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1. Bevezetés 
 

A jelenlegi dokumentáció célja a NEPTUN. rendszer kollégiumkezelési lehetőségeinek funkcionális 

bemutatása. A rendszer lehetővé teszi az intézményi kollégiumi épületek, szintek, termek, szobák és a 

hozzájuk tartozó eszközök nyilvántartását. A kollégiumi nyilvántartás kiterjed a hallgatók és kollégiumi 

vendégek be/kiköltözésével, jelentkezésével, kölcsönzéseivel kapcsolatos adatok naprakész 

nyilvántartására. 

 

2. Kollégiumok 
 

A „Kollégiumok (1800)” menüpontra lépve megtekinthetjük a rendszerbe felvitt kollégiumok listáját és 

azok részletes adatait (elnevezés, kód, számlacím, OM azonosító, bankszámlaszám stb.).  

Az adatok három tabulátor fülön helyezkednek el: 

1. Alapadatok 

2. Címek 

3. Tiltott irányítószámok: 

 

2.1. Kollégium adatai (Alapadatok tabulátor fül) 

 
A felületen szereplő mezők:  

A Felettes szervezet mezőben megadhatjuk, hogy a kollégium melyik szervezeti egység alá tartozik.  A 

„Felettes szervezet” gombra kattintva a feljövő listából válasszuk ki a felettes szervezeti egységet és 

kattintsunk az „OK” gombra.  A kollégium tartozhat karhoz, de tartozhat magához az intézményhez is.  

 

Elnevezés: mezőben a kollégium neve szerepel. Hallgatói weben ez a név jelenik meg a kollégiumok 

listájában amikor a hallgató kollégiumot választ. 

Kód: kollégium kódja, a programban történő azonosításra szolgál. 

Rövid név: a kollégium rövidített neve. 

 

OM azonosító: Amennyiben a kollégium rendelkezik OM azonosítóval akkor ezen a mezőben kell 

nyilvántartani. 

 

Típus: A felületen minden kollégium sor típusa, Kollégium. Ezen a felületen új kollégium rögzítésekor a 

típus alapértelmezetten kollégium, amennyiben nem ezen a felületen, hanem a Szervezeti egységek 

menüpontban történik az új kollégium rögzítése, akkor az adatok felvitelekor ott kell kiválasztani a 

Kollégium típust. 

 

Számla alsó sor: A mezőbe lehet felrögzíteni, hogy a kollégiumi díj befizetésről készült számla alsó 

sorában mi szerepeljen pl. megjegyzés. 

Bankszámlaszám :A szervezeti egység bankszámla száma, melyre a befizetések történnek. 

 

Központi iroda: A mező mellett található „Teremkiválasztás” gombra kattintva meghatározhatjuk a 

kollégium központi irodáját. A feljövő lista tartalmazza a „Létesítménygazdálkodás” menüpont alatt felvitt 

termek listáját. Válasszuk ki a megfelelő termet és kattintsunk az „OK” gombra. Az adat információ, 

hallgatói weben nem jelenik meg, az adatbázisban kapcsolat nem épül rá. 

 

Archivált jelölőnégyzet bejelölése esetén a kollégium archiválásra kerül. A már nem használt 
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kollégiumokat lehet archiválni. 

Archiváltak is jelölőnégyzet bepipálása esetén az archivált kollégiumok is megjelennek. 

 

 
Kollégium adatai 

 

2.2. Kollégium címek megtekintése rögzítése (Címek tabulátor fül 
adatai) 
 

A felületen a kollégium címe tekinthető meg, ill. módosítható vagy rögzíthető új cím. 

 

A cím rögzítésekor a város megadása után (irányítószám mezőbe kattintva), az  irányítószám, ország és 

megye automatikusan töltődik ki. (Budapest várost kiválasztva azonban csak az irányítószám első 

számjegye (1) töltődik, a további három számjegyet a felhasználónak kell beírnia. De az ország ekkor is 

automatikus megjelenik.)  

A felületen oldalt található további tabulátor füleken megadhatók még a kollégiumhoz tartozó e-mailcímek, 

telefonszámok, honlap címek 
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Kollégium címének megtekintése 
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2.3. Környezet kijelölése, ahonnan hallgatók nem kerülhetnek be a 
kollégiumba (Tiltott irányítószámok tabulátor fül) 
 

A „Tiltott irányítószámok” fülön az ügyintéző megadhatja, meghatározhatja, hogy a kollégium mely 

környezetéből nem fogad hallgatókat. Ez a tiltott irányítószámok megadásával jelölhető meg.  

 

 
Tíltott írányítószámok rögzítése 

3. Kollégiumi alkalmazottak rögzítése 
 

A „Kollégiumi alkalmazottak (98200)” menüpontnál jelenik meg a kollégiumhoz tartozó alkalmazottak 

listája. A képernyő felső részében láthatjuk az alkalmazottakat, a képernyő alsó részén egy alkalmazott 

személyes adatai tekinthetőek meg. 

A „Hozzáad” gombra kattintva a rendszerben szereplő alkalmazottak közül választhatunk, a „Hallgató 

Hozzárendelése” gombra kattintva pedig a hallgatók listája jelenik meg. 

 

Figyelem: Az ügyintéző hozzáadása a kollégiumi alkalmazottak listájához fontos, mert kihagyása nélkül az 

adott ügyintézőnek nem lesz jogosultsága a hallgatókat beköltöztetni, nem tudja a szükséges műveleteket 

elvégezni a kollégiumba jelentkező hallgatókkal kapcsolatban. 
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4. Kollégiumi létesítménygazdálkodás 
A Kollégiumok (1800)/Kollégiumi létesítménygazdálkodás(48500) menüpontban kezelhetőek a kollégium 

létesítményei. 

A felületre lépve fent a kiválasztott kollégium létesítményei jelennek meg. A megjelenő adatokat a felület 

középső részén található rádiógombok segítségével változtathatjuk, szűrhetjük az objektum típusok körére 

szűkítve. 

Rádiógombok a felületen: 

 Épületek kiválasztása esetén, a menüponton a kollégiumhoz felrögzített épületek jelennek meg.  

 Emeletek kiválasztása esetén a kollégiumhoz felrögzített emeletek, 

 Kollégiumi szobák kiválasztása esetén a kollégiumhoz felrögzített kollégiumi szobák jelennek 

meg.(Oszlopszerkesztéssel megjeleníthető az Objektum típus oszlop melyben látható az Objektum 

típusa) 

 Minden kiválasztása esetén minden a kollégiumhoz rendelt épület, emelet és szoba megjelenik. 

Oszlopszerkesztéssel a felületen kitehető a FELETTES SZERVEZET elnevezésű oszlop melyben 

megjeleníthető az Objektum felettes szervezete. 

 Minden rekurzív kiválasztása esetén pedig minden épület, emelet, szoba megjelenik kiegészítve 

azzal, hogy a megjelenítés hierarchikus formában mutatja az épület, emelet, kollégiumi 

kapcsolatokat. Így a létesítménygazdálkodás elemei (épület, szint, folyosó, terem stb.) egy táblán 

belül, hierarchikus elrendezésben kerülnek letárolásra, tehát egy táblában kezelhetőek az alá- és 

fölé rendelt kapcsolatok. 

Fontos! 

A kollégium épületeit, emeleteket és szinteket minden esetben, KÖTELEZŐEN itt a Kollégiumi 

létesítménygazdálkodás (48500) menüpontban kell felrögzíteni! 

A helyes működéshez szintén KÖTELEZŐ, minden esetben épület, emelet és kollégiumi szoba 

felrögzítése, felettes objektum megadása! 

 

  
Kollégium létesítményei /hierarchikus bontásban 
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A Kollégiumi létesítménygazdálkodás (48500) menüpontban a létesítménygazdálkodással kapcsolatos 

adatok a következő tabulátor füleken helyezkednek el: 

 Alapadatok 

 Ajtók és távolságok 

 Épület címe 

 Tulajdonos 

 Teremhez felvett eszközök 

 Kiegészítő adatszolgáltatási adatok 

 A jelenlegi lakók 

 A korábbi lakók 

 

4.1. Létesítmény adatai (Alapadatok tabulátor fül) 
A felületen a kollégiumi létesítmény adati jelennek meg, ill. tölthetőek fel. 

Kód: Kötelező mező. az objektum saját, kódja. Az egyedi azonosító megakadályozza a korábbi 

duplikációkat, valamint lehetővé teszi az import és keresési folyamatokat. 

Név: Objektum neve.  

Rövid név: Objektum rövid neve. 

Megjegyzés mező: Az objektummal kapcsolatos megjegyzés rögzíthető. 

 

Objektum típusa: kódtételes mezőből választható ki az érték. ( Épület, Emelet, Kollégium szoba stb.) 

Védett kódtétel érték. A kódtétel értékében 1, 2 illetve 3 érték szerepel, attól függően, hogy a hierarchiában 

milyen viszonylatban foglal helyet. (Pl. Épület – 1, Szint – 2, Terem – 3.)  

 

Másodlagos típus: A Másodlagos típus mező tartalma a kiválasztott Objektum típusnak megfelelően 

változik, vagyis amennyiben kollégiumi szobát választunk, akkor a költöztethető lány, költöztethető fiú, 

költöztethető vegyes kódtétel értékek közül választhatunk. míg a többi típus esetében a korábbi terem 

típusok jelennek meg (oktatási, konzultációs, számítógépes, stb.).  

 

Az adatok kitöltésekor a „Hozzáad” gombra kattintáskor az Objektum típus mezőben alapértelmezetten az 

a típus kerül kitöltésre amilyen rádiógombnak megfelelő szűrő került kiválasztásra. pl. ha Épület 

rádiógomb szűrő van kiválasztva és a Hozzáad gombra kattintunk akkor az Objektum típus Épület lesz. 

Vagyis a felrögzítendő objektum típusát azzal határozzuk meg, hogy milyen rádiógomb szűrő kerül 

kiválasztásra. Új adatok felvitelekor ezért minden esetben előbb válasszuk ki a rádiógomb szűrőt, 

majd azután kattintsunk a Hozzáad gombra. 

 

Férőhely: Jelentősége legfőképpen a kollégiumi szoba megadásánál van, ennyi számú hallgató 

költöztethető be a kollégiumi szobába. 

 

Egyéb tájékoztató adatok is rögzíthetőek: Légtér, Alapterület, GPS hosszúság, GPS szélesség, GPS 

magasság. 

