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1. Bevezetés 
 

A NEPTUN információs rendszer széleskörű felhasználtsága miatt szükség volt arra, hogy az intézmények 

között eltérő, illetve az intézményeken belül is különböző tanulmányi szabályokat dinamikusan kezelje a 

rendszer, ezeket helyben lehessen megadni, szükség esetén módosítani, kiegészíteni, lecserélni újabb 

szabályokra. Az ilyen szabályrendszerek formális leírására fejlesztettük ki a metanyelvet, mely alkalmas a 

fenti igények kielégítésére. A metanyelv segítségével különböző kifejezéseket lehet megfogalmazni, 

melyek alapvetően két kategóriába sorolhatók:  

 

 logikai kifejezésexk, melyek segítségével követelmények, feltételek fogalmazhatók meg, 

 

 aritmetikai kifejezések, melyek hallgatók rangsorolásának alapjául szolgálhatnak (azaz 

rangsorfüggvények). 

 

Mindkét esetben ugyanaz az eszközkészlet használható: adatbázis-függvények segítségével lehet a 

hallgatók által elért eredményekre hivatkozni (tárgy- és nyelvvizsgaeredmény, féléves átlagok, megszerzett 

kreditpontszám, stb.), ezeket összeadogatni, összehasonlítani, stb. A részletes lehetőségekről később lesz 

szó. 

Logikai kifejezéssel leírható feltételek: 

 

 tárgyak illetve kurzusaiknak az előkövetelményei  

Ennek segítségével tudja a rendszer tárgyfelvételkor automatikusan ellenőrizni, hogy az adott 

hallgató felveheti-e. Tipikusan itt más tárgyak teljesítése illetve nyelvvizsgának a megléte 

szokott lenni a követelmény.  

Ezeket tipikusan egy tanszéki adminisztrátor viszi be a rendszerbe a tárgy, illetve kurzus 

kiírásakor. Mint ez érződik, egy adott tárgyra megadott feltétel érvényes a belőle kiírt összes 

kurzusra is, míg a kurzusoknál az eltérő követelményeket kell megadni (például idegen nyelvű 

kurzusnál nyelvvizsga léte az adott nyelvből). Jelentkezéskor mindkét feltételnek teljesülnie 

kell. 

 

 mérföldkövek 

A tanulmányok során a következő félévre, szintre való lépés, beiratkozás feltételei. (Például 

csak akkor lehet elkezdeni az 5. szemesztert, ha a hallgató megszerzett 80 kreditet, van legalább 

egy alapfokú nyelvvizsgája, és megvan egy szigorlata is.) Ilyen feltételek kerülnek ellenőrzésre 

félévzáráskor is. 

 

 szakirányok előkövetelményei  

Meg lehet adni, hogy az egyes meghirdetett szakirányokra milyen feltételek mellett 

jelentkezhetnek a hallgatók. 

 

Az utolsó kettőt tipikusan kari adminisztrátor adja meg. Ezek már jóval bonyolultabb kifejezések lehetnek, 

mint az előkövetelmények, ezért némi programozói gondolkodást, beállítottságot is igényel a 

megfogalmazásuk. 

Az aritmetikai kifejezéssel tetszőleges hallgatóhoz generálható egy szám, az ún. rangsorindex, az általa 

elért tanulmányi eredményekből. Ezt a számot egy hallgatócsoport minden tagjához legenerálva, majd ez 

alapján sorba rendezve őket, tudunk a hallgatók között rangsort felállítani. 
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Ezt alapvetően két helyen használja a rendszer: 

 

 szakirányválasztás alkalmával (ha korlátos az egyes szakirányokra felvehető hallgatók száma, 

és minden hallgató több lehetőséget is megjelölt) az előre megszerkesztett rangsorfüggvény 

segítségével lehet automatikusan elkészíteni a beosztást, 

 

 általános rangsor is készíthető hallgatók tetszőlegesen megadott csoportjára. 

