pontos értékekről. 

A visszajelző üzenetben ellenőrizhetjük, hogy az általunk kiszámított átlag megegyezik-e a program által 

számolt átlaggal. 

A visszajelző üzenet kijelzi a féléves és a kumulált adatokat, valamint az extra értékeket is. 

 

 
Átlagszámítás 

 

 

Átlagszámítás elérése röviden (képzés átlag, vagy a SZAKOS_ATLAGSZAMITAS paraméter állásától 

függően a szakos átlag is lefut ezzel a gombbal):  

 

- Hallgatók (5400)(hallgató kiválasztása)/Hallgató képzései (6000) (képzés kiválasztása)/Féléves 

adatok (6400)(félév kiválasztása) - Átlagszámolás gomb. 

 

- Hallgatók (5400)(hallgató kiválasztása)/Hallgató képzései (6000) (képzés kiválasztása)/Féléves 

adatok (6400)(félév kiválasztása)/Féléves Indexsorok (6600) - Átlagszámolás gomb. 

 

- Hallgatók (5400)(hallgató kiválasztása)/Hallgató képzései (6000) (képzés kiválasztása)/Féléves 

adatok (6400)(félév kiválasztása)/Féléves Indexsorok (6600)/ Féléves indexsor bejegyzések 

(6700) - Átlagszámolás gomb. 
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Szakos átlag kiszámítására külön lehetőség van a következő felületeken is: 

 

- Hallgatók (5400)(hallgató kiválasztása)/Hallgató képzései (6000) (képzés kiválasztása)/Féléves 

adatok (6400)(félév kiválasztása)/Szakok adatai(9400) - Átlagszámolás gomb. 

 

- Hallgatók (5400)(hallgató kiválasztása)/Hallgató képzései (6000) (képzés kiválasztása)/Féléves 

adatok (6400)(félév kiválasztása)/Szakok adatai(9400)/Féléves indexsorok (9800) - 

Átlagszámolás gomb. 

 

2.1. Az átlagszámítás értékei a felületen 
 

Az Átlagszámolás gomb megnyomása után a számított értékek bekerülnek a felületen azonos névvel 

ellátott mezőkbe. Ezeket a mezőket a „Hallgató(5400)/Hallgató képzése (6000)/Féléves adatok(6400) 

menüpontban az Alapadatok, illetve az Extra adatok tabulátorfülek alatt találjuk. 

 

 

 
Alap adatok 

 

Az Alap adatok tabulátorfül alatt a legtöbb intézmény számára alapvető, a legtöbb esetben ugyanazzal, 

vagy hasonló képlettel számított értékeket találjuk. Ilyenek a Kredit, Felvett kredit, Átlag (súlyozott), 

Kreditindex, Ösztöndíjindex, Korrigált kreditindex. 

A felületen az előbb említett értékek (melyeknél ez lehetséges) féléves és kumulált számításban is 

megjelennek. 
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Az Intézmény az általános képleteken túl saját számításokat is meghatározhat tetszés szerinti képletekkel. 

Az ilyen egyedi számításokat az Extra adatok tabulátorfül alatt az Extra adatok mezőibe írja ki a program. 

9 db. ilyen extra érték számítható, a mezők elnevezéseit az intézmény tetszőlegesen átnevezheti az „Extra 

féléves nevek” kódtétel alatt (az átnevezéssel csak a felületi elnevezés változik, az algoritmusban 

zárásváltozóként kizárólag a hagyományos név szerint használhatók az extra értékek (pl. zárás_extra1, 

zárás_extra2, stb.) Erről bővebb tájékoztatást a 3.9-es pontban olvashat.  

A felületen a kódtételek megjelenítési sorrendje a kódtétel érték mezőjében állítható be. 

 

 
Extra adatok 

 

 

Fontos információk! 

 

Amennyiben nem egyezik meg az általunk kiszámolt átlag a program által kiszámított átlaggal, a 

következő eltérésekből adódhat a hiba: 

 

 Teljesített jelölőnégyzetben (oszlopban látható) nem szerepel pipa, és mégis szerepel eredmény az 

indexsorban. 

 Az aláírás korábbi bejegyzéssel került felvitelre, mint az érdemjegy. 

 A féléves indexsor bejegyzéseknél a követelmény típusa eltér a bejegyzés típusától.(Kódtétel 

összerendelési hiba okozhatja) 

 Több eredmény esetén a program mindig a későbbi időpontban beírt eredményt számolja. 

 Kumulált átlagban van eltérés: lehetséges, hogy a hallgató már egy korábbi félévben felvette a 

tárgyat és már teljesítette. Ilyenkor a program féléven belül ugyan teljesítettnek tekinti, de a 

kumulált adatoknál nem kerül beszámításra, ezt paraméter szabályozza. 

 Elismert (korábban akkreditált) jelölőnégyzet (intézményi szabályozással nem összehangolt) állása 

 Tárgyak beszámítása (tárgyak és az eredmények közti részen, középen található) jelölőnégyzetek 

valamelyike tévedésből át van állítva. (Alapértelmezetten mindegyik értéke igaz.) 
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 Mintatantervben helytelenül szereplő kreditszám vagy az indexsorba helytelenül felvitt eredmény. 

 

Amennyiben nem egyezik meg a kumulált átlag, a javítás után a helyes kumulált átlag kiszámításához a 

javított félévet követő féléveket is fel kell oldani és meg kell nyomni ismét az átlagszámítás gombot. A 

lezárást is ismételten el kell végezni. 

Egyedi esetekben, ha el akarunk térni az átlagszámításban meghatározott feltételektől, akkor a középső 

részen található jelölőnégyzetekkel tudunk változtatni, így állíthatjuk be, hogy beszámít-e az adott tárgy a 

különböző átlagokba. A jelölőnégyzettel történt beállítás felülírja az algoritmus beállítását. Ha ezt 

szeretnénk alkalmazni, álljunk rá az adott tárgyra, és szerkesztéssel módosítsuk a jelölőnégyzeteket, majd 

nyomjuk meg az átlagszámolás gombot! 

A 'Féléves adatok' (6400) felületen is megtalálható az 'Átlagszámolás' gomb, így ez a művelet a hallgató 

féléveinél csoportosan is elvégezhető. 

 

 

2.2. Félévzárás, félév feloldás, átlagolás 
 

Átlagszámolás után a tanulmányi ügyintézés következő lépése a félév lezárása, mely a „Lezárás” gombbal 

lehetséges. „Lezárás” gomb a féléves adatok (6400), a féléves indexsorok (6600) és a féléves indexsor 

bejegyzések (6700) felületeken található. 

Mindhárom felületen elvégezhető a félév lezárása. 

 

 
Félévzárás utáni visszajelző üzenet 

 

Félév lezárása röviden: Hallgatók (5400) (hallgató kiválasztása) / Hallgató képzései (6000) (képzés 

kiválasztása) / Féléves adatok (6400) (félév kiválasztása) „Lezárás” gomb.  
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Fontos információ! 

 

 A Neptun.net-ben az átlagszámolás elkülönül a félévzárástól. Ez azt jelenti, hogy amennyiben 

az átlagszámolás után az indexsor bejegyzéseknél változás történik, újra meg kell nyomni az 

átlagszámolás gombot, csak akkor lesz helyes az átlagszámolás értéke. Az újraszámolt adatok 

csak a feloldott féléveknél kerülnek be a féléves adatokhoz. 

 A lezárás dátumát a program automatikusan tölti a mindenkori aktuális dátummal. 

 Minden félév lezárásával együtt történik a félév archiválása is, azt nem kell külön elvégezni. 

 Lezárt félév adatain nem lehet módosítani, viszont a lezárt félév mindenkor feloldható, a 

módosítások, átlagszámolás után újra lezárható.  

 Lezárás és feloldás után az archív adatok is módosulnak. (Frissülnek.) 

 

A félév feloldását a program mindenkor engedélyezi. A feloldás a féléves adatok menüpontban végezhető 

el a „Feloldás” gombbal. Ilyenkor lehet a hallgató féléves adatain módosítani. 

 

 
Félév feloldása 

 
Félév feloldása röviden: Hallgatók (5400) (hallgató kiválasztása) / Hallgató képzései (6000) (képzés kiválasztása) / 
Féléves adatok (6400) (félév kiválasztása) „Feloldás” gomb.  

 

Fontos információ! 

 

 A félév újbóli lezáráskor a program az aktuális dátumot generálja a lezárás dátumaként! 

 Ha a félév feloldása után indexsor adatot is módosítunk, akkor számoljunk újra átlagot! 
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2.3. Átlagszámolást befolyásoló paraméterek 
 

 TARGYUJRATELJESITHETO - Azt szabályozza, hogy a teljesített tárgy felvehető-e újra. 

Értéke: I/N 

Ez a paraméter valójában csak a teljesített tárgy felvételét szabályozza a hallgatónál, de azáltal, 

hogy teljesített tárgyat újra felvehetővé változta, lehetővé teszi az átlagolásban egy tárgy kétszeri 

teljesítettségének megállapítását. 

 TOBBSZOROSTARGYBESZAMITAS_ATLAGSZAMITASNAL - Engedélyezni vagy tiltani 

lehet vele, hogy átlagszámításkor a többször felvett tárgyakat egyszer vagy többször számítsuk-e be 

a kreditek számába. 

 SZAKOS_ATLAGSZAMITAS - Engedélyezni vagy tiltani lehet vele, hogy a hallgató képzéses 

átlagszámításakor a szakos átlagszámítás is lefusson-e. 

 AKKREDITALTTARGYTELJESITETT - I értékre állítása esetén az elismert/akkreditált tárgy 

automatikusan teljesített lesz indexsor bejegyzés nélkül. 
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3. Funkcionalitás 
 

A zárás metakifejezésben találhatóak előre definiált változók, amelyek a hallgató adatait tartalmazzák. 

Ezekre lehet hivatkozni a metakifejezésben, képleteket, feltételeket lehet adni rájuk, amelyek 

végeredményét el lehet menteni a metakifejezésen belül az adatbázisba. 

 

3.1. Zárás rendszerváltozók. 
 

3.1.1. Halmazok 

3.1.1.1. Képzés halmazok 

 

1. KépzésCiklusIndexSor 

2. KépzésCiklusIndexUtolsóSor 

3. KépzésCiklusIndexBejegyzésTípusonkéntUtolsóSor 

4. KépzésCiklusIndexBejegyzésTípusonkéntUtolsóSor2 

5. KépzésÖsszesIndexSor 

6. KépzésÖsszesIndexUtolsóSor 

7. KépzésÖsszesIndexBejegyzésTípusonkéntUtolsóSor 

8. KépzésÖsszesIndexBejegyzésTípusonkéntUtolsóSor2 

 

 

Ezek a halmazok a hallgatói indexbejegyzéseket tartalmazzák. 