 

Telephely: Épület típusú objektum rögzítésekor lehet megadni az épület telephelyét a mező mellett 

található  

 összerendelő gomb segítségével. A gomb csak abban az esetben aktív, ha mielőtt a Hozzáad gombra 

kattintunk, a rádiógombnál az Épület szűrő került kiválasztásra. Csak épületnek lehet telephelye! 

 

A termek keresésekor  az ezen a kapcsolaton keresztül megadott telephelyhez, épülethez tartozó 

termek fognak megjelenni. Az épületekhez a telephely hozzárendelés csoportosan is működik a 

programban. 
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Felettes objektum: mező mellett található Felettes szervezet panelban az összerendelő mező segítségével 

kiválaszthatjuk az objektum felettes szervezetét. Az összerendelő mezőre kattintás előtt ki kell választani  a 

rádiógombnál a felettes szervezeti egység típusát (Minden, Épület, Emelet). A rádiógombnál történt 

kiválasztásnak megfelelően jelennek meg az objektumok. Így az objektum kiválasztásával építhető fel a 

hierarchia.  

A kiválasztást követően a felettes objektumok mezőben megjelenik a felettes szervezetnek kiválasztott 

objektum. 

Épület típusú objektumnak nincs felettes szervezete. Emelet típusú objektumnak épület lehet a felettes 

szervezete. Kollégiumi szoba típusú objektumnak lehet emelet és épület a felettes szervezete. 

Pl. A kollégiumi szoba kódja: AA1, a felettes szervezet emelet A1, annak pedig a felettes szervezet épülete 

az A épület. A  hierarchia az alábbi képen is látható módon épül fel 

 
Objektumok hierarchiája 

 

Használható jelölőnégyzet melynek bejelölése esetén az objektum kollégium szobafoglaláshoz 

használható. 

Teremfoglaláshoz jelölőnégyzet bejelölése esetén az adott objektum teremfoglaláshoz (órarend, vizsga) 

használható. 

 

A program különböző moduljaiban (órarendi, vizsga és általános teremigény) az objektum típusok közül 

csak a Terem típussal beállított, (Használható, Teremfoglaláshoz jelölőnégyzetek igazra állított) 

objektumok választhatók ki.  

Teljes épület, folyosó lefoglalására egyelőre nincs lehetőség. 

 

Archivált jelölőnégyzet bepipálásával az objektum archiválható. 

Az Archiváltak is jelölőnégyzet bejelölésével a már archivált objektumok jelennek meg. 
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4.2. Épület címe 
Épülethez cím adat rögzíthető. Cím csak épülethez rögzíthető, cím adat felvitelénél a rádiógombnál is az 

Épületek rádiógomb kiválasztása szükséges. 

 
Épülethez cím adat rögzíthető 
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4.3. Tulajdonos 
A tulajdonos leíró adat, módosítani nem lehet, szűrésekhez használható. 

 
Tulajdonos 
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4.4. Teremhez felvett eszközök 
A teremhez hozzárendelt eszközök jelennek meg a tabulátor fül alatt. A felületen módosításra nincs 

lehetőség csak információt szolgáltat. 

 

Teremhez felvett eszközök 

 

 

 

A teremhez eszközt rendelni, ill. felvinni a Kollégiumi létesítménygazdálkodás 

(48500)/Eszközök(49100)menüpontban az Alapadatok tabulátor fülön lehet. A felvett eszközök az 

eszköznyilvántartás részét képezik. 
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Eszköz felvétele 

 

A felvitt eszközök összerendelhetőek a termekkel, amennyiben tartósan oda kötődnek, de hozzárendelhető 

tulajdonos szervezet, vagy felelős alkalmazott is.  

Az objektumhoz új eszköz rögzíthető a „Hozzáad” gombbal, vagy a rendszerben már rögzített eszközök 

rendelhetőek az objektumhoz a „Meglévőt hozzáad” gombbal. 

A Meglévőt hozzáad gomb megnyomására olyan eszközök jelennek meg a listában, amelyek jelenleg nem 

tartoznak teremhez (tehát a foglalási intervallum végdátum vagy üres, vagy kisebb, mint a mai nap.)  

Új eszköz felvitelekor adjuk meg kötelezően az eszköz kódját, az eszköz nevét. Az eszköz típusa kódtételes 

értékekből kiválasztható. A kódtétel értékei nem védettek, az intézmény további értékeket rögzített. Az 

eszközök típusának kódtétel körét a Teremfelszerelés típusa kódtáblában tudjuk bővíteni.  

Egy objektumhoz több eszközt is hozzá lehet rendelni. 

A teremhez rendelt eszközök esetében generálódik egy eszközfoglalási sor, amelyben megadható (de nem 

kötelező) egy időintervallum, vagyis kezdő, illetve ha szükséges, vég dátum, ameddig a teremhez tartozik 

az adott eszköz.  

A további adatok is rögzíthetőek, mint Beszerzés dátuma, Selejtezés dátuma, Megjegyzés. 

A kiegészítő adatok tabulátor fülön jelenítődik meg a terem és eszköz kapcsolat.  

A kapcsolat megszüntetése úgy történhet, hogy a szerkesztés után megnyomjuk a terem sora melletti 

jelet. Ilyenkor Mentéskor a program feltölti a foglalási intervallum végdátumot az aktuális 

dátummal, és frissítés után az eszköz sora eltűnik az adott terem alatt a 85000 menüpontról 

Ez után a teremtől törölt eszköz már csak az Esz-közleltár (94300) felületen találjuk meg, a kiegészítő 

adatoknál az adott teremre vonatkozó sorral. Ezt követően az eszközt másik teremhez rendelni 

Termek/Objektumok felől ugyan ezen a felületen, a „Meglévőt hozzáad” gomb segítségével tudjuk.  

A folyamat elvégzésére, a Létesítménygazdálkodás (83400)/Eszközleltár (49300) felületen is lehetőségünk 

van, amennyiben az intézményi jogosultsági beállítás lehetővé teszi a menüpont használatát.  
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4.5. A jelenlegi lakók/Korábbi lakók tabulátor fül 
A felületen a kollégiumi szoba jelenlegi, ill. korábbi lakói találhatóak.  A felületen csak akkor jelenik meg 

adat, ha a rádiógomboknál a Kollégiumi szobák kerül kiválasztásra. 

 
Jelenlegi lakók 
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5. Kollégiumi modul használatának formái 
A kollégiumi modul három féle formában használható. Az intézménynek a modul használata előtt el kell 

döntenie, hogy milyen módon történik a hallgatók kollégiumba felvétele. 

 

 Hallgatói webről történő jelentkezéssel, ekkor a hallgatók a weben a meghirdetett időszakban 

jelentkeznek a kollégiumba, kérvénnyel vagy anélkül, kiválaszthatják a kollégiumot és rangsort is 

készíthetnek a kiválasztott kollégiumok között, illetve a jelentkezéskor pontszámítás is történhet. 

Hallgatói weben történő jelentkezéskor, a jelentkezés szabályozható meta feltételek segítségével is. 

A beköltöztetést ezután ügyintéző végzi.  

 

 Amikor a hallgatók nem a webről jelentkeznek, hanem ügyintéző jelentkezteti és költöztet a Kliens 

programban  

 

 Harmadik lehetőség, ha nem történik jelentkeztetés sem weben, sem kliensben, viszont az 

intézmény szeretné nyilvántartani a kollégiumba, ill. szobába beköltözött hallgatók adatait, akkor 

lehetőség van az adatok importálására. 

 

A hallgatói kollégiumi adatok kollégiumi nyilvántartása azért is feltétlenül szükséges, mert FIR felé 

jelentési kötelezettsége van az intézménynek. 

 

6. Hallgatói webről történő jelentkezés, kollégiumba 
beköltöztetés folyamata 
A hallgatói webről történő jelentkezés csak érvényes kollégiumi jelentkezési időszakban lehetséges. Ehhez 

a Kliens programban meg kell hirdetni a jelentkezési időszakot. 

Jelentkezési időszak meghirdetése a Kollégiumok (1800)/Jelentkezési időszakok(2000)menüpontban az 

Alapadatok tabulátor fülön történik. 

A felületre lépve a felettes (Kollégiumok) menüpontban kiválasztott kollégiumhoz a már korábban 

meghirdetett jelentkezési időszakok jelennek meg.  

Új jelentkezési időszak meghirdetéséhez kattintsunk a „Hozzáad” gombra. 

A Jelentkezési időszak kezdete és vége közötti időszakban tudnak a hallgatók a weben a kollégiumba 

jelentkezni, az időszak csak a jelentkezési időszak kezdete után jelenik meg.  

 A Felvételi időszak  amikor a kollégiumi felvételi eljárás történik.( kollégiumba beosztás, beköltöztetés) 

A felvételi időszaknak nem kell megegyeznie a Jelentkezési időszakkal! Felvételi időszak kezdődhet, 

akár később is, mint a jelentkezési időszak, de a hallgatói weben történő jelentkezéshez 

mindenképpen szükséges felvételi időszakot is megadni. 
 

Példa időszak kezelésre: 

  

Aktuális dátum: 2010.06.30. 

 

Jelentkezési időszak: 2010.06.26.- 2010.07.01 ebben az időszakban tud jelentkezni a hallgató! 

 

Ha lejár a Jelentkezési időszak, 2010.06.26.- 2010.06.28. de még tart a felvételi időszak akkor a hallgató 

látja az időszakot, pontokat is de  jelentkezni már nem tud. 

 

Felvételi időszak: 2010.09.01.- 2011.05.31. eddig látja a hallgató az időszakot, a pontokat, de nem tud már 

jelentkezni. Ha lejár az időszak, nem jelenik meg a hallgatónak.  
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Jelentkezési időszakon túl akkor tud lejelentkezni, ha az időszak lejárt, de az időszakhoz be van pipálva a 

Lejelentkezés jelölőnégyzet és a státusza Felvéve, vagy Várólistás, (lejelentkezés gomb csak ekkor aktív) 

és ekkor, ha lejelentkezik, akkor csak a Státusza változik. 

 

Az időszak megadása után mindenképpen szükséges az időszakhoz a képzések hozzárendelése. 

A hallgató csak akkor tud jelentkezni, ha a képzése az időszakhoz hozzárendelésre került, az kollégiumi 

időszak is csak ebben az esetben jelenik meg a hallgatónál. 