 

Ahhoz, hogy a kifejezések segítségével mindez megfogalmazható és leírható legyen, a metanyelvnek 

képesnek kell lennie: 

 

  hivatkozni minden, a kiértékelés pillanatában már megadott adatra (pl.: tárgyak eredményei; 

egy adott félévben megszerzett átlag vagy kreditpont, nyelvvizsga), 

 

 ezeket összehasonlítani konkrét numerikus értékekkel (egész vagy valós) (pl.: egy féléves átlag 

nagyobb, mint 2.5; legalább 18 kreditpontot gyűjtött egy adott félévben), illetve ellenőrizni, 

hogy pl. az adott tárgyat teljesítette-e (megvan-e a vizsga vagy gyakjegy), 

 

  nemcsak tárgyak, de tárgycsoportok eredményeit vizsgálni (pl.: öt tárgy közül legalább kettőt 

elvégzett), tehát tárgyakból ill. azok eredményeiből halmazt létrehozni, halmaz legjobb néhány 

elemét venni, és ezek valamilyen tulajdonságát megvizsgálni (pl.: átlag, összeg, számosság), 

 

  súlyozva vizsgálni az eredményeket (pl.: a fizika kétszer akkora súllyal számít bele az átlagba, 

mint a kémia), tehát szorzást, összeadást értelmezni, 

 

 eldönteni, hogy az adott hallgató éppen melyik képzésre vagy szakirányra jár, mert lehetnek 

tárgyak, melyeket csak adott képzésen vagy szakirányon lehet felvenni, illetve az is 

előfordulhat, hogy egy tárgynak különböző előkövetelményei vannak a különböző képzésekre 

járó hallgatók számára (pl. másik kódú matematikát tanultak), és az eddigiek segítségével 

előállított elemi logikai feltételeket összefűzni, azaz ismerni a logikai műveleteket (konjunkció, 

diszjunkció, negáció). 

 

2. Szintaktika 
 

Az előbbiek alapján tehát a kifejezésben szerepelhetnek:  
 

 adatbázis-lekérdező függvények,  

 
 halmazműveletek, 

 

 nyelvi szimbólumok, 

 
 numerikus konstansok, 

 

 

Ezekből építkezve, de különböző szabályok szerint építhetjük fel a két különböző kifejezést: 

 

 a logikai kifejezést egészében, és külön-külön minden tagját is úgy kell felépíteni, hogy az 

eredménye egy logikai érték legyen: IGAZ vagy HAMIS 

 

 az aritmetikai kifejezésnek pedig mindig egy SZÁM-ot kell eredményül adnia. 
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2.1. Halmazműveletek 
 

 Halmazszűrők : legjobb n , legrosszabb n  

A TárgyCsoport függvénnyel generált halmazokat lehet szűkíteni legfeljebb n eleműre (n egy 

pozitív egész szám); ha n-nél kevesebb elem volt eredetileg a halmazban, akkor nem csinál vele 

semmit. 

 

Például: 

Legjobb (5 ,Tárgycsoport(...)) 

 

 halmazredukciós függvények (a halmazból egyetlen értéket képeznek):  

 

o minimum: a halmazt alkotó tárgyeredmények közül a legkisebbet adja vissza 

eredményül 

 

o átlag: a halmazt alkotó tárgyeredmények számtani közepét adja vissza eredményül 

 

o súlyozott átlag: a halmazt alkotó tárgyeredményeknek a hozzájuk tartozó 

kreditpontokkal vett súlyozott átlagát adja vissza eredményül 

 

o összeg: a halmazt alkotó tárgyeredmények összegét adja vissza eredményül 

 

o súlyozott összeg: a halmazt alkotó párosok tárgyeredmény*kreditpont szorzatának 

összegét adja vissza eredményül 

o kreditösszeg: a halmazt alkotó párosokból a kreditek összegét adja vissza 

eredményül 

 

o # (számosság): a halmaz elemszámát (a párosok számát) adja eredményül. 

 

2.2. Szimbólumok 
 

 logikai műveletek: ÉS, VAGY, NEM, zárójelezés: ( )  

A kiértékelés folyamán csak a szükséges részek kerülnek ellenőrzésre, azaz ha egy ÉS kapcsolat 

első tagja hamis, vagy egy VAGY kapcsolat első tagja igaz, akkor a második tag már nem kerül 

kiértékelésre. 