Ezek a halmazok automatikusan töltődnek az adatbázisból. Nem módosíthatóak, csupán a bennük tárolt 

értékek kiolvasására szolgálnak. 

 

Az 1. pont az adott ciklus, adott képzésének (amennyiben szakra futtatjuk a metakifejezést, akkor csupán a 

szak adatait) összes indexbejegyzését tartalmazza. 

 

A 2. pont az adott ciklus minden indexsorának utolsó bejegyzését tartalmazza. 

 

A 3. pont az adott ciklus minden indexsorának típusonként utolsó indexbejegyzését tartalmazza.  

 

A 4. pont megegyezik a 3.pontal azzal a különbséggel, hogy ez a halmaz tartalmazni fogja azokat az 

indexsorokat is, ahol nincsenek indexsor bejegyzések. Itt a bejegyzéssel kapcsolatos adatok nem lesznek 

kitöltve (érdemjegy, bejegyzéstípus stb) 

 

A 5., 6., és 7. pont jelentése megegyezik az 1., 2. és 3. pont jelentésével, azzal az eltéréssel, hogy a 5., 6., és 

7. pontban szereplő halmazok nincsenek ciklusra szűrve, így tartalmazzák a hallgató minden adatát, amit a 

képzésen (szakon) szerzett. 

 

A 8. Pont hasonlóan a 4-es ponthoz, tartalmazni fogja azokat az indexsorokat is, ahol nincsenek indexsor 

bejegyzések. 
 

A fent említett halmazban struktúrák találhatóak, amelyek az adott idexbejegyzés adatait tartalmazzák. 
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3.1.1.2. Szakos halmazok 

 

A szakos halmazok megfeleltethetőek az előző képzés halmazoknak csak szakos szinten. 

 

1. SzakCiklusIndexSor 

2. SzakCiklusIndexUtolsóSor 

3. SzakCiklusIndexBejegyzésTípusonkéntUtolsóSor 

4. SzakCiklusIndexBejegyzésTípusonkéntUtolsóSor2 

5. SzakÖsszesIndexSor 

6. SzakÖsszesIndexUtolsóSor 

7. SzakÖsszesIndexBejegyzésTípusonkéntUtolsóSor 

8. SzakÖsszesIndexBejegyzésTípusonkéntUtolsóSor2 

 

Ezek nagyon hasonlóak a képzéses változathoz, csak a szakos indexsorokat fogják tartalmazni. Ezek 

mellett ugyanúgy élnek a képzéses társaik is.  

Ez utóbbiak kiegészültek egy új tulajdonsággal, a SzakTípussal. Ezalapján lehet vizsgálni, hogy a képzéses 

indexsor milyen típusú szakhoz tartozik.  

 

Pl 

foreach indexsor in KépzésÖsszesIndexBejegyzésTípusonkéntUtolsóSor do 

 

    if (indexsor.SzakTípus = "Virtuális szak") then 

      …    

    end; 

 

end; 

 

Ezeken kívül vizsgálhatjuk, hogy egy adott szak Tanárképes-e: 

 

Pl: 

if (Tanárképes) then 

 

      foreach targy1 in SzakÖsszesIndexBejegyzésTípusonkéntUtolsóSor do 

             … 

      end; 

 

end; 
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3.1.2. A struktúra elemei 
 

A struktúra elemei a következők: 

 

 

1. TárgyFelvetélSzám A hallgató hányszor vette fel a tárgyat 

2. BejegyzésTípus  Az indexbejegyzés típusa 

3. EredményTípus Az indexbejegyzés eredménytípusa 

4. TárgyKód Az indexbejegyzés tárgyának kódja 

5. KövetelményTípus  Az indexbejegyzés követelményének típusa 

6. TárgyFelvételTípus  Az indexbejegyzés tárgyának felvételtípusa 

7. Érdemjegy  Az indexbejegyzés eredménye 

8. Kredit Az indexbejegyzés kreditpontja 

9. Súly Az indexbejegyzés súlya 

10. KreditBeszámítás Az indexbejegyzés kreditje beszámít-e a kreditekbe 

11. SzummaKreditBeszámítás Az indexbejegyzés kreditje beszámít-e az összkreditbe 

12. ÁtlagBeszámítás Az indexbejegyzés kreditje beszámít-e az átlagba 

13. SzummaÁtlagBeszámítás Az indexbejegyzés kreditje beszámít-e az összátlagba 

14. ÖsztöndíjÁtlagBeszámítás Az indexbejegyzés tárgyának beszámítása az 

 átlagba az AverageInfo alapján (3 érték: igen, 

 nem, alapértelmezett) 

15. Akkreditáció A felvett tárgy akkreditált tárgy-e 

16. Lezárva A felvett tárgy le van-e zárva 

17. Teljesítve A felvett tárgyat a hallgató teljesítette-e 

18. Kredit2 A felvett tárgy aktuális mintatanterv szerinti 

 kreditje 

 

19. TárgyNév A felvett tárgy neve 

20. TárgyRövidNév A felvett tárgy rövid neve 

21. BeírásDátum Az indexbejegyzés beírásának dátuma 

22. BejegyzésDátum  Az indexbejegyzés dátuma 

23. FélévNév Az indexbejegyzés melyik félévben történt  

 (pl: 2008/09/1) 

24. AkkreditacióTípus Az akkreditáció/elismerés típusa 

25. Utolsó A felvett tárgy utoljára felvett tárgy-e (többször felvett 

tárgynál van értelme. Értéke akkor hamis, ha egy későbbi félévben az adott tárgyat a hallgató 

újrafelvette) 

 

 

3.2. Bejegyzéstípus 
 

Az adatbázisban szereplő bejegyzés típusok közül veheti fel az egyik értéket. Például az alábbi értékek 

lehetségesek az adatbázisban, bár ezek intézményfüggőek:  

 

 „Záróvizsga jegy”, 

 „Aláírás”, 

 „Diplomaterv jegy”, 

 „Beszámoló”, 

 „Félévközi eredmény”, 

 „Minősített aláírás”, 
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 „Gyakorlati jegy”, 

 „Szigorlat”, 

 „Vizsgajegy”, 

 „Folyamatos számonkérés”, 

 

 

3.3. Eredmény típus 
 

Az adatbázisban szereplő eredménytípusok közül veheti fel az egyik értéket. Például az alábbi értékek 

lehetségesek az adatbázisban, bár ezek intézményfüggőek: 

 

 „Elégtelen” 

 „Elégséges” 

 „Közepes” 

 „Jó” 

 „Jeles” 

 „Megfelelt” 

 „Nem felelt meg” 

 „Kiválóan megfelelt” 

 „Aláírva” 

 „Felmentve 2-essel” 

 „Felmentve 3-assal” 

 „Felmentve 4-essel” 

 „Felmentve 5-össel” 

 „Felmentve jegy nélkül” 

 „Megtagadva” 

 

 

A eredménytípus az „Érdemjegy” struktúra elemnek felel meg, de annál többet mond, mert egy adott 

értéknek több neve is lehet, például az 5-ös érdemjegy lehet jeles, felmentve 5-össel vagy kiváló 

eredménytípus is, bár az értékük megegyezik. 

 

 

3.4. Követelmény típus 
 

Az adatbázisban szereplő követelménytípusok közül veheti fel az egyik értéket. Például az alábbi értékek 

lehetségesek az adatbázisban, bár ezek intézményfüggőek: 

 

 „Aláírás megszerzése” 

 „Vizsga” 

 „Folyamatos számonkérés” 

 „Szigorlat” 

 „Kollokvium” 

 „Beszámoló (háromfokozatú)” 

 „Beszámoló (ötfokozatú)” 

 „Záróvizsga” 
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3.5. Tárgyfelvétel típus 
 

Az adatbázisban szereplő tárgyfelvétel típusok közül veheti fel az egyik értéket. Például az alábbi értékek 

lehetségesek az adatbázisban, ezek is intézményfüggőek: 

 

 „Kötelező törzsanyag” 

 „Választható törzsanyag” 

 „Szakirányon választható” 

 „Kötelező” 

 „Szakirányon kötelező” 

 „Kötelezően választott” 

 

 

Lehetőség van különböző tárgyfelvétel-típusú tárgyak számának és kreditszámának meghatározására.  

A számítás az átlagszámítással történik, a számolt értékek a Hallgató képzései ’6000’ felületen a 

Kiegészítő képzésadatok tabulátorfül alatt fognak megjelenni.  

 

Ezekből megtudható, hogy egy hallgató például hány db. ’kötelező’ típusú tárgyat vett fel és ebből hány 

kreditet teljesített. 

 

A mezők az átlagszámításban a következő elnevezésekkel használhatók: 

A felvétel típusok szerinti kreditszám meghatározására: 

 

- Összes kötelező kredit: OsszKotelezoKredit 

- Összes kötelezően választható kredit: OsszKotValKredit  

- Összes szabadon válaszható kredit: OsszSzabValKredit  

 

A felvétel típusok szerinti darabszám meghatározására: 

 

- Összes kötelező darabszám: OsszKotelezoDb  

- Összes kötelezően választható darabszám: OsszKotValDb  

- Összes szabadon válaszható  darabszám: OsszSzabValDb  

 

A különböző felvétel típusú tárgyak darabszámának megállapításához az 1.7 menüpontban már említett 

’MindenFelvettTárgy’ gyűjtemény használható. 

Az értékek számítására vonatozó képlet a többi átlagoló képlettől eltérően nem a jelenlegi, vagy már 

korábban elvégzett félévek, hanem a soron következő, jövőbeni félévek értékeit is számolja. 

 

A zárás változók leírásánál látható, hogy miként menthető a számított eredmény, a példagyűjteményben 

pedig az algoritmus idevágó részé látható, hogy miként épül fel a felvétel típus számítása. 
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3.6. Tulajdonságok 
 

 

3.6.1. Tárgykód 
 

Az indexbejegyzés tárgyának kódja, maszkolható. Ez azt jelenti, hogy a tárgykód összehasonlítható ?-t, és 

*-t tartalmazó kifejezéssel. 

 

 

3.6.2. Érdemjegy 
 

Az indexbejegyzés érdemjegye numerikus formában. Egész és tört számokat is tartalmazhat. 

 

 

3.6.3. Kredit 
 

 Az indexbejegyzés Kreditpontja. Egész és tört számokat is tartalmazhat. 

 

 

3.6.4. Súly 
 

Az indexbejegyzés súlya. Amennyiben nincs kitöltve az adatbázisban ez az érték automatikusan 1.0 lesz. 

 

 

 

3.6.5. Tárgyfelvétel szám 
 

Az indexbejegyzés tárgyának összesített tárgyfelvétel száma. A legkisebb értéke 1. (Létezik hozzá 

indexbejegyzés, így minimum egyszer felvette már a hallgató a tárgyat). Ez a szám csak az adott szakra, 

képzésre vonatkozik, amire a metakifejezés számítása lefut. 