Tehát az érvényes időszakon túl feltétel még, hogy az időszakhoz legyen képzés is hozzárendelve! 

Képzést a jelentkezési időszakhoz a Képzések tabulátor fülön lehet hozzárendelni. 

 

Amennyiben nem csak a felettes felületen kiválasztott kollégiumhoz szeretnénk az időszakot meghirdetni, 

hanem további kollégiumokhoz is, akkor a Kollégiumok tabulátor fülön további kollégiumok rendelhetőek 

az időszakhoz. Ez azt jelenti, hogy a felületen hozzárendelt kollégiumok mindegyikénél szintén megjelenik 

majd a jelentkezési időszak.  

 

Amikor a hallgató a weben jelentkezik és kiválasztja az időszakot, akkor azokból a kollégiumokból 

válogathat és készíthet rangsort melyek a Kollégiumok tabulátor fülnél az időszakhoz hozzárendelésre 

kerültek. 
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6.1.1. Kollégiumba felvehető hallgató számának meghatározása 
 

Az Alapadatok tabulátor fülön található egy Aktuális kollégiumba felvehető hallgató száma mező. Itt 

megadhatjuk, hogy abba a kollégiumba, amelyről az időszak kiírása történt mennyi hallgató jelentkezhet. 

 

Amennyiben a Kollégiumok tabulátor fül alatt hozzárendelésre kerültek az időszakhoz további kollégiumok 

is, akkor kollégiumonként is meghatározható a Felvehető hallgatók száma. 

 

A kollégiumba felvehető hallgatók számát Képzésenként is meghatározhatjuk. Ezt a Képzések tabulátor fül 

alatt a Maximálisan felvehető hallgatók száma mezőben rögzíthetjük. 

 

 
Aktuális kollégiumba felvehető hallgatók száma 
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Kollégiumba felvehető hallgatók számának meghatározása kollégiumonként 

 



 

NEPTUN Tanulmányi 

Rendszer Dokumentáció 

 
KOLLÉGIUM 

 

Kiadás: 2011.09.06. Verzió: 3.0. Oldalszám: 21 / 75 
 

 
Kollégiumba felvehető hallgatók számának meghatározása képzésenként 

6.1.2.   Jelentkezési feltételek beállítása 

 
A kollégiumi jelentkezéshez jelentkezési feltételek rögzíthetőek.  

Jelentkezési feltétel rögzíthető az Alapadatok tabulátor fülön a teljes jelentkezési időszakhoz.  Valamint 

jelentkezési feltétel rögzíthető a Kollégiumok tabulátor fülön külön-külön kollégiumonként. 

 

Jelentkezéskor elsősorban a kollégiumhoz beállított jelentkezési feltételt vizsgálja a program, majd ha itt 

nem talál feltételt, ill. a hallgató megfelel a feltételnek, akkor az időszaknál vizsgálja meg a beállított 

feltétel teljesülését. 

 

A feltételeket a jelentkezési feltétel mező mellett található meta szerkesztő segítségével szerkeszthetjük. 
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Jelentkezési feltétel szerkesztése 

6.1.2.1. Példa néhány kollégiumi jelentkezési feltétel szerkesztésére 

 

Csak államilag finanszírozott hallgató tud jelentkezni: StudentTraining.FinancialStatus = "Államilag 

finanszírozott" 

 

Egy aktív féléve van a hallgatónak:  FélévekSzáma( ahol a CiklusTípus = "AKTIV")=1 

 

A hallgatónak az  aktuális és az azt megelőző három félév nem aktív: Félév("STATUSZ", "0,-1,-2,-3", 

"OSSZES")=0 

 

Mester vagy Egységes osztatlan képzéses hallgató tud jelentkezni:  Training.Programtype = "Master 

képzés" vagy Training.Programtype = "Egységes osztatlan képzés"  

 

A hallgató féléveinek száma nagyobb vagy egyenlő kettő: FélévekSzáma("OSSZES")  <=  2 

 

A hallgatónak a beiratkozás dátuma egyenlő vagy nagyobb mint 2011.01.10: StudentTraining.StartingDate 

>= Datum(2011,1,10) 

 

A hallgató nappali tagozatos: Training.Faculty = "Nappali" 

  



 

NEPTUN Tanulmányi 

Rendszer Dokumentáció 

 
KOLLÉGIUM 

 

Kiadás: 2011.09.06. Verzió: 3.0. Oldalszám: 23 / 75 
 

 

6.2. Hallgatói webről történő jelentkezés, pontok számításával 
A kollégiumi jelentkezéskor a Hallgatóknak pontok számolhatók. 

A Jelentkezési időszakok (2000) menüpontban az Alapadatok tabulátor fülön a Pontszámok panelban négy 

mező található. A mezőkben lehet megadni, hogy milyen pontszám kerül kiszámításra. Pl. távolság, 

szociális, kereset, közélet stb. Mind a négy mező mellett található egy-egy mező melyben megadható a 

számolási szabály. A számolási szabályt a „Módosít” gombra kattintva lehet megadni. 

 
Pontszámítási algoritmus rögzítése 

 

 

Számolási szabályra néhány példa: 

 

 

1. FelvételiPontok -  TöbbletPontok 

 

 

2. KorrekciosPontokSzama() + 

LegmagasabbFokuNyelvVizsgaSzam2(_, "alap", "C", False) *3 + 

(_, "alap", "C", True) *3 + 

LegmagasabbFokuNyelvVizsgaSzam2(_, "közép", "C", False)*5 + 

LegmagasabbFokuNyelvVizsgaSzam2(_, "közép", "C", True) *5 + 

LegmagasabbFokuNyelvVizsgaSzam2(_, "felső", "C", False) *7 + 

LegmagasabbFokuNyelvVizsgaSzam2(_, "felső", "C", True) *7 
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3. int felevek  := FélévekSzáma( ahol a CiklusTípus = "AKTIV")-1; 

 

if (felevek = 1) then 

 

return   kerekít( Félév( ahol az EredményTípus = "OSZTATLAG", ahol a Ciklus = "-1", ahol a 

CiklusTípus = "AKTIV")  , 2)* 20.0; 

end; 

 

if (felevek > 1) then 

 

           return   (  

kerekít( Félév( ahol az EredményTípus = "OSZTATLAG", ahol a Ciklus = "-1", ahol a 

CiklusTípus = "AKTIV") ,2) + 

kerekít( Félév( ahol az EredményTípus = "OSZTATLAG", ahol a Ciklus = "-2", ahol a 

CiklusTípus = "AKTIV"),2) 

        ) * 10.0 ; 

 

end; 

 

return 0; 

 

 

 

4.  

if (StudentTraining.Status = "Felvett" vagy LastActiveStudentTrainingTermData.Valid = false) 

then 

     return TöbbletPontok; 

else 

     return 0; 

end; 

 

 

Részletesen és teljes körűen a számolási szabály szerkesztését a meta dokumentáció tartalmazza. 

 

Amikor a hallgató leadja a kollégiumi jelentkezését, akkor a beállított feltételeknek megfelelően a program 

kiszámítja a pontokat. 

 

A kiszámított pontok a Jelentkezési időszakok (2000)/Jelentkezők(2200) menüpontban a Jelentkezési 

adatok  jelennek meg,  hallgatónként a Pontszámok panelban. A Pont1, Pont2, Pont3, Pont4 mezőben a 

pontszám, a mezők mellett található mezőben pedig az a szöveg jelenik meg melyet a Kollégiumi 

pontszám leírás függvényben beírásra került. Ez a leírás a weben is megjelenik, így láthatja a hallgató, 

hogy az elbírálás alapján mire mennyi pontot kapott. 

A pontok összege oszlopszerkesztéssel kitehető Összes pont oszlopban látható. 
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Jelentkezési pontszámok megtekintése 

 

6.2.1. Jelentkezési időszakok korrekciós pontjai 
 

Az előző fejezetben leírtak alapján a hallgatónak jelentkezéskor megtörténik a pontok számítása. Az 

intézménynek azonban lehetősége van hallgatónként további ( korrekciós) pontok hozzáadására. 

 

A korrekciós pontok csoportjait és a csoportban szereplő értékeket az Adminisztráció (95400)/Korrekciós 

pontok csoportjai(28200) menüpontban töltheti fel az intézmény. A korrekciós pontoknál a korrekciós 

pontnak kell adni egy csoportot, majd a csoportban szereplő értékeket melyekre a hallgató korrekciós 

pontot kaphat. Pl. korrekciós pont csoport  lehet egy közéleti tevékenység, ezen belül HÖK elnök, és HÖK 

tag stb. 

 

A jelentkezési időszakhoz kell megadni a korrekciós pont csoportját. Ezt a Kollégiumok 

(1800)/Jelentkezési időszakok(2000) Korrekciós pontok tabulátor fülön lehet megtenni. 

A korrekciós pont hallgatóhoz történő feltöltése a Kollégiumok (1800)/Jelentkezési 

időszakok(2000)Időszakhoz tartozó hallgatók(2100) menüpontban a Korrekciós pontok tabulátor fülön 

történhet. 

A korrekciós pontokat a kollégium beköltöztetésénél veszi figyelembe az intézmény. 

 

Célszerű a korrekciós pontokra mutató meta feltételt beállítani a Pont1,2,3,4 mezőkbe, így amikor 

korrekciós pont kerül rögzítésre a hallgatónak utána a Pontszámítás gombra kattintáskor átszámolható a 

hallgató pontja. 
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Korrekciós pont hallgatóhoz rendelése 
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6.3. Hallgatói webről a kollégium jelentkezés folyamata és a 
jelentkezés információinak a kliens programban megjelenése. 
A hallgatói webre való belépéskor a hallgató (ha több képzése is van) arról a képzésről tudja elindítani a 

kollégiumi jelentkezést mely képzés hozzárendelésre került a kollégiumi jelentkezési időszakhoz. 

 

Az ügyintézés menüponton a Kollégiumi jelentkezés almenüpontra kattintva a kollégiumi jelentkezés 

felület jelenik meg.  

 

 

 
Kollégiumi jelentkezés menüpont 

 

Jelentkezéskor a Jelentkezési időszakok legördülőben kell kiválasztani az időszakot, melynél a jelentkezést 

szeretné végrehajtani. 