A prioritási sorrend (csökkenő sorrendben): NEM, ÉS, VAGY. Ez azt jelenti, hogy először 

mindig a NEM művelet hajtódik végre. Így érdemes azt a kódrészletet, amire a NEM 

vonatkozik, zárójelbe tenni. Például a NEM (5 < 4) kifejezés kiértékelése igaz, hiszen nem igaz, 

hogy 5 kisebb, mint 4. Ugyanakkor a NEM 5 < 4 egy nem értelmezhető kifejezés, mert a NEM 

operátor értékelődik ki először, majd ezután az összehasonlító < operátor. Így, a NEM 5 

kifejezés nem értelmezhető, szintaktikai hibát eredményez. 

 

  feltételes elágazás:[ HA ... AKKOR ... EGYÉBKÉNT ...] 

ill. [HA ... AKKOR ... EGYÉBKÉNTHA ... AKKOR ... EGYÉBKÉNT ...]  

 

 A HA kulcsszó után lehet beírni a logikai feltételt, amelynek teljesülése esetén az AKKOR utáni 

rész értékelődik ki. Ha a feltétel hamis, akkor két eset lehetséges: 

 

o  ha az EGYÉBKÉNT kulcsszó szerepel, akkor az utána következő kifejezés 

értékelődik ki, ez a kifejezés határozza meg a rangsorfüggvény értékét. 
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o ha az EGYÉBKÉNTHA kulcsszó szerepel, akkor újabb feltételt lehet beírni. Az 

EGYÉBKÉNTHA szintaktikája megegyezik a HA kulcsszó szintaktikájával, azaz 

AKKOR és EGYÉBKÉNT ága lehet, de újabb EGYÉBKÉNTHA is szerepelhet az 

EGYÉBKÉNT helyett. Az EGYÉBKÉNTHA alkalmazásával tetszőleges számú 

logikai feltételt írhatunk le. 

 

Például: 

[HA NyelvVizsga (_,”felső”,_,__) AKKOR 3.0 

EGYÉBKÉNTHA NyelvVizsga (_,”közép”,_,__) AKKOR 2.0 

EGYÉBKÉNTHA NyelvVizsga (_,”alap”,_,__) AKKOR 1.0 

EGYÉBKÉNT 0.0]  

 

 

kifejezés segítségével adhatók extra pontok a különböző szintű nyelvvizsgákért. 

 matematikai műveletek: +, -,*, /   

csak akkor van rájuk szükség, ha súlyozni akarunk valamit (leginkább tárgyeredményt), ezek 

viszont megoldhatóak az összeadás és a szorzás segítségével  

 

 matematikai relációk:>, > =, <, <=, =    

egyenlőségre logikai kifejezéseknél nincs szükség, mert csak alsó korlátokat szoktak megadni, 

pl.: legalább 2.5 volt az átlag; egy tárgyat elvégzett, azaz eredménye legalább kettes volt; stb.

  

aritmetikai kifejezéseknél természetesen lehet használni, hiszen ott esetszétbontáskor van rá 

szükség 

 

2.3. Numerikus konstansok 
 

Pozitív egész vagy valós számok, melyek a 0-9 számjegyekből álló egészrészből és valósaknál a ponttal 

elválasztott tízedesjegyekből állnak. 

 

2.4. String konstansok 
 

Dupla idézőjelek közé zárt kifejezés, például: „szöveg”. A szöveg maga nem tartalmazhat dupla idézőjelet, 

vagy sortörést. 

 

2.5. Karakter konstansok 
 

Szimpla idézőjelek közé zárt karakter, például: ‟a‟. 

 

2.6. Egyszerű metanyelv 
 

Fejlesztés alatt... 

 

2.7. Összetett metanyelv 
 

Fejlesztés alatt... 
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2.8. Típusok 
 

A metanyelvben az alábbi típusokat használjuk. 