 

 

3.6.6. Átlagbeszámítás mezők (KreditBeszámítás, 
SzummaKreditBeszámítás, ÁtlagBeszámítás, SzummaÁtlagBeszámítás 
ÖsztöndíjÁtlagBeszámítás) 
 

Az indexbejegyzés átlagbeszámíthatósága. Az általános intézményi átlagszámító képletet, felül lehet 

definiálni hallgatónként. (5 db jelölőnégyzet az egyik felületen) 

Ezek szerint a hallgató adott tárgya vagy mindenféleképpen beleszámít az átlagba, vagy semmiféleképpen 

nem számít bele, vagy alapértelmezettként számít bele, ekkor a képletben definiált feltételek végrehajtása 

alapján értékelődik ki a tárgy beszámíthatósága. 
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3.7. Egyéb előredefiniált halmazok 
 

1.   CiklusFelvettTárgyak 

2. ÖsszesFelvettTárgyak 

3. MindenFelvettTárgy 

 

A CiklusFelvettTárgyak halmazban azok a tárgyak szerepelnek, amelyeket a hallgató a képzésén az 

átlagszámítás félévében vett fel. Az ÖsszesfelvettTárgyak halmazban pedig a képzésén minden felvett 

tárgy szerepel, amit a számolt félévig felvett. 

 

A MindenFelvettTárgy pedig egy olyan halmaz, mely attól függetlenül, hogy melyik félévben számítjuk, 

a hallgató a képzésen, vagy szakon felvett összes tárgyát tartalmazza. Itt tehát előfordulhat az is, hogy egy 

4 féléves hallgató első félévén számított átlagban már a későbbi félévek tárgyai is szerepelnek. 

 

A MindenFelvettTárgynak különleges szerepe van a különböző Tárgyfelvétel típusú tárgyak 

darabszámának meghatározásában (pl. hány darab kötelező, vagy szabadon választható tárgyat vett 

fel összesen a hallgató). 

 

Ezek a halmazok automatikusan töltődnek az adatbázisból. Nem módosíthatóak, csupán a bennük tárolt 

értékek kiolvasására szolgálnak. 

 

A fent említett halmazban struktúrák találhatóak, amelyek az adott indexbejegyzés adatait tartalmazzák. 

 

A struktúra elemei a következők: 

 

 TárgyFelvetélSzám, a hallgató hányszor vette fel a tárgyat 

 TárgyKód, az indexbejegyzés tárgyának kódja 

 KövetelményTípus, az indexbejegyzés követelményének típusa 

 TárgyFelvételTípus, az indexbejegyzés tárgyának felvételtípusa 

 Kredit, az indexbejegyzés kreditpontja 

 Súly, az indexbejegyzés súlya 

 

Ezek jelentése megegyezik a fent leírtakkal. 
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3.8. Egyéb rendszerváltozók 
 

3.8.1. Kreditosztó 
 

Az adott képzés, szak, kreditosztója. A kreditosztó értéke függ a szemesztertől, ahol éppen a hallgató tart 

abban a ciklusban, amire a metakifejezés lefut. Így a szemeszter értékével nem kell foglalkozni a 

metakifejezés írásakor, mert ebben a metakifejezés változóban mindig a megfelelő kreditosztó értéke 

töltődik be. 

Ügyelni kell arra, hogy az adatbázisban szerepeljen a szükséges kreditosztó értéke, különben a 

metakifejezés nem tudja kiértékelni megfelelően a hallgató eredményeit. 

Numerikus értékeket vehet csak fel, nem írható, csak olvasható változó. 

 

 

3.8.2. KreditosztóLétezik 
 

Az átlagszámítás futásának a megszakadását eredményezi, ha nincsen az adatbázisban a szükséges 

kreditosztó. Amennyiben ez nem megengedhető, és ebben az esetben is valamilyen kreditértékkel osztani 

kell, akkor ennek a változónak a segítségével feltételt adhatunk meg. 

 

if (Kreditosztólétezik) then 

KI :=  szamlalo / KreditOsztó; 

else 

KI := szamlalo / 30; 

end; 

 

Ebben az esetben, ha egy képzés vagy szak egyik szemeszterének nincsen kitöltve a kreditosztója, a 

program 30 kredittel fog osztani. Ha ez nem megengedhető, mert minden kreditosztónak ki kell töltve 

lennie, abban az esetben javasolt a KreditOsztóLétezik tulajdonságnak az elhagyása. 

 

 

3.8.3. KreditesKépzés 
 

Az adott képzés, szak kredites voltát tartalmazó változó. 

Igaz-hamis értéke lehet. Ennek segítségével adható meg olyan elágazás a metakifejezésben, miszerint 

kredites és nem kredites képzésre eltérő képletet adhat meg az intézmény. Amennyiben a képzés nem 

kredites, így az adatbázis és a metanyelv kreditre vonatkozó változói előre nem definiált véletlen értékeket 

vehetnek fel, így ezek használata a képletben nem használható. 

Igaz hamis értéket vehet fel, csak olvasható, nem írható rendszerváltozó. 
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3.8.4. Államilag támogatott félévek száma 
 

A Hallgatók(5400)/Hallgató képzései (6000) /Kiegészítő képzés adatok tabulátor fülön található egy mező 

„Képzésen államilag támogatott félévek száma” elnevezéssel. A mezőben az adott képzésen szereplő 

államilag támogatott félévek száma jelenik meg. A mezőben az érték a féléves sorok státusz2 értéke 

alapján kerül kiszámításra.  

A mező adata mindig az átlagszámolás gomb megnyomásakor kerül kiszámításra, ill. újraszámításra.  

 

Átlagszámolási algoritmushoz függvény is tartozik. A függvény neve: 

ÁllamilagTámogatottFélévekSzáma(),  

a financialstatus2 mező alapján visszaadja a hallgató adott képzésén az államilag támogatott félévek 

számát, mely alapján az érték bekerül a fejlesztett mezőbe.  

Az átlagolás a féléves adatok pénzügyi státusz2 mező alapján történik, és a tanulmányi státusz érték nem 

kerül megkülönböztetésre (aktív, passzív). A függvény által számolt érték az erre szolgáló mezőbe a 

függvényhez készült zárásváltozó által kerül be. 

 

Használata: 

 

int fv := ÁllamilagTámogatottFélévekSzáma(); 

zaras_allamilagtamogatottfelevekszama := ÁllamilagTámogatottFélévekSzáma(); 

 

 

Elkészült az államilag támogatott félévek száma függvény paraméteres változata:  

 

AllamilagTamogatottFelevekSzama(bool aktivfelev).  

 

Ennél a függvénynél igaz paraméterérték esetén csak az aktív féléveket számolja, hamis esetén csak a 

passzívakat, a paraméter elhagyásakor pedig - az alap függvény működési elvének megfelelően - az összes 

államilag támogatott félévet. 
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3.9. Számított képletek tárolása 
 

A zárás metakifejezésben egyszerre több hallgatói adatot is számítani kell. Mindegyikre külön képletet kell 

megadni. Például a hallgató féléves átlagára, kumulált átlagára, ösztöndíjátlagára stb. külön-külön képletet 

kell megadni. Azért, hogy ezeket a képleteket egymástól megkülönböztessük, és a számított értékeiket 

eltárolhassuk, rendszerváltozókat vezettünk be.  

Ezek írható olvasható változók, amelyekbe numerikus adatok írhatóak. 

Olvasásuk csak akkor történhet, ha előtte írás is volt. Ez garantálja, hogy megfelelő adatot olvassunk ki 

belőle. (Minden változó kezdő értéke 0.0 illetve 0). 

A zárás metakifejezés az alábbi rendszerváltozókat tartalmazza, amelyek a számított értékek tárolására és 

újrahasznosítására szolgálnak: 

 

 "zárás_kredit"   Teljesített kredit 

 "zárás_kreditösszes"  Felvett kredit 

 "zárás_kreditösszes1"  Felvett kredit1 

 "zárás_kreditösszes2"  Felvett kredit2 

 "zárás_kreditösszes3"  Felvett kredit3 

 "zárás_szummakredit"  Kumulált teljesített kredit 

 "zárás_szummakreditösszes"  Kumulált felvett kredit 

 "zárás_szummakreditösszes1"  Kumulált felvett kredit1 

 "zárás_szummakreditösszes2"  Kumulált felvett kredit2 

 "zárás_szummakreditösszes3"  Kumulált felvett kredit3 

 "zárás_átlag"  Átlag 

 "zárás_szummaátlag"  Kumulált átlag 

 "zárás_ösztöndíjátlag"  Ösztöndíjátlag 

 "zárás_extra1"  extra1 

 "zárás_extra2"  extra2 

 "zárás_extra3"  extra3 

 "zárás_extra4"  extra4 

 "zárás_extra5"  extra5 

 "zárás_extra6"  extra6 

 "zárás_extra7"  extra7 

 "zárás_extra8"  extra8 

 "zárás_extra9"  extra9 

 "zárás_kreditindex"  Kreditindex 

 "zárás_korrigáltkreditindex"   Korrigált kreditindex 

 "zárás_összkorrigáltkreditindex"  Összesített korrigált kreditindex 

 "zárás_összkötelezökredit"  Összes kötelező kredit 

 "zárás_összkötelezödb"  Összes kötelező tárgy darabszáma 

  "zárás_összkötválaszthatókredit" Összes kötelezően választható kredit 

  "zárás_összkötválaszthatódb" Összes kötelezően választható tárgy darabszáma 

  "zárás_összszabválaszthatókredit" Összes szabadon választható kredit 

  "zárás_összszabválaszthatódb" Összes szabadon választható tárgy darabszáma 

 ”zaras_allamilagtamogatottfelevekszama”Államilag támogatott félévek száma 

 

 

Amennyiben vannak olyan mezők, amelyeket az intézmény nem használ, akkor azokat figyelmen kívül 

lehet hagyni, és elég a képletet azokra megadni, amelyek az intézmény számára szükségesek. 
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3.10.  Számított értékek elmentése 
 

A metakifejezés által kiszámított zárás adatokat el lehet menteni az adatbázisba. Erre a zárás_mentés 

utasítást kell kiadni a metakifejezésben. Ekkor a fent felsorolt változók értékei mentődnek el az 

adatbázisba. Amennyiben valamelyik változó nem kapott értéket a metakifejezésben, az a változó nem 

mentődik el. 

Fontos, hogy a zárás_mentés utasítás a metakifejezés legutolsó utasítása legyen, mert adatbázis mentés 

utáni számításoknak már nincsen értelme, így a metakifejezés futása automatikusan megszakad ennél a 

sornál. 

 

Amennyiben mentéskor hibát talál a rendszer az algoritmusban, visszajelzést ad azzal kapcsolatban, hogy 

melyik sor miatt nem eredményes az átlagszámítás vagy pontosan mi miatt érvénytelen az adott 

metakifejezés. 