Jelentkezési időszakhoz leírást is készíthetünk. A leírást a kliens felületen a Jelentkezési időszakok (2000) 

menüpontban kell rögzíteni, a Leírás mezőben.  

 

A Leírás mező tartalmának kezdete megjelenik az időszak idő intervallum információ mellett, valamint a 

Leírás mező teljes szövege is megjelenik a Hallgatói weben a jelentkezési időszakok alatt található Leírás 

mezőben. 
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Jelentkezési időszakhoz tartozó leírás mező kliens programban 
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Jelentkezési időszakhoz tartozó leírás mező adatának megjelenítése a hallgatói weben 

 

Időszak kiválasztása után a hallgatónak ki kell választania, hogy melyik kollégiumba szeretne jelentkezni, 

ill. a kollégiumokat rangsorolnia kell. Kollégiumokat kiválasztani az Új kollégium kiválasztása gombra 

kattintással a teheti meg a hallgató. 

 
Kollégiumok kiválasztása 

 

 

A kollégium kiválasztása után a Kiválasztott kollégiumok hozzáadása gombra kattintva jelennek meg a 

kollégiumok a hallgatói felületen. A sorrend az lesz, amilyen sorrendben megjelölésre kerültek a 

kollégiumok. 
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Ezután a sorrend módosítható, a Lehetőségek re kattintva. 

Valamint szükség esetén a kiválasztott kollégium törölhető.  

 

 
Kollégiumi sorrend módosítása 

 

A „Jelentkezés” gombra kattintva adhatja le a hallgató a jelentkezését. 
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Kollégiumi jelentkezés után 

 

Jelentkezés után a Jelentkezés módosítása és a Lejelentkezés gomb aktív. A Jelentkezés státusza mellett 

pedig megjelenik a Jelentkezett felirat és zárójelben a képzés melyről a hallgató jelentkezett. 

 

Amennyiben pontszámítási feltételek is beállításra kerültek, akkor a Pontszámok is kitöltődnek, már a 

jelentkezés leadása pillanatában, így a hallgató is látja, hogy melyik kategóriában mennyi ponton szerzett. 

 

Kiválasztott kollégiumok oszlopban egy zöld pötty jelenik meg, jelezve a hallgatónak, hogy mely 

kollégium került elsődlegesen kiválasztásra. Ez még nem jelent kollégiumi felvételt. 
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Kollégiumi jelentkezés után pontszámok, és a kiválaszott kollégium megjelenítése a hallgatónak  

 

 
Jelentkezett hallgató 
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A jelentkezés után a hallgató a kliens programban a Kollégiumok (1800)/Jelentkezési időszakok 

(2000)/Időszakhoz tartozó hallgatók(2100) menüpontban a Jelentkezési adatok tabulátor fülön jelenik meg. 

A jelentkezés dátuma, a Képzés melyről a jelentkezést indította valamint a Státusz információ kerül 

kitöltésre. 

Ha Pontszámítási feltételek is beállításra kerültek, akkor a Pontszámok is kitöltődnek, már a jelentkezés 

leadása pillanatában, így a hallgató is látja, hogy melyik kategóriában mennyi ponton szerzett. 

 

A felületen található egyéb információ mezőben a jelentkezés után az intézmény információt adhat a 

hallgatónak a saját jelentkezésről. Ez hallgatónként eltérő lehet. 

 

Amikor a hallgatói a webről történik a kollégiumi jelentkezés akkor a hallgató megjelenik a Jelentkezők 

(2200) menüpontban is. A személyes adatok, címek mellett itt is megtalálható a Jelentkezési adatok 

tabulátor fül a kollégiumi jelentkezés adataival. 

Ezen a felületen a Kollégiumi jelentkezés tabulátor fül alatt pedig az is látható, hogy a hallgató a 

kollégiumokat hogyan rangsorolta. 

 

 
Hallgató által rangsorolt kollégiumok 

 

A felületen található a Kollégiumba ténylegesen jelentkezett hallgatók jelölőnégyzet, melynek 

bepipálásával azok a hallgatók jelennek meg, akik a Kollégiumok (1800) felettes menüpontban kiválasztott 

kollégiumba ténylegesen jelentkeztek. 

A jelölőnégyzetből kivesszük a pipát akkor azok a hallgatókkal bővül a lista, akik jelentkeztek az adott 

kollégiumi jelentkezési időszakban, de nem a felettes menüpontban kiválasztott kollégiumot jelölte meg, 

hanem másik kollégiumot is, vagy nem egyáltalán nem jelölt meg kollégiumot. 

 



 

NEPTUN Tanulmányi 

Rendszer Dokumentáció 

 
KOLLÉGIUM 

 

Kiadás: 2011.09.06. Verzió: 3.0. Oldalszám: 34 / 75 
 

A jelentkezési időszakban az időszak lejárat előtt, a hallgató módosíthatja a jelentkezését, és  le is 

jelentkezhet a kollégiumból.  

 

A Hallgatói weben a Jelentkezés módosítása gombot akkor kell használni, ha a hallgató módosít a 

kollégiumok sorrendjén. 

 

A Lejelentkezés gombra kattintáskor, megtörténik a lejelentkezés és a program visszaigazoló üzenetet küld. 

 

 
Kollégiumi lejelentkezés 

 

A lejelentkezéskor a kollégiumi Státusz a hallgatói weben és a kliensben egyaránt Lemondta státuszra 

változik. 

 

 
Hallgatói weben kollégiumi jelentkezés státusz, lejelentkezés után: Lemondta 
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Kollégiumi lejelentkezés után a Státusz: Lemondta 

 

6.4. Jelentkezési Időszakhoz tartozó hallgatók kezelése  
 

A Kollégiumok(1800)/Jelentkezési időszakok(2100)/Időszakhoz tartozó hallgatók(2100) menüpontban a 

kiválasztott jelentkezési időszakhoz tartozó hallgatók listája látható. 

A jelentkezési időszakhoz tartozó összes hallgató megjelenik a felületen, azok a hallgatók, akik 

jelentkeztek, azok is, akik visszamondták jelentkezésüket, és azok is, akik nem akarnak jelentkezni, de már 

kiszámolták, vagy ki szeretnék számolni pontjaikat. Valamint akiket esetleg ügyintéző az időszakhoz 

hozzárendelt. 

Megtekinthetjük a hallgató jelentkezésével kapcsolatos adatokat (címek, jelentkezési adatok, szociális 

adatok, kollégiumi jelentkezés, korrekciós pontok). 

A jelentkezési időszakhoz tartozó hallgatók közé az ügyintéző új hallgatókat is hozzárendelhet. Illetve ha 

korrekciós pontot visz fel, akkor a Pontszámolás” gombra kattintva újra számolhatja a hallgatók 

kollégiumi felvételi pontszámát. 

 

 

A Jelentkezési időszakok (2000) menüpontban az Alapadatok  tabulátor felületen található „Szigorított 

jelentkezés” jelölőnégyzet, mely arra szolgál, hogy korábban az adminisztrátor által az Időszakhoz tartozó 

hallgatók(2100) menüpontban a hozzárendelt hallgatók jelentkezhessen csak az adott ciklusban.  
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6.5. Hallgatói webről történő jelentkezés kérvénnyel 
A hallgatói weben a kollégiumi jelentkezés kiegészíthető a kérvénykezelő modul használatával. 

A kérvénykezelő modulban kell elkészíteni a kérvényt Kollégiumi jelentkezés típussal. 

 

A Kollégiumok(1800)/Jelentkezési időszakok(2000) menüpontban található a Leírás/Jelentkezés tab fül. 

A Jelentkezési lap mező mellett található Jelentkezési lap kérvény gomb alkalmazásával azok a kérvények 

jelennek meg, melyek kollégiumi jelentkezés típussal készültek. Itt ki kell választani azt a kérvénysablont, 

melyet az időszakhoz hozzá szeretnénk rendelni.  

 

 
  Kollégiumi jelentkezési időszakhoz kérvénysablon hozzárendelés 

 

A kérvénysablon hozzárendelése után a kollégiumi jelentkezéskor a Jelentkezés gombra kattintáskor a 

hallgatónak megjelenik a kérvény, a kérvény kitöltése után a Kérvény mentése gombra kattintva 

megtörténik a jelentkezés. 

Amennyiben a kérvénynél engedélyezve van a kérvény felfüggesztése, akkor ha a Kérvény felfüggesztése 

gombra kattint a hallgató, NEM TÖRTÉNIK MEG a kollégiumi jelentkezés! 

 

A kérvénnyel történő kollégiumi jelentkezés után a Jelentkezők (2200)/Jelentkezési lap (38250) 

menüpontban megtekinthető a leadott kérvény. A képernyő felső sorában a leadott kérvény sorára 2x 
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kattintva megtekinthető a hallgató által kitöltött kérvény PDF formátumban. A képernyő alján pedig a 

kérvény bővebb adatai jelennek meg. 

 

A kérvénnyel történő jelentkezéskor pontok számítására is van lehetőség. Pl. a kérvény leadáskor 

meghatározható a hallgató által adott válaszok függvényében, hogy mennyi pontot kapjon a hallgató. A 

kérvénnyel történő pontszámítás részletes leírását a Kérvény modul dokumentáció tartalmazza. 

 

 

 Kollégiumi jelentkezés után kérvények megtekintése 

6.6. Hallgatói webről történő jelentkezés szabályozására szolgáló 
paraméterek 
A kollégiumi jelentkezésnél a kollégiumválasztás a 

KOLLEGIUMIJELENTKEZESNELKOLLEGIUMVALASZTAS paraméter beállítással szabályozható.  

A paraméter értékei: 2-es érték esetén kötelező kollégiumot választani a hallgatónak mielőtt leadja a 

jelentkezését. 1 érték esetén nem kötelező kollégiumot választani, de a hallgatónak megjelenik egy 

megerősítő kérdés. 0-ás érték esetén nem kötelező kollégiumot választani és nincs rá megerősítő kérdés, 

vagyis kollégium választása nélkül is leadható a kollégiumi jelentkezés. 
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6.7. Hallgatói webről történt jelentkezés után hallgató 
beköltöztetése a kollégiumba 
Amikor a kollégiumi jelentkezési időszak lezárul, akkor lehet a hallgatókat felvenni a kollégiumba, és ha 

szükséges szobába is beosztani. A kollégiumba felvétellel együtt nem kötelező a szobába is beosztani a 

hallgatókat. 

 

Első feladat a Felvétel kollégiumi státusz beállítása. Ez a következő módon tehetjük meg a Jelentkezők 

(2200) menüpontban: 

 

Amennyiben a kollégiumi felvételnél pontszámítás is történt, akkor tegyük ki oszlopba a Pont1, Pont2, 

Pont3, Pont4 valamint az Összes pontszám oszlopot. 

Az Összes pontszám alapján a hallgatókat sorrendezve, ha hallgatókat kijelölve, lehet csoportosan a 

jelentkezett státuszt Felvéve státuszra módosítani. 

 

 
Pontszámok megjelenítése oszlopszerkesztésben 

 

(A felületen található a Beosztás és Várólista számítás gomb. A gombra kattintáskor egy, a programban 

előre beégetett algoritmus alapján történhet a beosztás és a várólista számítás, csak olyan intézményeknél 

használható ahol ez az algoritmus beállításra került!) 

 

A módosítás után a felületen a Kollégiumi jelentkezés tabulátor fülön megjelenik, hogy a hallgató mely 

kollégiumba került felvételre. Ezt az információt az Elfogadva oszlopban a jelölőnégyzet igaz (fekete pipa) 

állása jelzi. 
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Elfogadott kollégiumi jelentkezés 

 

Ezután a hallgató átkerül a Felvettek (3000) menüpontra. A menüponton találjuk tehát azokat a hallgatókat, 

akiknek a státusza Felvéve.  

A Felvétel a kollégiumba tabulátor fülön a Hallgatóhoz felvett kollégium mező mellett található 

„Kollégium választás” gombra kattintva, adjuk meg a kollégiumot, amelybe a hallgató felvételt nyert. A 

megjelenő táblában azokból a kollégiumokból lehet választani, melyek a Kollégiumi jelentkezési 

időszakhoz hozzárendelésre kerültek. Természetesen ez a művelet is csoportosan elvégezhető. 

A kollégiumi hozzárendelés során a tervezett beköltözés és tervezett kiköltözés dátuma kitölthető, de nem 

kötelező. A kollégium kiválasztása után az adat már nem módosítható ezen a felületen. 
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Kollégium kiválasztása után az adat már nem módosítható 
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A menüpontban található a „Kollégiumi felvétel” gomb is. Ez a gomb az előzőekben leírt kollégium 

hozzárendelést könnyíti meg.  

A gombra kattintva a hallgatóhoz hozzárendelésre kerül az első helyen megjelölt kollégium és a 

jelentkezési időszak kezdete és vége dátummal kerül kitöltésre a tervezett beköltözés és tervezett 

kiköltözés adat. 

  

Miután a hallgatóhoz hozzárendelésre került a kollégium,(kézzel, vagy a Kollégiumi felvétel gombbal) 

akkor a hallgató már beköltöztethető, megjelenik a Beköltöztetés (3200) menüpontban. A menüpontban a 

hallgató tényleges kollégiumi beköltözési dátuma adható meg, a Beköltöztetés tabulátor fülön. 
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Beköltöztetés 

 

Beköltöztetéskor a Beköltöztetés tabulátor fülön adjuk meg a Beköltözés dátumát. A beköltözés dátum 

megadásakor arra figyeljünk, hogy ez a dátum nem legyen korábbi, mint a hallgatói jogviszony kezdete! 

Első évfolyamos hallgatóknál kell erre a dátumra figyelni. 

Erre azért fontos figyelni, mert a kollégiumi beköltözésről is FIR üzenetet kell készíteni az intézménynek. 

Ha a kollégiumi jogviszony korábbi dátummal kerül, mint a hallgatói jogviszony akkor a FIR nem fogadja 

el. 

Részletes leírás a kollégiumi FIR jelentésről a Kollégiumi adatok FIR jelentése fejezetben olvasható. 

 

Amennyiben szobába is történik a beköltöztetés akkor a felületen a Szoba mező mellett található Szobát 

választ gombbal választható ki a szoba melybe a hallgató beköltöztethető. A szoba kiválasztásakor azok a 

szobák jelennek meg melyek a következő feltételeknek megfelelnek: 

 A költöztetést végző alkalmazott a teremadminisztrátornak megadásra került. 

Ezt a Létesítménygazdálkodás (83400)/Termek/Objektumok(84600) az Adminisztrátor  tabulátor 

fülön menüpontban lehet beállítani. 

 A kollégium szobában van még szabad hely, azaz a beállított férőhely létszám, még nem telitett, ha 

betelt, akkor már nem jelenik meg a szoba. 

 A kollégium szoba költöztethető, és a hallgató neméhez igazodik pl. Férfi  hallgató esetén 

költöztethető férfi kódtétellel meghatározott szobák jelennek meg. 

 

A szoba kiválasztása után automatikusan kitöltésre kerül az Épület, szint, mezők adata is, annak alapján, 

ahogyan a kollégiumi szoba felettes objektumai megadásra kerültek  a kollégiumi szoba rögzítésekor.  
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Szoba kiválasztása 

 

A beköltözés tervezett dátuma akkor van kitöltve a felületen, ha a Felvettek menüpontban a Kollégium 

kiválasztása gombbal történt a hallgató kollégiumhoz rendelése. A dátumok tájékoztató jellegűek. 

 

Amikor a hallgatónak kitöltésre kerül a beköltözés dátuma, akkor a Beköltöztetés felületen már nem jelenik 

meg, átkerül a Kollégisták (3200) menüpontra. 

 

A hallgató kezelése ezután már nem tér el attól, hogy milyen módon történt a kollégiumi jelentkeztetés. 

Ezért a továbbiakat a Kollégisták kezelése fejezetben részletezzük. 

 

6.7.1. Várólistára került hallgatók megtekintése/kezelése 
 

A Kollégiumok(1800)/Jelentkezési időszakok(2000)/Várólista(500) menüpontban jelennek meg azok a 

hallgatók, akiknél a kollégiumi státusz: Várólista. 

A várólista státuszt szintén ügyintéző tudja beállítani, a kollégiumi Jelentkezők (2200) menüpontban. A 

Várólista (500) menüpontban a hallgatói adatok csak megtekinthetőek, a felületen nincs módosítási 

lehetőség.  Ha szeretnénk a hallgatót a várólistáról levenni, akkor a Jelentkezők menüpontban keressük ki a 

hallgatót és állítsuk át a kollégiumi státuszát Felvettre/Töröltre stb.  
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Várólistára került hallgatók megtekintése 
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7. Kliens programból történő jelentkeztetés és beköltöztetés 
Amennyiben az intézmény nem engedélyezi a hallgatók webről történő jelentkezését, akkor közvetlenül 

ügyintéző is jelentkeztetheti a hallgatókat a kollégiumba. 

Ebben az esetben nem kell kiírni jelentkezési időszakot. Ki kell választani a kollégiumot a Kollégiumok 

(1800) menüpontban, melybe a hallgatókat szeretnénk beköltöztetni. Majd a Beköltöztetés (3200) 

menüponton hozzá kell rendelni a hallgatókat a kollégiumhoz. Ezt a „Hozzáad” gombra kattintva tehetjük 

meg. A gombra kattintva a megjelenő összerendelő táblában minden, a rendszerben szereplő hallgató 

megjelenik. A beköltöztetendő hallgatókat a táblában kell kiválasztani, és „OK” gombbal a kollégiumhoz 

rendelni. 

 

Ez után a hallgatóhoz megadhatjuk a képzést, hogy mely képzésről jelentkeztettük a kollégiumba. Ezt a 

Képzés mező mellett található összerendelő mező segítségével tehetjük meg. Az összerendelő mezőben a 

kiválasztott hallgató képzései jelennek meg. A képzés kiválasztása nem kötelező, akkor lehet fontos, ha pl. 

a szobába történő beköltöztetésnél szeretnénk figyelni, hogy azonos képzés hallgatói kerüljenek egy 

szobába.  

A kiválasztott képzés bővebb adatait a Beköltöztetés (3200) menüpontban a Hallgató képzése tabulátor 

fülön tekinthetjük meg. 

 

Képzés adatok megadásának mindenképpen előbb kell történnie, mint a státusz és beköltözés dátum 

megadásának. Státusz és beköltözés dátum megadása után a hallgató már a Beköltöztetés menüpontban 

nem jelenik meg. 

 

 
Beköltöztetésnél képzés megadása 
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A Hallgató státusza mező ebben az esetben még üres. A Hallgató státuszát a legördülő menüből 

választhatjuk ki. Csoportosan beállítható státusz. A státusz megadásával együtt meg kell adni a 

beköltöztetés dátumát vagy tervezett dátumát, erre a program figyelmeztető üzenetet is küld. 

 

 
Státusz beállítása 
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Kollégiumi státusz megadásakor kötelező a beköltözés dátumát vagy tervezett dátumát megadni 

 

A státusz kiválasztása után a beköltözés dátumát, átlépve a Beköltöztetés tabulátor fülre, rögzíthetjük. 

Amennyiben szobába is történik a beköltöztetés, akkor a felületen a Szoba mező mellett található Szobát 

választ gombbal választható ki a szoba, melybe a hallgató beköltöztethető. A szoba kiválasztásakor azok a 

szobák jelennek meg melyek a következő feltételeknek megfelelnek: 

 A költöztetést végző alkalmazott a teremadminisztrátornak megadásra került. 

Ezt a Létesítménygazdálkodás (83400)/Termek/Objektumok(84600) az Adminisztrátor  tabulátor fülön 

menüpontban lehet beállítani. 

 A kollégium szobában van még szabad hely, azaz a beállított férőhely létszám, még nem telitett, ha 

betelt, akkor már nem jelenik meg a szoba. 

 A kollégium szoba költöztethető, és a hallgató neméhez igazodik pl. Férfi hallgató esetén 

költöztethető férfi kódtétellel meghatározott, szobák jelennek meg. 

 

A szoba kiválasztása után, automatikusan kitöltésre kerül az Épület, szint, mezők adata is, annak alapján, 

ahogyan a kollégiumi szoba felettes objektumai megadásra kerültek a kollégiumi szoba rögzítésekor.  

 

Amikor a hallgatónak rögzítésre került a felvéve státusz és a beköltözés dátuma, akkor a hallgató átkerül a 

Kollégisták (3800) menüpontra. 

A hallgató kezelése ezután már nem tér el attól, hogy milyen módon történt a kollégiumi jelentkeztetés. 