 

3.11.  Számított értékek megjelenítése 
 

Zárás info utasítás. A zárás_mentés-sel megegyező funkciójú utasítás, azzal az eltéréssel, hogy nem 

történik adatbázis mentés, így a számított adatok csupán a képernyőn jelennek meg, nincsenek kihatással a 

rendszerre. Minden más tulajdonságában megegyezik a zárás_mentés-sel, így az ez utáni utasítások itt is 

érvénytelenek. 

 

A zárásértékek eredményeként kerülnek ki a Neptunba, a Hallgatók/Hallgató képzései/Féléves adatok 

(6400) felületre a különböző értékek (pl. kredit, átlag, vagy korrigált kreditindex,…stb.) 

Az intézmény által tetszőleges módon számított Extra értékek a „Hallgató(5400)/Hallgató képzése 
(6000)/Féléves adatok(6400)” menüpontban az Extra adatok tabulátorfül alatt jelennek meg. 
A Tárgyfelvétel-típusok alapján megkülönböztetett számítások a Hallgató képzései (6000) felületen a 

Kiegészítő képzésadatok tabulátor-fül alatt láthatóak (pl. a hallgató hány darab kötelező típusú tárgyat vett 

fel és ezekből a tárgyakból hány kreditet teljesített). 

  



 

NEPTUN Tanulmányi 

Rendszer Dokumentáció 

 
ÁTLAGSZÁMÍTÁS 

 

Kiadás: 2011.09.20. Verzió: 1.5. Oldalszám: 23 / 45 
 

4. Átlagolási képletek 
 

4.1. Súlyozott tanulmányi átlag: 
 

 
 

4.2. Kreditindex (ösztöndíjindex): 

 

 
Az ösztöndíjindex az esetek többségében megegyezik a kreditindexszel, de az intézménynek lehetősége 

van az ösztöndíjátlag számolására egyéb, tetszőleges képlet alapján is. 

 

4.3. Korrigált kreditindex: 
 

 

4.4. Összesített korrigált kreditindex: 
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5. Elismert (akkreditált) tárgyak számítása 
 

Átlagtípusonként eltérő lehet az elismert (elismert=akkreditált) tárgyak kezelése (a programban a 

korábbi akkreditált elnevezést váltotta fel az elismert elnevezés, ebben a dokumentációban az érthetőség 

kedvéért szinonimái egymásnak, amíg minden felületen meg nem történik az átnevezés).  

 

Az intézmény határozhat úgy, hogy például egy elismert (akkreditált) tárgy beleszámít a kumulált átlagba, 

kreditbe, a féléves átlagba viszont nem. Ekkor a számított átlagokat ki kell egészíteni, hogy az iterációk 

során figyeljék az indexsorok ’Akkreditáció’ tulajdonságát. Amennyiben az adott indexsor, azaz az 

adott tárgy elismert/ akkreditált, az ’Akkreditáció’ tulajdonság értéke ’Igaz’ lesz. 

 
Amennyiben például ki akarjuk kötni, hogy a vizsgált indexsor a számításban nem lehet elismert/ akkreditált, akkor a 

következő kikötést kell tennünk gyűjteménytől függően: (Nem indexsor.Akkreditáció), vagy (Nem 

tárgy.Akkreditáció) 

 

Az eljárásra példával is szolgál a dokumentáció példa gyűjteménye. 

 

Fontos tudni, hogy az AKKREDITALTTARGYTELJESITETT rendszerparaméter I értékre állítása 

esetén az akkreditált tárgy automatikusan teljesített lesz indexsor bejegyzés nélkül is. 

 

Ha egy indexsorban beállításra kerül az Akkreditált jelölőnégyzet, és kapcsolódik az indexsorhoz kurzus, 

akkor mentéskor automatikusan lejelentkeztetésre kerül a hallgató a kurzusról. 

 

5.1. Számítás elismerés típusok (akkreditáció típus) alapján 
 

Az átlagszámítási algoritmusban lehetőség van az indexsorok, illetve tárgyak elismerés típus szerinti 

megkülönböztetésére. Ilyenkor lehetőség van arra, hogy egyes számításoknál például egy belföldi 

akkreditációval teljesített tárgy más elbírálás alá essen, mint egy intézményen belüli akkreditáció. 

Az intézmény az „Elismerés típusa” kódtétel alatt találja azokat a védett kódtétel típusokat, melyek 

alapján a beszámítást meghatározhatja. Ilyen típusok léteznek: 

 

- Intézményen belüli akkreditáció 

- Belföldi akkreditáció 

- Külföldi akkreditáció 

- FSZ képzésből elismert 

- Munkatapasztalat alapján 

- Külföldi akkreditáció (erasmus) 

- Áthallgatás saját intézmény 

- Áthallgatás más intézmény 

- Áthallgatás (engedélyezett + 10 %) 

- Mesterképzésen pótlandó 

- Engedélyezett áthallgatás (nem saját mintatanterv) 

- Vendéghallgatás 

 

 

Az „Akkreditált” jelölőnégyzet és az elismerés típusa érték egymástól függetlenül változtatható a felületen. 
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A számítás elkészítése előtt hasznos lehet elkészíteni egy mátrixot, melyen egyértelműen látható, hogy 

mely elismerés típus milyen értékbe számíthat bele. 

 

 
Elismerés típusok számítása mátrix 
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6. Speciális indexsorok számítása 
 

A Neptunban lehetőség van a féléves indexsorok mellett úgynevezett speciális indexsorok 

adminisztrálására a Hallgatók (5400) /Hallgató képzései (6000) /Speciális indexsorok (39000) felületen.  

Ezek az indexsorok a hagyományos tárgyfelvételi és tárgykezelési metódustól eltérő olyan különleges 

tárgyak rögzítését teszik lehetővé, melyek adminisztrálását és nyilvántartását az intézmény szándékosan a 

többi féléves indexsortól elkülönítve kíván kezelni (pl. nem mintatantervből történik a felvétel, esetleg nem 

is létezik a tárgy az intézményben). Ilyenek lehetnek például a más intézményből áthozott, elismeréssel 

(akkreditálással) teljesített, de félévhez nem feltétlenül kötődő tárgyak, vagy akár az áthallgatásos tárgyak. 

 

A speciális indexsorokra vonatkozó gyűjtemény neve: SpecIndexSorok  

A következő tulajdonságai lehetnek meta szinten:  

 

 TárgyNév,  

 Tárgykód,  

 Akkreditáció,  

 AkkreditációTípus,  

 BejegyzésTípus,  

 KövetelményTípus,  

 Kredit,  

 Érdemjegy,  

 FélévNév,  

 Típus,  

 TárgyfelvételTípus 

 

A gyűjteményt és a hozzá tartozó tulajdonságokat ugyanúgy kell használni, mint a többi gyűjteményt 

(foreach kifejezésen belül). Például foreach  indexsor in SpecIndexSorok do … 

Számításnál a hallgató képzéséhez tartozó összes SpecIndexLine sort tartalmazza az összes zárás típus 

esetében (félév, szak, törzslap átlag). 
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7. Példák 
 

7.1. 1. Példa 
 
double szamlalo :=  0; 

double nevezo := 0; 

 

if (nem KreditesKépzés ) then 

  

 foreach  indexsor in kepzesciklusindexsor  do 

 

if (indexsor.bejegyzestipus = "vizsgajegy") then 

 

   nevezo := nevezo + 1; 

 

   if (indexsor.TargyFelvetelSzam = 1) then 

 

szamlalo :=  szamlalo +  indexsor.Érdemjegy; 

   else 

szamlalo :=  szamlalo +  (indexsor.Érdemjegy 

 * 0.9 ); 

   end; 

  end; 

 end; 

else 

 

 foreach  indexsor in kepzesciklusindexsor  do 

 

  nevezo := nevezo + (indexsor.kredit * indexsor.súly); 

  szamlalo  :=  szamlalo +  

( indexsor.Érdemjegy * indexsor.kredit *  

indexsor.súly); 

 end; 

  

 

end; 

 

zárás_kredit :=  nevezo; 

zárás_kreditösszes := nevezo; 

zárás_kreditösszes1 := nevezo + 1.0; 

zárás_kreditösszes2 := nevezo + 2.0; 

zárás_szummakredit := nevezo + 3.0; 

zárás_szummakreditösszes := nevezo; 

zárás_átlag := szamlalo / nevezo; 

zárás_szummaátlag := szamlalo / zárás_kreditösszes ; 

zárás_ösztöndíjátlag := zárás_szummaátlag; 

zárás_extra1 := zárás_kreditösszes / kreditosztó; 

zárás_mentés; 
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A fenti példa definiál két metanyelvi változót, egy szamlalo és egy nevezo nevű változót. Ezt a két 

változót kétféleképpen tölti fel értékkel a kreditesképzés, illetve a nem kreditesképzés ágon.  

Mindkét ágban van egy ciklus, ami a KépzésCiklusIndexSor  halmazon megy végig. A halmaz 

elemire bizonyos feltételeket illeszt (indexsor.Bejegyzéstipus = "vizsgajegy", indexsor.TárgyFelvételSzám 

= 1 ), ami alapján más értékekkel tölti fel a szamlalo és a nevezo változókat. 

A legvégén ennek a két változónak a segítségével kitölti a zárás rendszerváltozókat, majd ezeket a 

legutolsó utasítással elmenti az adatbázisba. 

 

 

7.2. 2. Példa 
 
double szamlalo :=  0; 

double nevezo := 0; 

 

if (KreditesKépzés  ) then 

  

 foreach  indexsor in KépzésCiklusIndexSor  do 

 

if  (indexsor.TárgyKód = "*c*") then 

 

   nevezo := nevezo + 1; 

szamlalo :=  szamlalo +  indexsor.Érdemjegy; 

   

  end; 

  

 end; 

 

end; 

zárás_átlag := szamlalo / nevezo; 

zárás_mentés; 

 

A fenti példa a ’c’ karaktert tartalmazó tárgykódú tárgyakra számol egy számtani átlagot. 