Ezért a továbbiakat a Kollégisták kezelése fejezetben részletezzük. 
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8. Jelentkeztetés nélkül, hallgatók beköltöztetése kollégiumba 
importálással 
 

Kollégiumi adatok importálása két felületen is lehetséges.  

 

 Kollégiumok (1800)/Kollégiumi szoba foglaltság(3100) felületen a teljes kollégiumi beköltözés 

adatai importálhatóak. 

 

 Kollégiumok (1800)/Beköltöztetés(3200) menüpontban pedig a kollégiumba történő beköltözés 

importálható. Ezt akkor célszerű alkalmazni, ha az intézménynek csak arra van szüksége, hogy a 

hallgatók a kollégiumba beköltöztetésre kerüljenek. pl. FIR jelentés készítése miatt. 

 

Kollégiumok (1800)/Kollégiumi szoba foglaltság(3100) felületen. A felületen lehetőségünk van egyszerre  

Kollégiumba és szobába importálni a hallgatói adatokat. 

Az importáláshoz előbb a Fejlécet kell exportálni a Fejléc exportálás gombbal, majd az adatok kitöltése 

után, az Importfájl beolvasása. Az adatok, mint pl. Neptunkód, képzés kód (ModulId), Terem/Objektum 

kódja kitöltésekor figyeljünk arra, hogy pontosan a programban szereplő formában tartalmazza az 

importálandó lista is. 

Az import fájlban a kulcs mezők kitöltése kötelező, a többi mező kitöltése opcionális. 

Az export fájl formátuma txt., de ez átalakítható xls. formátumra  és ebben a formában vissza is 

importálható. 

 

Amikor teljesen új adatokat viszünk fel a rendszerbe, akkor az importban az Új felvitel lehetőséget kell 

választani. Ekkor a sikeres import végén a hallgatók bekerülnek a kollégiumba és szobába. 

Módosítás import funkciót akkor lehet használni, ha a hallgatók importálása megtörtént azonban az 

adatokban változás történt. Ekkor sikeres import során a megfelelő adatok módosításra kerülnek. 

Vegyes import funkciót pedig akkor kell választani, ha az importálandó lista tartalmaz új és módosítandó 

adatokat is. 
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Kollégiumi adatok importálása- szobafoglalással együtt 
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Kollégiumi adatok importálása - beköltöztetés 

 
Beköltöztetés importálása 
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9. Kollégiumi ciklusok  
Kollégiumi ciklus azt jelenti, hogy mely időintervallumok között van/volt a hallgató a kollégiumba 

beköltöztetve.  

A kollégiumi ciklus kerül feladásra a FIR felé, a tervezett kiköltözés dátum megadása ezért kötelező. 

 

Kollégiumi ciklus három felületen tekinthető meg a kollégium modulban: 

 

 A Kollégiumok (1800)/Kollégium ciklusok (16100) menüpontban minden hallgató megjelenik, aki 

valamikor a kollégiumban beköltöztetésre került. Amennyi kollégiumi ciklussal rendelkezik a 

hallgató annyi sorban jelenik meg a felületen. A felületen a beköltözés dátumait tekinthetjük meg, 

valamint a kollégiumi státuszra is szűrhetünk. 

 
 

 

A Kollégiumi ciklusok (16100) menüpont alatt található a Kollégiumi szobák (16150) menüpont. A 

menüpontra lépve a Kollégiumi ciklusok menüpontban a tabulátor füleken a kiválasztott hallgató, szoba 

költözéséhez kapcsolódó adatait láthatjuk. 

Tabulátor fülek: Alapadatok , A jelenlegi lakók, A korábbi lakók, Költözési adatok. 

 

A „Szerkeszt” gombbal az Kiköltözési adatok tabulátor fülön a kiköltözés dátuma rögzíthető, valamint a 

Megjegyzés mezőbe megjegyzés írható. Egyéb adatok nem módosíthatóak csak információ céljából 

jelennek meg. 
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Kollégiumi szobák 

További menüpontok ahol a kollégiumi ciklusok megtekinthetőek: 

 

 Kollégiumok (1800)/Jelentkezők (2200)/Korábbi kollégiumi ciklusok(2400) 

 Kollégisták (3800)/Kollégiumi ciklusok(4000) 

 

 

10. Kollégisták kezelése 
A Kollégiumok menüpontban kiválasztott kollégiumba mely hallgatók kerültek beköltöztetésre azt a 

Kollégisták (3800) menüpontban tekinthetjük meg. 

A felületen Személyes adatok, Címek és Kollégiumi beköltözés adatai tabulátor fülek jelenik meg.  

A kollégiumi beköltözés tabulátor fülön a beköltözés, kiköltözés pontos adatai jelennek meg.  
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10.1. Kollégiumi szoba csere 
Ha a hallgató félév (ciklus) közben valamely más kollégistával szobát cserél, akkor lehetőség van a 

szobacsere adminisztrálása.  

A szobacsere elvégzésének folyamata:  

Kollégisták (3800) menüponton válasszuk ki a hallgatót, akinek szobát szeretnénk cserélni, majd 

kattintsunk a Szobacsere(4400)menüpontra. A felület felső részén látjuk azokat a hallgatókat, akikkel a 

kiválasztott hallgató szobát cserélhet. 

A hallgató kiválasztása után a Szoba csere gombra kattintva, megtörténik a szoba csere.  
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A szoba csere után a Kollégisták (3800)/Kollégiumi ciklusok(4000)/Kollégiumi szobák(4200) 

menüpontban látható, hogy a szoba csere megtörtént. A hallgató kiköltöztetésre került a korábbi szobából 

és beköltöztetésre került az új szobába. Kitöltésre került a szobafoglalás kezdete és vége dátum.  
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Szobacsere információinak megtekintése 

 

10.2. Új szobába költöztetés 
A hallgató új szobába költöztetéséhez válasszuk ki a hallgatót a Kollégisták (3800)menüpontban és lépjünk 

az Új szobába költöztetés(4600) menüpontra. A felső listában azokat a szobákat látjuk melyekbe a hallgató 

beköltöztethető. A szoba kiválasztása után kattintsunk az „Átköltöztet” gombra. 
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Hallgató átköltöztetése új szobába 

 

A hallgató átköltöztetése után a Kollégiumi szobák (4200) menüpontban látható, hogy megtörtént az új  

szobába költözés.  

 

11. Hallgatóhoz hozzárendelt kollégiumi eszközök 
nyilvántartása 
Kollégisták (3800)/Eszközök (3400) menüpontban a kiválasztott hallgatóhoz eszközök rendelhetőek, 

meglévőt hozzáad gombbal. 
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12. Események/Kártérítési ügyek nyilvántartása 
Az Események (34500) menüpontban nyilvántartható, ha a hallgatóknak kártérítése ügye, vagy egyéb 

nyilvántartásra kötelezett esemény keletkezik a kollégiummal kapcsolatban. 

A Kollégisták (3800)menüpontban kiválasztott hallgatónak rögzíthető az esemény. 

Az eseményeknél a típus legördülő mezőből kiválasztható az esemény típusa mely szabadon, az intézmény 

által feltölthető kódtételes értékekből választható ki. Valamint az esemény státusza is nyilvántartható. 

A program megfelelő felületén Általános lekérdezésben pedig le is kérdezhetőek azok a hallgatók, akiknek 

pl. aktív az esemény státusza. 

Kártérítés esetén pedig a hallgató által fizetendő összeg. Megjegyzés mezőben a káresemény/fegyelmi ügy 

leírása nyilvántartható. 

Az esemény rögzítésekor automatikusan kitöltésre kerül Felhasználó mező, és a Szervezeti egységek mező.  

A képzés mező nem kerül feltöltésre és nem is írható a mező. Ennek a mezőnek akkor van jelentősége, ha a 

hallgató képzése menüpont alatt található, ugyanezen felületen kerül rögzítésre esemény, mely a képzéshez 

kapcsolódik.  
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Események nyilvántartása  

 

A teljes kollégiumhoz rögzített események a Kollégiumok (1800)/Események (34600)menüpontban 

tekinthetők meg és szerkeszthetőek. A felületen minden, a felettes menüpontban kiválasztott kollégiumhoz 

rögzített esemény megjelenik. A felületen rögzítésre nincs lehetőség, csak szerkesztésre. 

 

13. Kollégiumi szoba foglaltság megtekintése 
 

A Kollégiumok (1800)Kollégiumi szoba foglaltság(3100) felületre lépve statisztikai adatokat kapunk a 

kollégiumhoz rendelt szobák foglaltságáról. Keresési és szűrési lehetőséget is biztosít a program. 

 

Adott kollégiumi szoba foglaltsága megtekinthető, ha a keresési mezőbe megadjuk a kollégiumi szoba 

kódját, vagy nevét, a táblázat felett pedig beállíthatjuk, hogy mely időpontra vonatkozzon a keresés. A 

keresés gombra kattintás után megkapjuk a szoba foglaltságát, az adott időpontban. Az 

oszlopszerkesztéssel megjeleníthető oszlopok között az Aktuális létszám, Férőhely, Szabad helyek száma, 

ill. a hallgatók adatai jelennek meg. 

 

Amennyiben a már kiválasztott terem másik időpontban megadott foglaltságára szeretnénk szűrni, akkor 

már elég csak az időpontot változtatni és a Frissítés gombra kattintani.  
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Kollégiumi szoba foglaltság megtekintése 

 

14. Kollégiumi vendégek felvétele 
 

A Kollégiumok (1800)/Kollégiumi vendégek felvétele (3150) menüpontban van lehetőségünk a 

rendszerben nem szereplő egyének kollégiumi felvételére, címek és egyéb, extra adatok rögzítésére.  

A menüpontban rögzíthetőek a különböző tabulátor füleken a szükséges személyes adatok, valamint a 

Kollégiumi adatok tabulátor fülre lépve lehet a vendégek beköltözési adatait lehet megadni.  
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Kollégiumi vendég beköltözési adat rögzítése 
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15. Kiköltöztetés  
A hallgató kollégiumból történő kijelentkeztetése, kiköltöztetése akkor történik, ha a kiköltözés dátuma 

feltöltésre kerül. 

 

 

Kiköltözés dátuma több helyen is rögzíthető: 

 Kollégiumok (1800) Beköltöztetés (3200) menüpontban Beköltöztetés tabulátor fül. 