7.3. 3. példa 
 
double szamlalo :=  0; 

double nevezo := 0; 

 

foreach  indexsor in KépzésCiklusIndexSor  do 

 

if  (indexsor.ÁtlagBeszámítás = "Igen")  then 

// ezt a tárgyat mindenféleképpen bele kell vennünk  

// az átlagszámításba 

   nevezo := nevezo + 1; 

   szamlalo :=  szamlalo +  indexsor.Érdemjegy; 

end 

 

if  (indexsor. ÁtlagBeszámítás = "Nem")  then 

// ez üres ciklus, mert ezt a tárgyat nem szabad beszámítani  

// az átlagba 

end 
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if  (indexsor. ÁtlagBeszámítás = "Alapértelmezett")  then 

// ebben a részben az alapértelmezett átlagszámítási logika  

// foglal helyet 

// az olyan tárgyaké, amelyek nem szerepelnek az AverageInfo 

táblában 

// vagy igen, de alapértelmezett besorolással 

if  (indexsor.TárgyKód = "*c*" ) then 

nevezo := nevezo + 1; 

szamlalo :=  szamlalo +  indexsor.Érdemjegy;  

end 

end; 

end; 

 

zárás_átlag := szamlalo / nevezo; 

zárás_mentés; 

 

Ez a példa az alapértelmezett átlagszámítástól való eltérést mutatja be. Egyes hallgatókra külön-külön 

megadható, hogy mely tárgyak számítsanak bele az átlagába. Ezeket a TO-s munkatársak egyéni elbírálás 

alapján módosíthatják. Ebben az esetben, a képletben szereplő feltételek alól „kibújhat” egy tárgy, ha ez a 

paraméter be van állítva a hallgató adatainál. A fenti példában egy olyan átlagszámítási algoritmust 

definiált az intézmény, ami szerint csak a ’C’ karaktert tartalmazó tárgyak szerepelnek a hallgatók 

átlagaiban, és ezek kreditek alapján súlyozott átlaga a hallgató féléves átlaga. Ez az alapértelmezett 

átlagszámítás. Azonban ha egy indexsor (ami nyilván egy tárgyat foglal magában)  ÁtlagBeszámítás 

tulajdonsága meg van jelölve az adatbázisban „Igen” értékkel, akkor az a tárgy a fenti példában szerepelni 

fog az átlagban, attól függetlenül, hogy a tárgykódjában szerepel-e C karakter.  Ugyanakkor azok a 

tárgyak, amelyekben tárgykódjában szerepel C betű, de mégis ki lettek véve az átlagszámítási eljárásból 

egy adott hallgatónál, akkor ez a tárgy a középső üres ciklus jóvoltából nem kerül bele az átlagba. 

A rendszerben 5 féle átlagba avatkozhatnak bele a TO-s munkatársak. Azaz definiálni lehet olyan zárás 

metakifejezést, hogy egy adott hallgató egy tárgyát nem számoljuk bele a kumulált átlagába, de 

beleszámítjuk az ösztöndíjátlagába és a féléves átlagába, és a féléves kreditpontok közé, de nem számítjuk 

be a görgetett kreditpontok közé, ugyanakkor az összes többi hallgatóval szabályosan járunk el. 

 

 

7.4. 4. példa. 
 

A Neptun.Net rendszer a ciklus zárás során elmenti az adatbázisba, hogy egy hallgató zárásakor melyik 

átlagába, mely tárgyak számítottak bele. 

A fenti példákból azonban kitűnik, hogy ezt az információt nem lehet automatikusan kinyerni a 

metanyelvből. Hiszen segédváltozókkal dolgoztunk, segédváltozók tartalmazták bizonyos tárgyak 

érdemjegyeit, kreditjeit, más tárgyak viszont nem számítottak be, majd ezeknek a segédváltozóknak az 

értékeit hozzárendeltük átlagokhoz. Így nem dönthető el automatikusan, hogy egy adott átlagba mely 

tárgyak számítottak bele, és melyek nem. 

Ezért ezt az információt bele kell tenni a metanyelvbe, hogy a Neptun.Net rendszer ezeket az információkat 

is kezelni tudja. Ezt a 3. példa metakifejezésén mutatjuk meg. 

 
double szamlalo :=  0; 

double nevezo := 0; 

 

foreach  indexsor in KépzésCiklusIndexSor  do 

 

if  (indexsor.ÁtlagBeszámítás = "Igen")  then 
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// ezt a tárgyat mindenféleképpen bele kell vennünk  

// az átlagszámításba 

   nevezo := nevezo + 1; 

   szamlalo :=  szamlalo +  indexsor.Érdemjegy; 

end 

 

if  (indexsor. ÁtlagBeszámítás = "Nem")  then 

// ez üres ciklus, mert ezt a tárgyat nem szabad beszámítani  

// az átlagba 

end 

 

if  (indexsor. ÁtlagBeszámítás = "Alapértelmezett")  then 

// ebben a részben az alapértelmezett átlagszámítási logika  

// foglal helyet 

// az olyan tárgyaké, amelyek nem szerepelnek az AverageInfo 

táblában 

// vagy igen, de alapértelmezett besorolással 

if  (indexsor.TárgyKód = "*c*" ) then 

nevezo := nevezo + 1; 

szamlalo :=  szamlalo +  indexsor.Érdemjegy;  

indexsor.ÁtlagBeszámítás := "Igen"; 

else 

indexsor.ÁtlagBeszámítás := "Nem"; 

end 

end; 

end; 

 

zárás_átlag := szamlalo / nevezo; 

zárás_mentés; 

 

 

A harmadik példához képest az eltérést kék színnel jelöltük. Az indexsor segédváltozó, amely a ciklus 

minden egyes lefutásánál, iterációjánál egy indexbejegyzést tartalmaz, Az Átlagbeszámítás nevű 

tulajdonságát állítottuk be „Igen” vagy “Nem” értékre attól függően, hogy beleszámított az átlagba, avagy 

sem. Érdemes észrevenni, hogy ezt csak az ÁtlagBeszámítás = "Alapértelmezett" esetén 

tettük, meg, hiszen amikor a ÁtlagBeszámítás = "Igen" feltétel teljesül, akkor felesleges a változó 

értékét állítani, mert már a régi értéke és az új megegyezik, ezenkívül biztosan tudjuk, hogy ez a tárgy 

beleszámít az átlagba.. Hasonlóan okoskodhatunk az ÁtlagBeszámítás = "Nem" esetén is.  Az 

Alapértelmezett érték esetén azonban ez nincs így. Itt egyértelműen meg kell mondanunk, hogy az 

alapértelmezett átlagba beleszámít-e az adott indexsor, vagy sem. 

Ezt a kékkel jelölt sorok segítségével tettük meg. 

Ugyanakkor ez a példa csupán egyetlen egy átlag számítását tartalmazza. Ezt meg kell tennünk mind az 5 

átlag esetén. 
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7.5. 5. Példa – Tárgyfelvétel típusok számítása 
 

Lehetőség van különböző tárgyfelvétel-típusú tárgyak számának és kreditszámának meghatározására (a 

számítás az átlagszámítással történik, a számolt értékek a Hallgató képzései ’6000’ felületen a Kiegészítő 

képzésadatok tabulátorfül alatt fognak megjelenni).  

 

Ezekből megtudható, hogy egy hallgató például hány db. ’kötelező’ típusú tárgyat vett fel és ebből hány 

kreditet teljesített. Ezt szemlélteti a következő példa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Látható, hogy a különböző felvétel típusú tárgyak darabszámának megállapításához az 1.7 menüpontban 

már említett ’MindenFelvettTárgy’ gyűjtemény használható. 

Ez a képlet a többi átlagoló képlettől eltérően nem a jelenlegi, vagy már korábban elvégzett félévek, hanem 

a soron következő, jövőbeni félévek értékeit is számolja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

double osszkotelezokredit := 0.0; 

int osszkotelezodb := 0; 

 

foreach  indexsor in MindenFelevIndexBejegyzesTipusonkentUtolsoSor do 

                        if (indexsor.TargyFelvetelTipus = "Kötelező") then 

                          osszkotelezokredit := osszkotelezokredit + indexsor.Kredit; 

                         end; 

end; 

 

foreach indexsor in MindenFelvettTárgy do 

                         if (indexsor.TargyFelvetelTipus = "Kötelező") then          

                         osszkotelezodb := osszkotelezodb + 1; 

                             end; 

end;                  

 

zaras_osszkotelezodb := osszkotelezodb; 

zaras_osszkotelezokredit := osszkotelezokredit; 
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7.6. Példák a gyakorlatból 
 

7.6.1. Súlyozott átlag 
A következőkben nézzünk meg egy életszerűbb példát egy félévzárásra. Legyen az átlag a súlyozott átlag, 

azaz 

 
 

Ennek kiszámításához végig kell mennünk a hallgató féléves indexsorain, és ki kell gyűjtenünk a képlethez 

szükséges adatokat. 

 
double szamlalo :=  0.0; 

double nevezo :=  0.0; 

 

foreach  indexsor in KépzésCiklusIndexBejegyzésTípusonkéntUtolsóSor  do                         

  if ( 

          (indexsor.ÁtlagBeszámítás = "Igen"  vagy indexsor.ÁtlagBeszámítás = "Alapértelmezett")     

       és (indexsor.BejegyzésTípus != "Letiltva")  

       és ( 

           ( 

                      (indexsor.KövetelményTípus = "Kollokvium") 

             vagy (indexsor.KövetelményTípus = "Gyakorlati jegy")   

             vagy (indexsor.KövetelményTípus = "Vizsga") 

         vagy (indexsor.KövetelményTípus = "Alapvizsga") 

         vagy (indexsor.KövetelményTípus = "Beszámoló") 

         vagy (indexsor.KövetelményTípus = "Beszámoló (háromfokozatú)") 

         vagy (indexsor.KövetelményTípus = "Szigorlat") 

         vagy (indexsor.KövetelményTípus = "Szintvizsga") 

        vagy (indexsor.KövetelményTípus = "Diplomaterv jegy") 

         vagy (indexsor.KövetelményTípus = "Évközi jegy") 

         vagy (indexsor.KövetelményTípus = "Záróvizsga")   

           )  

           és  

           ( 

                    (indexsor.BejegyzésTípus = "Vizsgajegy") 

            vagy (indexsor.BejegyzésTípus = "Beszámoló") 

            vagy (indexsor.BejegyzésTípus = "Kollokvium") 

            vagy (indexsor.BejegyzésTípus = "Szigorlat") 

            vagy (indexsor.BejegyzésTípus = "Diplomaterv jegy") 

            vagy (indexsor.BejegyzésTípus = "Záróvizsga jegy") 

            vagy (indexsor.BejegyzésTípus = "Évközi jegy") 

            vagy (indexsor.BejegyzésTípus = "Gyakorlati jegy") 

           ) 

         )  

      ) then 

                                                                                     

                if (indexsor.ÉrdemJegy > 1 ) then 

                 

                  szamlalo  := szamlalo  +  (indexsor.Kredit * indexsor.ÉrdemJegy); 

                  nevezo := nevezo + indexsor.Kredit; 

                  indexsor.ÁtlagBeszámítás := "Igen";      

              

                end; 
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         end; 

end; 

 

 

Ahhoz, hogy megkapjuk a képlet számlálóját, deklarálnunk kell a képlet számlálójának és a nevezőjének 

egy-egy változót. Ezekben fogjuk gyűjteni az iteráció során az értékeket. 

 

Az iterációban a KépzésCiklusIndexBejegyzésTípusonkéntUtolsóSor halmazt fogjuk használni (Szakos 

átlagszámításnál a SzakCiklusIndexBejegyzésTípusonkéntUtolsóSor). Ez tartalmazni fogja a hallgató 

összes indexsor bejegyzését típusonként. Jellemzően indexsoronként két értéket, egy ’Aláírás megszerzése’ 

követelménytípusú és egy valamilyen jegy típusú bejegyzést. Az átlagszámításhoz ez utóbbiakra van 

szükségünk. Ehhez meg kell határoznunk, hogy milyen követelménytípusú, és milyen bejegyzéstípusú 

indexsor bejegyzéseket szeretnénk az átlagba beszámítani. Erre szolgálnak a példában a pirossal megjelölt 

részek. 

 

Mivel indexsoronként szabályozni tudjuk, hogy az beleszámítson-e az átlagba (és persze az összes többi 

zárás értékbe), ezért az átlagszámításban vizsgáljuk az ÁtlagBeszámítás tulajdonság értékét. Amennyiben a 

Féléves indexsorok(6600) felületen kivesszük pipát az Átlag jelölőnégyzetből, az adott indexsor nem fog 

beleszámítani a kumulált átlagba. 
 

Minden érvényes indexsorra megállapítjuk az aktuális indexsor kreditjének és érdemjegyének szorzatát, és 

hozzáadjuk az eddig összegyűjtött számlálóhoz. Erre szolgál a kékkel jelölt rész első sora. Az ezt követő 

második sorban pedig az eddigi teljesített kreditekhez hozzáadjuk az aktuális indexsor kreditjét. Így az 

iteráció véget érte után rendelkezésünkre áll a képlet számlálója és nevezője. 

 

Az átlag mentéséhez meg a következő sor szükséges: 

 
zárás_átlag := [HA nevezo > 0.0 AKKOR   szamlalo  /   nevezo  EGYÉBKÉNT 0.0 ] ; 

 

Mivel előfordulhat, hogy a hallgató nem teljesített egy tárgyat sem, nem elegendő csak a szamlalo  /  nevezo  

képletet használnunk. Meg kell vizsgálni osztás előtt, hogy a nevezo értéke nagyobb-e mint nulla. 

 

Ezzel elmentettük a zárás_átlag változóba a kiszámolt súlyozott átlagot. 

 

7.6.2. Ösztöndíjindex 
 

Legyen az ösztöndíjindex képlete:  

 
 

Ehhez meg kell határoznunk a tört számlálóját. Ezt az értéket egyszer már ugyan kiszámoltuk, de az 

indexsorok beszámítását szabályozó jelölőnégyzetek miatt ezt újra meg kell tennünk.  

 

 
double osztondijszamlalo :=  0.0; 

 

foreach  indexsor in KépzésCiklusIndexBejegyzésTípusonkéntUtolsóSor  do                         

  if ( 

       (indexsor. ÖsztöndíjÁtlagBeszámítás = "Igen" vagy indexsor. ÖsztöndíjÁtlagBeszámítás = "Alapértelmezett")     

       és (indexsor.BejegyzésTípus != "Letiltva")  

       és ( 
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           ( 

                      (indexsor.KövetelményTípus = "Kollokvium") 

             vagy (indexsor.KövetelményTípus = "Gyakorlati jegy")   

             vagy (indexsor.KövetelményTípus = "Vizsga") 

         vagy (indexsor.KövetelményTípus = "Alapvizsga") 

         vagy (indexsor.KövetelményTípus = "Beszámoló") 

         vagy (indexsor.KövetelményTípus = "Beszámoló (háromfokozatú)") 

         vagy (indexsor.KövetelményTípus = "Szigorlat") 

         vagy (indexsor.KövetelményTípus = "Szintvizsga") 

        vagy (indexsor.KövetelményTípus = "Diplomaterv jegy") 

         vagy (indexsor.KövetelményTípus = "Évközi jegy") 

         vagy (indexsor.KövetelményTípus = "Záróvizsga")   

           )  

           és  

           ( 

                    (indexsor.BejegyzésTípus = "Vizsgajegy") 

            vagy (indexsor.BejegyzésTípus = "Beszámoló") 

            vagy (indexsor.BejegyzésTípus = "Kollokvium") 

            vagy (indexsor.BejegyzésTípus = "Szigorlat") 

            vagy (indexsor.BejegyzésTípus = "Diplomaterv jegy") 

            vagy (indexsor.BejegyzésTípus = "Záróvizsga jegy") 

            vagy (indexsor.BejegyzésTípus = "Évközi jegy") 

            vagy (indexsor.BejegyzésTípus = "Gyakorlati jegy") 

           ) 

         )  

      ) then 

                                                                                     

                if (indexsor.ÉrdemJegy > 1 ) then 

                 

                  osztondijszamlalo  := osztondijszamlalo  +  (indexsor.Kredit * indexsor.ÉrdemJegy); 

                  indexsor. ÖsztöndíjÁtlagBeszámítás := "Igen";      

              

                end; 

         end; 

end; 

 

zárás_ösztöndíjátlag := kerekit (osztondijszamlalo   / 30 , 2); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NEPTUN Tanulmányi 

Rendszer Dokumentáció 

 
ÁTLAGSZÁMÍTÁS 

 

Kiadás: 2011.09.20. Verzió: 1.5. Oldalszám: 35 / 45 
 

7.6.3. Teljesített kredit számolása 
Az alábbi példa a féléves teljesített kredit számítását mutatja be. Az algoritmus nagyon hasonló az előző 

példában lévő átlag számításához. A különbség az, hogy itt nem elegendő az érvényes jegyek kreditjeit 

összeszámolni, az aláírás megszerzése követelménytípusra is figyelnünk kell. Erre szolgál a példában a 

második ciklus. Természetesen itt is figyelünk a Féléves indexsorok(6600)-as felület Kredit 

jelölőnégyzetére a KreditBeszámítás tulajdonsággal. 

 

double teljesitettkredit :=  0.0; 

 

foreach  indexsor in KépzésCiklusIndexBejegyzésTípusonkéntUtolsóSor  do                         

  if ( 

          (indexsor. KreditBeszámítás = "Igen"  vagy indexsor. KreditBeszámítás = "Alapértelmezett")     

       és (indexsor.BejegyzésTípus != "Letiltva")  

       és ( 

           ( 

                      (indexsor.KövetelményTípus = "Kollokvium") 

             vagy (indexsor.KövetelményTípus = "Gyakorlati jegy")   

             vagy (indexsor.KövetelményTípus = "Vizsga") 

         vagy (indexsor.KövetelményTípus = "Alapvizsga") 

         vagy (indexsor.KövetelményTípus = "Beszámoló") 

         vagy (indexsor.KövetelményTípus = "Beszámoló (háromfokozatú)") 

         vagy (indexsor.KövetelményTípus = "Szigorlat") 

         vagy (indexsor.KövetelményTípus = "Szintvizsga") 

        vagy (indexsor.KövetelményTípus = "Diplomaterv jegy") 

         vagy (indexsor.KövetelményTípus = "Évközi jegy") 

         vagy (indexsor.KövetelményTípus = "Záróvizsga")   

           )  

           és  

           ( 

                    (indexsor.BejegyzésTípus = "Vizsgajegy") 

            vagy (indexsor.BejegyzésTípus = "Beszámoló") 

            vagy (indexsor.BejegyzésTípus = "Kollokvium") 

            vagy (indexsor.BejegyzésTípus = "Szigorlat") 

            vagy (indexsor.BejegyzésTípus = "Diplomaterv jegy") 

            vagy (indexsor.BejegyzésTípus = "Záróvizsga jegy") 

            vagy (indexsor.BejegyzésTípus = "Évközi jegy") 

            vagy (indexsor.BejegyzésTípus = "Gyakorlati jegy") 

           ) 

         )  

      ) then 

                                                                                     

                if (indexsor.ÉrdemJegy > 1 ) then 

                 

                  teljesitettkredit := teljesitettkredit + indexsor.Kredit; 

                  indexsor. KreditBeszámítás := "Igen";      

              

                end; 

         end; 

end; 

 
foreach  indexsor in KépzésCiklusIndexBejegyzésTípusonkéntUtolsóSor  do 

 

if    (indexsor.KreditBeszámítás = "Igen")  vagy  (indexsor.KreditBeszámítás = "Alapértelmezett")     then 
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            if (indexsor.KövetelményTípus = "Aláírás megszerzése") then 

                        if (indexsor.Érdemjegy = -1) then 

                                    teljesitettkredit := teljesitettkredit  + indexsor.Kredit; 

                                    indexsor.KreditBeszámítás := "Igen"; 

                                    

                        end 

            end 

        end 

end;  

 

zárás_kredit :=  teljesitettkredit; 

 

 

Mivel az ’Aláírva’ bejegyzés értéke -1 ezért erre az értékre kell a második ciklusban vizsgálnunk.  

A zárás_kredit :=  teljesitettkredit; sorral elmentettük a kiszámolt teljesített kreditet.  

 

7.6.4. Kumulált Átlag 
 

A kumulált átlag számításához a KépzésÖsszesIndexBejegyzésTípusonkéntUtolsóSor halmazt fogjuk 

használni. Ez a halmaz tartalmazni fogja a kiválasztott félévig a hallgató összes utolsó indexsor 

bejegyzését. A kumulált átlag számítása innentől nagyon hasonló lesz a féléves átlagszámításához.  

A különbség annyi, hogy most nemcsak a féléves indexsorokon, hanem a hallgató képzésén lévő összes 

indexsoron végigiterálunk.  