 Kollégisták (3800)/menüpont Kollégium beköltözés adatai tabulátor fül. 

 Valamint importtal is rögzíthető a kiköltözés dátuma. 

 

Amennyiben a hallgató szobába is beköltöztetésre került, akkor a kiköltözés dátum rögzítésével 

egyidejűleg a szobából is kiköltöztetésre kerül. 

A kiköltözés dátum beállításával a kollégiumi státusz átállítása is szükséges, Törölt státuszra! 

 

 

 
Kiköltözés dátum rögzítése 
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16. Kollégiumi adatok FIR jelentése 
Kollégiumi HJVL( hallgatói jogviszony jelentés) készítésekor első feladat a paraméter beállítása. 

 

A paraméter neve: FIRKollegiumi_jogviszony_generalas. A paraméter leírása: Kollégiumi jogviszonyok 

(HJVL) kézi vagy automatikus generálása : K / A 

 

A paraméter szabályozza, hogy a kollégiumi hallgatói jogviszonyra automatikusan a beköltöztetéssel 

készüljön HJVL üzenet vagy kézzel kerül létrehozásra. 

A paraméter „A” beállítás esetén a beköltöztetéssel egyidejűleg létrejön a kollégiumi jogviszonyra szóló 

HJVL üzenet. 

A paraméter K beállítása esetén a Kollégiumok (1800)/Kollégiumi ciklusok (16100) menüpontban kell a 

„HJVL” gomb segítségével HJVL üzenetet generálni.  

 

 

 
Kollégiumi jogviszony létrehozása 

 

 

Figyelem:  

 Kollégiumi  HJVL üzenet létrehozásakor figyelni kell arra, hogy a beköltözés dátuma időben a 

hallgatói jogviszonyt követő dátum legyen. 

 A HJVL üzenet tartalmazzon tervezett kiköltözés dátumot! 

Ellenkező esetben a feladott HJVL üzenetre a FIR a következő választ adja: Hiba: A kérelemben megadott 

kollégiumi jogviszony nem rögzíthető, mert nincs bejelentve a kollégiumi jogviszonyra feljogosító 
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jogviszony [Kollégiumi adatok ellenőrzése - új hallgatói jogviszony] 

Vagyis célszerű a kollégiumi HJVL előtt feladni a hallgatói jogviszonyra vonatkozó HJVL üzenetet, és ha 

visszaérkezett sikeres kérés elfogadással, akkor feladható a kollégiumi HJVL. 

 

A Kollégiumok (1800)/Kollégiumi ciklusok (16100) menüpontban lehet a HSTR gomb segítségével HSTR 

üzenetet generálni, már lejelentett és elfogadott kollégiumi HJVL üzenetre. 

Figyelem:  

 HSTR üzenetben mindig az elfogadott adatokkal kell a stornó üzenetet feladni. A visszaérkezett és 

elfogadott stornó üzenet után lehet újra HJVL üzenetet feladni.  

 

Hallgatói jogviszony kijelentésre nem szükséges és nem is lehet HJVM üzenetet a kollégiumnál generálni. 

A hallgatói kollégiumi jogviszonya a bejelentéstől a következő tanév kezdetéig tart. A FIR automatikusan 

megszünteti a hallgató kollégiumi jogviszonyát a tanév végén. Tehát csak a bejelentést, vagyis a HJVL 

üzeneteket kell feladni, valamint ha szükséges HSTR üzenetet. 

17. Pénzügyek  

17.1.1. Kiírt tételek  
 

A kollégiumban lakó hallgatók részére meghatározott pénzügyi kódon - amely magában foglalja a jogcímet 

is – kiírásokat vihetünk fel a„Kiírt tételek (105200) menüpontban.  

A „Hozzáad” gomb megnyomásával keletkezik új kiírás, ekkor kötelező a pénzügyi kód, megnevezés, 

állapot, félév/ciklus (mely időszakra vonatkozik a kiírás), illetve a kiírás dátumának kitöltése.  

 

Kiírás létrehozásánál elsőként a Részletes adatok tabulátor fülön a kötelező mezőket kell kitölteni, majd a 

Hallgatók tabulátor fülön tudjuk az adott kiírást hallgatóhoz, vagy akár hallgatókhoz rendelni. 

Pénzügyi kód felvitelére táblából való választással van lehetőségünk, mely adatokat a „Pénzügyek” 

menüpontnál korábban létrehoztak. A rendszer a kiíró és módosító személy nevét, illetve, hogy hányadik 

módosítás (számát) mentés után automatikusan tölti. A többi mező megadása a felhasználó igénye szerint 

tölthető. 

 

Ha több mint, egy hallgatót rendeltünk az adott kiíráshoz, a „Mentés” gombra kattintáskor megjelenő 

ablakban meg lehet adni a tételcsoport és a kiírás nevét. Amennyiben nem töltjük ki a mezőket, akkor a 

rendszer automatikus a kiírt tétel „Megnevezés” mezőjével megegyező tételcsoportot hoz létre. 

 

A Hallgatók tabulátor fülön hallgatók csak akkor és csak azok a hallgatók jelennek meg a felületen, 

akik beköltöztetésre kerültek, vagyis azok a hallgatók, akik a Kollégisták (1800) felületen 

megjelennek. 
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Hallgató kiíráshoz rendelése 

 

Ha tévesen rossz hallgató került hozzárendelésre a kiíráshoz, akkor mentés előtt az „Elvesz” gombbal a 

már hozzárendelt hallgatók törölhetőek a listából.  

Miután mentésre került a kiírás akkor már a „Szerkeszt” gombra kattintással a belső Hozzáad és Elvesz 

gombok inaktívak, tehát utólag nincs lehetőség módosítani a kiíráshoz rendelt hallgatókat. Ha tévesen 

rendeltünk kiíráshoz hallgatót, akkor a kiírás „Sztornóz”-ásával van lehetőség a javításra. 

 

A „Sztornóz” gombra kattintva a kiírást törölni lehet. Ekkor a program rákérdez, hogy valóban törölni 

szeretnénk-e a kiírást. Ha a „Yes” gombra kattintunk, akkor a tétel státusza „Törölt”-re vált és a 

„Törölve” jelölőnégyzetbe is automatikusan pipa kerül. 

 

A kiírt tételről a hallgató számára csekk nyomtatható a „Csekk” gomb megnyomásával. A gombra 

kattintva ( abban az esetben, ha több nyomtatvány került feltöltésre) nyomtatvány választó ablak jelenik 

meg. 
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Csekk nyomtatási képe 

 

A „Beolvas” gombbal lehetőség van .xls állományból tömegesen befizetési tételek importálására, melyet a 

következőkben, a Befizetési tételek importálása c. pontban fogunk részletezni. 

 

 

17.1.2. Csekkrögzítés 
 

A Kollégiumok (1800)/Pénzügy (105000)/Csekkrögzítés (105100) menüpont alatt az adott kollégiumhoz 

tartozó kiírásokat lehetséges rögzíteni. A képernyő felső részében jelennek meg a kiírt tétel sorok, amelyek 

már hallgatóhoz kapcsolódnak. A képernyő alsó részében egy sor részletes adatai tekinthetőek meg 

(hallgató neve, a tétel megnevezése pl. márciusi kollégiumi díj, pénzügyi kód stb.). 

 

A NEPTUN az általa nyomtatott csekkeket (Neptunos csekkek) és ezen kívül külső csekkeket is kezel. 

Csekk nyomtatásakor a rendszer a csekkre egy egyedi azonosítót nyomtat, amit berögzítéskor a hallgató a 

Webes felületen, vagy az erre jogosult személy a kliensben rögzíthet be. Az egyedi azonosító alapján a 

tétel beazonosításra kerül és a kiírás státusza „Feldolgozás alatt”-ra vált. A postai fájl beolvasásakor a 

rendszer az egyedi azonosító alapján a tétel státuszát „Teljesített”-re állítja. 

 

A „Kiírás” fülön a kiírt befizetési tételek adatait láthatjuk. 
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A „Csekkek” fülön hajthatjuk végre a csekk berögzítését, ha először a „Szerkeszt”, majd a Csekkek 

tabulátor fülön a  „Külsős csekkfelvitel”-re, vagy a „Neptunos csekkfelvitel”-re, végül a pontos adatok 

megadása után (Csekk azonosító, Befizetés dátuma, Összeg) a „Rögzítés” gombra kattintunk.  

 

Csekkrögzítéskor külön kezelendő a Neptunos csekk és a külsős (biankó, félbiankó) csekk. A felületen ezt 

két gombbal meg is különböztetjük: 

- Külsős csekkfelvitel: hatására a külsős csekk sorszámot megjelenítő beviteli mező lesz csak aktív 

- Neptunos csekkfelvitel: hatására csak a NEPTUN sorszámot megjelenítő beviteli mező lesz aktív 

Mindkét esetben megadható még a csekk összege, ami alapértelmezésként felveszi a kiírás összegét, de 

átírható, továbbá a befizetés dátuma. A felületen látható még a rögzítés időpontja és személye és a banki 

teljesítés dátuma és az igazoló személye. 

 

A „Külsős csekkfelvitel” gombot tehát akkor válasszuk, ha a befizetett csekk nem a Neptunból lett 

nyomtatva. Ebben az esetben a csekken található nyomdai 8 karakteres azonosítót kell beírni. A rendszer 

minden csekk berögzítését csak egyszer teszi lehetővé. Abban az esetben, ha egy csekket korábban már 

berögzítettünk a rendszer figyelmeztető üzenetet küld. 

A „Neptunos csekkfelvitel” gombot pedig akkor válasszuk, ha a befizetett csekk a Neptunból lett 

nyomtatva. A Neptunos csekk rögzítésénél a 10 karakter hosszú azonosítót kell beírni. 

 

Fontos, hogy az adatok megadása után először a „Rögzítés” gombra kattintsunk.  
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Külsős csekk rögzítése 

 

17.1.2.1. Csekkek lekötése kiírásról és átkötése más kiíráshoz 

 

A Kollégiumok (1800)/ Pénzügy (105000)/ Csekkrögzítés (105100) felületen lehetséges csekket lekötni 

kiírásról és átkötni más kiíráshoz, ha az ugyanahhoz a pénzügyi kódhoz tartozik. Ha például rossz kiíráshoz 

vittük fel a csekket, így lehetőség van a javításra. 

 

A csekkrögzítés és átkötés funkciók a „Szerkeszt”, majd az adatok megadása után a „Rögzítés” gomb 

hatására történnek meg, a csekk lekötése pedig a „Szerkeszt” és a „Törlés” gomb hatására.  

 

Törlés esetén a csekk fizikailag nem törlődik, csak a kiíráshoz való kötödése szűnik meg, és ezzel egy 

„lebegő”, sehova nem tartozó csekké válik, később bármikor újra köthető egy kiíráshoz. Ha van a kiíráshoz 

számla, ez a művelet (lekötés) nem hajtható végre. 

 

Átrögzítést sem engedélyez a program, ha számla tartozik a kiíráshoz! Átkötés előtt sztornózni kell 

számlát! Ekkor üzenetet küldünk a felhasználónak, miszerint számla létezik, előbb sztornózza azt. 

 



 

NEPTUN Tanulmányi 
Rendszer Dokumentáció 

 
KOLLÉGIUM 

 

Kiadás: 2011.09.06. Verzió: 2.3. Oldalszám: 68 / 75 
 

 
 

Átkötés esetén az összeg nem módosítható, valamint átkötés csak akkor végezhető, ha a két kiírás pénzügyi 

kódja megegyezik. Ekkor a felhasználónak üzenet dob a program, hogy biztosan végrehajtja-e a műveletet. 

Ha a pénzügyi kódok és/vagy az összegek nem egyeznek erről is kapunk értesítést. 

 
 

Mind rögzítéskor, mind átkötéskor az aktuális kiírás összegének túlteljesítése megengedett, de 

figyelmeztető üzenetet küld a rendszer. Ekkor a felső listát alkotó oszlopok közül a „Részteljesítés 

státusza” oszlopban megjelenik, ha túlteljesítésről van szó. (Ha a kiírás összegénél kevesebb összeg kerül 

berögzítésre, akkor ebben az oszlopban a Részteljesített felirat jelenik meg.) 

Ezen a felületen tranzakciót nem hozunk létre. Átkötésnél azonban ha már van tranzakció, akkor azt 

kezelni kell, azaz a csekk tranzakcióstul átkötésre kerül. 

 

17.1.2.2. Elérhető funkciók összegzése 

 

Összegezve, a „Csekkrögzítés” felületeken a következő funkciók alkalmazhatók: 

- Új csekk létrehozása és rögzítése kiíráshoz („Szerkeszt”, „Külsős csekkfelvitel” vagy „Neptunos 

csekkfelvitel” gomb, csekkazonosító és összeg megadása, majd „Rögzítés” gomb) - Ez 

természetesen csak külsős csekk lehet 

- Létező, de sehova nem tartozó csekk rögzítése kiíráshoz („Szerkeszt”, „Külsős csekkfelvitel” 

vagy „Neptunos csekkfelvitel” gomb, csekkazonosító és összeg megadása, majd „Rögzítés” gomb 

- Ez mindkét típusú csekkel (Neptunos, külsős) történhet 

- Már rögzített csekk átkötése másik kiíráshoz - Ez mindkét típusú csekkel (Neptunos, külsős) 

történhet 

- Már rögzített csekk lekötése kiírásról. („Szerkeszt”, majd „Törlés” gomb) 

 

Rögzítés és átkötés között sincs sok lényegi különbség. Átkötéskor ellenőrizni kell, van-e számla, ha igen 

nem történhet átkötés. Az eredeti kiírás státuszával is foglakozni kell.  

 

Átkötéskor, ha a felhasználó eltérő összeget ad meg, akkor hibaüzenetet küldünk, és az átkötés nem 

történik meg.  

 

Átkötéskor, ha eltérő a két kiírás pénzügyi kódja szintén hibaüzenet küld a program, és az átkötés nem 

történik meg. 
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Tranzakciókat mindkét esetben vizsgálni kell, és ha van, akkor azt is át kell kötni. (Rögzítéskor is 

előfordulhat ugyanis, hogy olyan csekket rögzítünk, ami előzőleg már le lett kötve egy másik kiírásról, és 

lehet, hogy már a banki dátumot is megadták, így neki már létezik tranzakciója. Lekötése ekkor is 

lehetséges!) 
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17.1.3. Tételcsoportok 
 

A rendszerben a kiírt tételeket tételcsoportokba rendelhetjük. Fontos itt kihangsúlyozni, hogy a NEPTUN 

tételcsoportjai elsősorban a felhasználó által meghatározott kiírások csoportosítására szolgálnak. 

A funkció segítségével a felhasználó tetszés szerint hozhat létre a rendszerben tételcsoportokat. A 

létrehozott csoportokról statisztikai adatokat kapunk. A csoportok szervezeti egységhez és/vagy képzéshez 

rendelhetőek. A tételcsoportok alapvetően két csoportra oszthatóak: Kifizetési tételek, illetve befizetési 

tételek csoportjaira. 

Fontos kihangsúlyozni, hogy a rendszerben import állományok beolvasásakor, vagy csoportos kiíráskor a 

rendszer tételcsoportokat hoz létre. Ilyenkor a rendszer lehetőséget biztosít a tételcsoportok elnevezésére. 

Fontos, hogy beszédes nevet válasszunk a későbbi visszakereshetőség és helyes statisztikai adatok miatt. 

 

 
 

Új tételcsoport létrehozásához kattintsunk a „Hozzáad” gombra adjuk meg a csoport nevét, opcionálisan a 

szervezeti egységet, képzést, a tételcsoport leírását és félévet, végül a „Mentés” gombra kattintva az új 

tételcsoport létrejön. A szervezeti egység és képzés kiválasztása egy táblából történik, ha a hárompontos 

négyzetre kattintunk. A szervezeti egység kiválasztása után, a képzések táblában az adott szervezeti 

egységhez tartozóak jelennek csak meg. (Ha nem választunk ki szervezeti egységet a „Kollégiumok 

(1800)” felettes menüpontban kiválasztott kollégiumhoz rendelődik az adott tételcsoport.) 
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17.1.3.1. Kiírt tételek 

 

A „Kiírt tételek (13300)” felületen a kiválasztott tételcsoporthoz rendelt kiírásokat és azok részletes adatait 

tekinthetjük meg.  

 

 
 

A „Statisztika” fülre kattintva van lehetőség a kiírt tételekről rövid statisztikai információ megtekintésére. 

A statisztikai adatok a tételcsoportban lévő valamennyi kiírásra vonatkoznak. Ha egy tételt sztornóztunk, 

akkor a statisztikai adatok is aszerint változnak. Tehát az adott tétel összegével csökken az aktív fizetési 

tételek összege. 
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A „Tételcsoportból elvesz” gombbal lehetőség van a fenti listában kijelölt befizetési tételeket a 

tételcsoportból akár csoportosan törölni, de ezzel a kiírás maga nem törlődik, csak az adott tételcsoporthoz 

való kapcsolódása szűnik meg. A „Tételcsoportba felvesz” gomb segítségével pedig azon kiírások közül 

van lehetőség választani és betenni az(oka)t az adott kötegbe, melyek az adott szervezeti egységhez 

tartoznak. 
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17.1.3.1.1. Befizetési tételek importálása 

 

Megváltozott a befizetési tételek importja. Ezentúl .xls (Excel) fájlból a következő fejlécadatokkal lehet a 

kiírásokat importálni: 

 

A „Beolvas” gombra kattintva lehet az xls állományt beolvasni, melynek az alábbi példa mutatja a 

szerkezetét: 

 

HALLGATO KEPZES JOGCIM PENZUGYIKOD OSSZEG FELEV 
LEGKORABBI

TELJESITES 

LEGKESOBB

ITELJESITES 

ECD0QN   
TESZTKOLLEGIUM 

Kollégiumi díj 
5000 2006/07/1 2006.12.12 2006.12.12 

Hallgató 

Neptun kódja 
Képzés kódja 

Befizetési 

jogcím kódja 
Pénzügyi kód neve 

Kiírás 

összege 

A kiírás 

féléve 
  

KÖTELEZŐ 

Kollégium 

esetén nem 

értelmezhető, 
ezért nem kell 

tölteni 

Kollégium 

esetében nem 
kell tölteni 

KÖTELEZŐ KÖTELEZŐ KÖTELEZŐ KÖTELEZŐ KÖTELEZŐ 

 

Az .xls állomány beolvasásának menete: 

 

1) Kattintsunk a „Beolvas” gombra 

2) Tallózzuk ki a beolvasandó excel állományt. 

 

 
3) A megjelenő ablakban adjuk meg a beolvasandó kiírások nevét, majd kattintsunk az „OK” gombra. 

A tétel nevének megadása kötelező, hiszen a kiírás „Megnevezés” –e zöld színű kötelezően 

töltendő mező. (Ezen a felületen a tételcsoport neve automatikusan töltődik, hiszen egy adott 

tételcsoporton belül olvassuk be a kiírásokat.) 

 

 
 

4) Válasszuk ki, hogy az .xls állomány mely munkalapján lévő adatokat szeretnénk beolvasni, majd 

ismét kattintsunk az „OK” gombra. 
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5) A beolvasási folyamat ezzel elindul, melynek menetét a program egy folyamatábrán mutatja. Így a 

felhasználó információt kap arról, hogy hol tart a beolvasás. Ha minden adat megfelelően volt 

megadva, a program jelzi, hogy a beolvasás sikeres volt. (A beolvasott sorokkal bővül a 

tételcsoporthoz tartozó kiírások listája.) 

 

 
 

6) Ezután a felületen megjelennek a beolvasott befizetési tételek, ahol a „Hallgatók” fülön 

megtekinthető a kiíráshoz rendelt hallgató. 
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A beolvasás a következő esetekben lehet sikertelen: 

 

1) Ha a fájlban pénzügyi kód, és jogcím sincs megadva. 

 

 
 

2) Ha a fájlban pénzügyi kód és jogcím is meg van adva. 

 

 
 

3) Nincs megadva valamelyik, vagy az összes kötelező adat (Hallgató, Pénzügyi kód, Összeg, Félév, 

Legkorábbi teljesítés, Legkésőbbi teljesítés)  

 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

4) Ha a pénzügyi kód nem meghatározható. Ebben az esetben a HALLGATO, KEPZES, JOGCIM –

ből nem határozható meg a pénzügyi kód. (Nincs létrehozva) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