 

 
double kumszamlalo :=  0.0; 

double kumnevezo :=  0.0; 

 

foreach  indexsor in KépzésÖsszesIndexBejegyzésTípusonkéntUtolsóSor do                         

  if ( 

          (indexsor. SzummaÁtlagBeszámítás = "Igen"  vagy indexsor. SzummaÁtlagBeszámítás = "Alapértelmezett")     

       és (indexsor.BejegyzésTípus != "Letiltva")  

       és ( 

           ( 

                      (indexsor.KövetelményTípus = "Kollokvium") 

             vagy (indexsor.KövetelményTípus = "Gyakorlati jegy")   

             vagy (indexsor.KövetelményTípus = "Vizsga") 

         vagy (indexsor.KövetelményTípus = "Alapvizsga") 

         vagy (indexsor.KövetelményTípus = "Beszámoló") 

         vagy (indexsor.KövetelményTípus = "Beszámoló (háromfokozatú)") 

         vagy (indexsor.KövetelményTípus = "Szigorlat") 

         vagy (indexsor.KövetelményTípus = "Szintvizsga") 

        vagy (indexsor.KövetelményTípus = "Diplomaterv jegy") 

         vagy (indexsor.KövetelményTípus = "Évközi jegy") 

         vagy (indexsor.KövetelményTípus = "Záróvizsga")   

           )  

           és  

           ( 

                    (indexsor.BejegyzésTípus = "Vizsgajegy") 

            vagy (indexsor.BejegyzésTípus = "Beszámoló") 

            vagy (indexsor.BejegyzésTípus = "Kollokvium") 

            vagy (indexsor.BejegyzésTípus = "Szigorlat") 

            vagy (indexsor.BejegyzésTípus = "Diplomaterv jegy") 
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            vagy (indexsor.BejegyzésTípus = "Záróvizsga jegy") 

            vagy (indexsor.BejegyzésTípus = "Évközi jegy") 

            vagy (indexsor.BejegyzésTípus = "Gyakorlati jegy") 

           ) 

         )  

      ) then 

                                                                                     

                if (indexsor.ÉrdemJegy > 1 ) then 

                 

                  kumszamlalo  := kumszamlalo  +  (indexsor.Kredit * indexsor.ÉrdemJegy); 

                  kumnevezo := kumnevezo + indexsor.Kredit; 

                  indexsor.SzummaÁtlagBeszámítás := "Igen";      

              

                end; 

         end; 

end; 

 

zárás_szummaátlag := [HA kumnevezo > 0.0 AKKOR   kumszamlalo  /   kumnevezo  EGYÉBKÉNT 0.0 ] ; 

 

7.6.5. Kumulált Kredit 
 

A kumulált kredit számításához a kumulált átlagnál is használt 

KépzésÖsszesIndexBejegyzésTípusonkéntUtolsóSor halmazt fogjuk használni. A Kredit kiszámításához 

definiálunk egy új változót (kumteljesitettkredit), amiben gyűjteni fogjuk teljesített tárgyak kreditjeit. 
 

double kumteljesitettkredit:=  0.0; 

 

foreach  indexsor in KépzésÖsszesIndexBejegyzésTípusonkéntUtolsóSor do                         

  if ( 

          (indexsor. SzummaKreditBeszámítás= "Igen"  vagy indexsor. SzummaKreditBeszámítás= "Alapértelmezett")     

       és (indexsor.BejegyzésTípus != "Letiltva")  

       és ( 

           ( 

                      (indexsor.KövetelményTípus = "Kollokvium") 

             vagy (indexsor.KövetelményTípus = "Gyakorlati jegy")   

             vagy (indexsor.KövetelményTípus = "Vizsga") 

         vagy (indexsor.KövetelményTípus = "Alapvizsga") 

         vagy (indexsor.KövetelményTípus = "Beszámoló") 

         vagy (indexsor.KövetelményTípus = "Beszámoló (háromfokozatú)") 

         vagy (indexsor.KövetelményTípus = "Szigorlat") 

         vagy (indexsor.KövetelményTípus = "Szintvizsga") 

        vagy (indexsor.KövetelményTípus = "Diplomaterv jegy") 

         vagy (indexsor.KövetelményTípus = "Évközi jegy") 

         vagy (indexsor.KövetelményTípus = "Záróvizsga")   

           )  

           és  

           ( 

                    (indexsor.BejegyzésTípus = "Vizsgajegy") 

            vagy (indexsor.BejegyzésTípus = "Beszámoló") 

            vagy (indexsor.BejegyzésTípus = "Kollokvium") 

            vagy (indexsor.BejegyzésTípus = "Szigorlat") 

            vagy (indexsor.BejegyzésTípus = "Diplomaterv jegy") 

            vagy (indexsor.BejegyzésTípus = "Záróvizsga jegy") 

            vagy (indexsor.BejegyzésTípus = "Évközi jegy") 

            vagy (indexsor.BejegyzésTípus = "Gyakorlati jegy") 

           ) 
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         )  

      ) then 

                                                                                     

                if (indexsor.ÉrdemJegy > 1 ) then 

                 

                      kumteljesitettkredit := kumteljesitettkredit + indexsor.Kredit; 

              

                end; 

         end; 

end; 

 

zárás_szummakredit := kumteljesitettkredit; 

 

 

 

 

7.6.6. Tárgy többszöri teljesítése kumulált értékeknél 
 
Intézményenként eltérő lehet a többször felvett tárgyak kezelése. Azt, hogy egy tárgyat egyszer, vagy többször 

vegyünk figyelembe, a TOBBSZOROSTARGYBESZAMITAS_ATLAGSZAMITASNAL nevű 

rendszerparaméterrel lehet vezérelni.  

Amennyiben a paraméter értéke N, a hallgató legutoljára felvett tárgya lesz a 

KépzésÖsszesIndexBejegyzésTípusonkéntUtolsóSor halmazban, függetlenül attól hogy abban a félévben 

teljesítette-e azt, vagy sem (azt, hogy a tárgyat újra felveheti/teljesítheti-e a hallgató, a 

TARGYUJRATELJESITHETO paraméterrel lehet elérni). 

I érték esetén az összes tárgyfelvétel eredménye benne lesz a halmazban.  

Mivel a paraméter nem karosítható, ezért a paraméter az összes kar átlagszámítására vonatkozni fog. Amennyiben 

egy kar mégis másképpen szeretné kezelni a többször felvett tárgyakat, megteheti az indexsor. Utolsó tulajdonság 

használatával. Ez minden indexsorra meg fogja mondani, hogy az adott tárgy utoljára lett e felvéve.  

 

Az alábbi példa azt mutatja be, hogy I paraméterértéknél hogyan lehet a kari átlagszámításban egyszer szerepeltetni a 

tárgyakat: 

 

Példa: 

 
                if (indexsor.ÉrdemJegy > 1 és indexsor.Utolsó) then 

                 

                  kumszamlalo  := kumszamlalo  +  (indexsor.Kredit * indexsor.ÉrdemJegy); 

                  kumnevezo := kumnevezo + indexsor.Kredit; 

                  indexsor.SzummaÁtlagBeszámítás := "Igen";      

              

                end; 
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7.6.7. Felvett kredit 
 

A hallgató felvett kreditjeinek számításához nincs szükségünk az indexsor bejegyzésekre (mivel lehet, 

hogy nem is létezik), ezért itt a CiklusFelvettTargyak halmazt alkalmazzuk az iterációban. Ez tartalmazni 

fogja a hallgató összes féléves indexsorát.  

 

double felvettkredit := 0.0; 

 

foreach targy in CiklusFelvettTárgyak do 

        felvettkredit := felvettkredit + targy.Kredit;         

end; 

 

zárás_kreditösszes :=  felvettkredit; 

 

7.6.8. Kumulált felvett kredit 
 

A kumulált felvett kredit számítása nagyon hasonló a féléves felvett kredit számításához, csak itt az 

ÖsszesFelvettTárgyak halmazt használjuk.  

 

double kumfelvettkredit:= 0.0; 

 

foreach targy1 in ÖsszesFelvettTárgyak do 

        kumfelvettkredit := kumfelvettkredit + targy1.Kredit; 

end; 

 

zárás_szummakreditösszes :=  kumfelvettkredit;  

 

 

7.6.9. Kreditindex 
 

Legyen a kreditindex számításának képlete: 

 
Mivel az ösztöndíjindexnél ezt egyszer már kiszámoltuk, használhatjuk az ott kapott eredményt. Így a 

kreditindex mentése következő sor segítségével menthető:  

 

zárás_kreditindex := osztondijszamlalo / 30; 

vagy 

zárás_kreditindex := zárás_ösztöndíjátlag; 

 

 

Arra azonban figyelnünk kell, ha az átlagszámításnál bizonyos indexsorokat kivettünk az átlagszámításból, 

azaz kivettük a pipát az Átlag jelölőnégyzetből, a kreditindex értékét is módosítani fogja. Ha ezt el 

szeretnénk kerülni, az átlagszámításhoz hasonló iterációval kiszámolhatjuk. (az indexsor.ÁtlagBeszámítas 

feltételeket el kell hagyni) 
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7.6.10. Korrigált kreditindex 
 

A korrigált kreditindex képlete: 

 
Számításához fel tudjuk használni a korábban kiszámított kreditindexet, teljesített kreditet és a felvett 

kreditet. Itt is figyelnünk kell azonban, hogy a jelölőnégyzetek állítgatása ne rontsa el a korrigált 

kreditindex értékét. A korrigált kreditindex a korábban bevezetett változók segítségével a következőképpen 

számítható: 

 

zárás_KorrigáltKreditindex := [HA felvettkredit >0 AKKOR kerekít ( zárás_kreditindex * (teljesitettkredit 

/ felvettkredit), 2) EGYÉBKÉNT 0.0]; 

 

Mivel a képletben osztás szerepel, vizsgálnunk kell a nevező értékére. Amennyiben az nem nulla, a kerekít 

függvény segítségével két tizedesjegy pontossággal belekerül a zárás_korrigáltkreditindex változóba a 

kiszámított érték. 

 

 

7.6.11. Összesített korrigált kreditindex 
 

Legyen az összesített korrigált kreditindex képlete:  

 
Az összesített korrigált kreditindex kiszámításához az előző két kreditindexhez hasonlóan már 

rendelkezésre állnak a részeredmények, az ’aktív félévek száma’ kivételével. Ehhez létezik a rendszerben 

egy AktívFélévekSzáma nevű segédfüggvény, ami a hallgató adott képzésén lévő aktív félévek 

darabszámát adja vissza. A képlet számítása a korábban bevezetett változók segítségével a következő: 

 

int aktivfelev := AktívFélévekSzáma; 

 

zárás_ÖsszKorrigáltKreditindex := [HA aktivfelev > 0 és kumfelvettkredit > 0.0 AKKOR 

kerekit((kumszamlalo/ (aktivfelev * 30)) * (kumteljesitettkredit /kumfelvettkredit), 2) EGYÉBKÉNT 0.0]; 
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7.6.12. Akkreditált tárgyak beszámítása 
 

Átlagtípusonként eltérő lehet az akkreditált tárgyak kezelése. Az intézmény határozhat úgy, hogy például 

egy akkreditál tárgy beleszámít a kumulált átlagba, kreditbe, a féléves átlagba viszont nem. Ekkor a 

korábban bemutatott átlagokat ki kell egészíteni, hogy az iterációk során figyeljék az indexsorok 

’Akkreditáció’ tulajdonságát. Amennyiben az adott indexsor, azaz az adott tárgy akkreditált, az 

’Akkreditáció’ tulajdonság értéke ’Igaz’ lesz. A következő példában a súlyozott átlag számítását 

egészítettük ki úgy, hogy az akkreditált tárgy ne számítson bele az átlagba: 

 
double szamlalo :=  0.0; 

double nevezo :=  0.0; 

 

foreach  indexsor in KépzésCiklusIndexBejegyzésTípusonkéntUtolsóSor  do                         

  if ( 

          (indexsor.ÁtlagBeszámítás = "Igen"  vagy indexsor.ÁtlagBeszámítás = "Alapértelmezett")     

       és (indexsor.BejegyzésTípus != "Letiltva")  

       és (Nem indexsor.Akkreditáció)  

       és ( 

           ( 

                      (indexsor.KövetelményTípus = "Kollokvium") 

             vagy (indexsor.KövetelményTípus = "Gyakorlati jegy")   

             vagy (indexsor.KövetelményTípus = "Vizsga") 

         vagy (indexsor.KövetelményTípus = "Alapvizsga") 

         vagy (indexsor.KövetelményTípus = "Beszámoló") 

         vagy (indexsor.KövetelményTípus = "Beszámoló (háromfokozatú)") 

         vagy (indexsor.KövetelményTípus = "Szigorlat") 

         vagy (indexsor.KövetelményTípus = "Szintvizsga") 

        vagy (indexsor.KövetelményTípus = "Diplomaterv jegy") 

         vagy (indexsor.KövetelményTípus = "Évközi jegy") 

         vagy (indexsor.KövetelményTípus = "Záróvizsga")   

           )  

           és  

           ( 

                    (indexsor.BejegyzésTípus = "Vizsgajegy") 

            vagy (indexsor.BejegyzésTípus = "Beszámoló") 

            vagy (indexsor.BejegyzésTípus = "Kollokvium") 

            vagy (indexsor.BejegyzésTípus = "Szigorlat") 

            vagy (indexsor.BejegyzésTípus = "Diplomaterv jegy") 

            vagy (indexsor.BejegyzésTípus = "Záróvizsga jegy") 

            vagy (indexsor.BejegyzésTípus = "Évközi jegy") 

            vagy (indexsor.BejegyzésTípus = "Gyakorlati jegy") 

           ) 

         )  

      ) then 

                                                                                     

                if (indexsor.ÉrdemJegy > 1 ) then 

                 

                  szamlalo  := szamlalo  +  (indexsor.Kredit * indexsor.ÉrdemJegy); 

                  nevezo := nevezo + indexsor.Kredit; 

                  indexsor.ÁtlagBeszámítás := "Igen";      

              

                end; 

         end; 

end; 
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7.6.13. Elismerés típusok szerinti számolás 
 

A következő példa a felvett kreditben történő számítást mutatja, mégpedig azt, hogy a felvett kreditekbe 

nem számítanak bele a „Mesterképzésen pótlandó”, illetve az „Áthallgatás saját intézmény” elismerés 

típusú tárgyak, elismert (akkreditált) tárgyak.: 

 

//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

// felvett kreditek szamitasa 

//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

foreach targy0 in CiklusFelvettTárgyak do 

  

            //kredites feltételek 

            if (  

                        NEM (targy0.AkkreditációTipus = "Mesterképzésen pótlandó") és 

                        NEM (targy0.AkkreditációTipus = "Áthallgatás saját intézmény") és  

NEM (targy0.Akkreditáció) 

                ) then 

                        felvettkredit := felvettkredit + targy0.Kredit;          

            end; 

end; 

 

//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

// felvett kreditek számítása vége 

//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                   

 

7.6.14. Speciális indexsorok beszámítása 
 

A példa a Hallgatók (5400) /Hallgató képzései (6000) /Speciális indexsorok (39000) felületen 

nyilvántartott speciális indexsorok átlagszámítási algoritmusban történő számítására szolgál egy konkrét 

példán keresztül. A példa arról szól, hogy az Extra2 mezőben az intézmény számítani szeretné a speciális 

indexsorok felületen tárolt „Vendéghallgatás” elismerés típusú tárgyak kreditjét: 

 

 

//----------------Extra 2: speciális indexsor felvett kreditje ---------------------------------------------------- 

 

double vendegkredit := 0.0; 

 

foreach  indexsor in SpecIndexSorok do 

             if         

                      (indexsor.AkkreditációTipus = "Vendéghallgatás") 

                       then 

                       vendegkredit := vendegkredit + indexsor.Kredit; 

                       else 

                       vendegkredit := 0.0; 

                       end; 

end; 

 

zárás_Extra2 := vendegkredit; 
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8. Hibakeresés 
 

Gyakran előforduló probléma, hogy egy –egy hallgató átlaga eltér a helyes értéktől. Mivel alapesetben az 

átlagszámítási algoritmus futtatása után csak a zárás változó értékei íródnak ki, nem lehet tudni, mi okozta 

az eltérést.  

 

A hiba lehet átlagszámítási algoritmus eredetű, esetleg adminisztrációs hiba. Utóbbi eset lehet, amikor a 

hallgató indexsor bejegyzések dátumai nem megfelelő sorrendben lettek felvéve. Mivel az átlagszámítás 

mindig az utolsó bejegyzést keresi, ezért az bevitt eredmény értékétől független. Azaz, ha a hallgatónak 

van egy elégtelen(1) és egy közepes(3) eredménye, de előbbi egy későbbi dátummal szerepel, akkor az lesz 

majd pl. a KépzésCiklusIndexBejegyzésTípusonkéntUtolsóSor  halmazban.  

Egy másik eset lehet, amikor a hallgatónak több eredménye is van, mert mondjuk javított a tárgyból, és a két jegyet 

eltérő bejegyzés típussal vették fel. Ilyenkor mind a két eredmény szerepelni fog a halmazokban.  
Az átlagszámítási algoritmus eredetű hibáknál pedig maga a számítás módja nem helyes (egy –egy 

követelménytípus nem szerepel, akkreditált tárgyak beszámítása, stb.) 

 

Mindkét esetben jól alkalmazható módszer az, ha elmentjük azokat az indexsor értékeket, amelyeket az 

átlagszámítás beleszámít az átlagba, kreditbe. Erre egy példa a következő kódrészlet: 

 

 
double kumteljesitettkredit:=  0.0; 

string teszt := ""; 

 

 

foreach  indexsor in KépzésÖsszesIndexBejegyzésTípusonkéntUtolsóSor do                         

  if ( 

          (indexsor. SzummaKreditBeszámítás= "Igen"  vagy indexsor. SzummaKreditBeszámítás= "Alapértelmezett")     

       és (indexsor.BejegyzésTípus != "Letiltva")  

       és ( 

           ( 

                      (indexsor.KövetelményTípus = "Kollokvium") 

             vagy (indexsor.KövetelményTípus = "Gyakorlati jegy")   

             vagy (indexsor.KövetelményTípus = "Vizsga") 

         vagy (indexsor.KövetelményTípus = "Alapvizsga") 

         vagy (indexsor.KövetelményTípus = "Beszámoló") 

         vagy (indexsor.KövetelményTípus = "Beszámoló (háromfokozatú)") 

         vagy (indexsor.KövetelményTípus = "Szigorlat") 

         vagy (indexsor.KövetelményTípus = "Szintvizsga") 

        vagy (indexsor.KövetelményTípus = "Diplomaterv jegy") 

         vagy (indexsor.KövetelményTípus = "Évközi jegy") 

         vagy (indexsor.KövetelményTípus = "Záróvizsga")   

           )  

           és  

           ( 

                    (indexsor.BejegyzésTípus = "Vizsgajegy") 

            vagy (indexsor.BejegyzésTípus = "Beszámoló") 

            vagy (indexsor.BejegyzésTípus = "Kollokvium") 

            vagy (indexsor.BejegyzésTípus = "Szigorlat") 

            vagy (indexsor.BejegyzésTípus = "Diplomaterv jegy") 

            vagy (indexsor.BejegyzésTípus = "Záróvizsga jegy") 

            vagy (indexsor.BejegyzésTípus = "Évközi jegy") 

            vagy (indexsor.BejegyzésTípus = "Gyakorlati jegy") 

           ) 

         )  

      ) then 
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                if (indexsor.ÉrdemJegy > 1 ) then 

                      teszt := teszt + indexsor.TárgyNév + " - " + indexsor.TárgyKód + " - " + indexsor.Kredit + " - "  

+indexsor.ÉrdemJegy + "\n"; 

                      kumteljesitettkredit := kumteljesitettkredit + indexsor.Kredit; 

              

                end; 

         end; 

end; 

 

zárás_szummakredit := kumteljesitettkredit; 

 

zárás_infó + teszt; 

 

A példában létrehoztunk egy ’teszt’ változót, amiben az iteráció minden lépésében elmentettük az éppen 

aktuális indexsor tulajdonságait. Az algoritmus futása után a megjelenő kis ablakban meg fog jelenni az a 

lista, az algoritmus összegyűjtött. Ezt már össze tudjuk hasonlítani a hallgató eredményeivel, és látni 

fogjuk, hogy mi miatt nem számol jól az átlagszámítás.  

 

9. Tippek 
 

 Amennyiben nem rendelkezik magyar billentyűzettel, abban az esetben a fenti rendszerváltozókat 

beviheti ékezetek nélkül is, csupán a 26 angol karakter használatával. De keverni nem lehet a 

magyar és angol billentyűzetet, azaz vagy egyáltalán nem használunk ékezeteket, vagy pedig az 

összes ékezetes betűt ékezettel kell beírnunk egy adott rendszerváltozón belül. 

 

 A zárás metanyelv nem kis-nagybetű érzékeny. 

 

 A metakifejezés tartalmazhat olyan hibákat, amelyek nem detektálhatók a metakifejezés 

begépelésekor, csupán a futása során derülnek ki. Így az első futás után derülhet ki, hogy 

módosítani kell a zárás metakifejezést. Ilyen hibák lehetnek például a nullával való osztás. 

A 2. példában szereplő  

 
zárás_átlag := szamlalo / nevezo; 

 

kifejezés nevezo változójának értéke zéró, abban az esetben a metakifejezés futása megszakad, mert 

a nullával való osztás nem értelmezhető. 

Ez a hibaforrás sajnos nem detektálható a metakifejezés rögzítésekor, hiszen ez a paraméterek adott 

értékeinél lép csak fel. Ezeket az értékeket előre nem ismerjük. 

Ezért ez a sor helyesen így néz ki (több utasítás használatával): 

 
If (nevezo > 0) then 

zárás_átlag := szamlalo / nevezo; 

else 

// nincs adat amire átlagot számolhatunk 

zárás_átlag := 0.0; 

end; 

 

vagy pedig így is megfogalmazható (egyetlen utasítás használatával): 

 
zárás_átlag := [Ha (nevezo > 0) akkor   szamlalo / nevezo 
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 egyébként 0.0 ]; 

 

 Amennyiben meg szeretnénk határozni, hogy egy műveletben az egyik változó maximálva legyen 

egy bizonyos értékben, azt is megtehetjük a max. kifejezés és egy helyettesítő szám bevitelével. 

Pl: ( max (20.0 ,  osztondijnevezo ) *  felvettkredit _osztondij  )  , 2 ). 

 

 Az algoritmusban vizsgálhatunk arra is, hogy egy bizonyos érték mi NEM lehet! Ilyen esetben az 

egyenlőségjel elé felkiáltójelet kell tennünk, ez jelenti metanyelven azt, hogy „nem egyenlő”. 

Gyakori igény például, hogy meg kell adnunk egy bejegyzés típust, ami nem számíthat bele az adott 

átlagba, például: (indexsor.BejegyzésTípus != "Letiltva"). 

 