 

 egész (int) 

 Logika (bool) 

 Valós (double) 

 Karakterlánc (string) 

 Karakter (char) 

 Időpont (DateTime) 

 

Változódeklarációnál használhatóak a magyar és angol elnevezések is. A metanyelv erősen típusos nyelv. 

 

2.9. Változódeklaráció, értékadás 
 

Változódeklarációnak a szintaktikája a következő: 

<típus> <változónév>: = <kifejezés>; 

 

Például: 

Int valtozo1: = 3; 

Egész változo2: = 5; 

Logika valtozo3: = igaz; 

Logika valtozo4: = (4 < 6); 

Karakterlánc valtozo5: = “szöveg”; 

Valós valtozo6: = 5.6; 

Időpont valtozo7: = Dátum (2005, 2, 12); 

 

A változónevek nem tartalmazhatnak magyar ékezetes betűket, és egyetlen szónak kell lenniük. A 

változónév nem lehet a metanyelv kulcsszava. Tartalmazhatnak számjegyeket, de az első karakternek 

betűnek kell lennie. 

Az értékadás hasonló a változódeklarációhoz. Az eltérés mindössze annyi, hogy nem deklarálunk új 

változót, nem írjuk ki a váltózó típusát, csak a nevét, az értékadó operátort (:=), az új értéket, majd a 

pontosvesszőt használjuk. 

 

<változónév>: = <érték>; 

 

Például: 

valtozo1: = 3 + 56; 

változo2: = valtozo1 + 5; 

valtozo3: = igaz; 

valtozo4: = (4 <6); 

valtozo5: = “szöveg”; 

valtozo6: = 5.6; 

valtozo7: = Dátum (2005, 2, 12); 



 

NEPTUN Tanulmányi 

Rendszer Dokumentáció 

 
NEPTUN.NET META 

 

Kiadás: 2011.10.20. Verzió: 3.7. Oldalszám: 15 / 144 
 

2.10. Foglalt nyelvi elemek, kulcsszavak 
 

A Neptun.Net metanyelve, mint a legtöbb programozási nyelv definiál kulcsszavakat, foglalt szavakat, 

amelyek más értelemben, például változónévben, nem fordulhatnak elő a metanyelvben. 

 

A Neptun.Net foglalt szavai az alábbiak: 

 

 If 

 Then 

 Begin 

 End 

 Else 

 Break 

 Foreach 

 Do 

 While 

 Return 

 Continue 

 In 

 Int 

 Bool 

 Double 

 Char 

 String 

 Datetime 

 Egész 

 Tört 

 Valós 

 Logika 

 Karakterlánc 

 Szó 

 Időpont 

 Now 

 Most 

 Ma 

 Ahol 

 A 

 Az 

 Tetszőleges 

 Ha 

 Akkor 

 Egyébként 

 Egyébkéntha 

 True 

 False 

 Igaz 

 Hamis 

 

2.11. Elágazások 
 

Az elágazásoknak két fajtáját különböztetjük meg, az utasításokra, és az értékekre, kifejezésekre vonatkozó 

feltételes kiértékelést. 

 

2.11.1. Utasítások 
 

A Neptun.Net tanulmányi rendszer metanyelvében az if then else utasítással lehet feltételes kiértékelést, 

elágazásokat definiálni az alkalmazásban. Ez már összetett metanyelvi elem. 

 

A pontos szintaktika a következő: 

 
if <Logikai Kifejezés>  then  

 

<Utasítások listája> 

 

end 

 

vagy  
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if  < Logikai Kifejezés >  then 

 

<Utasítások listája> 

 else  

<Utasítások listája> 

end 

 

A <Logikai kifejezés> rész mindkét esetben egy Logikai, bool értéket szolgáltató kifejezés kel legyen. Ez 

lehet függvényhívás, függvényhívás értékének összehasonlítása egy konkrét értékkel, stb. Igaz kiértékelés 

esetén az első if ág fut le, hamis kiértékelés esetén pedig az else ág fog lefutni. Az utasítások listája pedig 

pontosvesszővel elválasztott utasítások egymásutánját jelenti, amibe a 0 és 1 utasításszám is beleértendő. 

Mind az if, mind az else ágba további if utasítások illeszthetőek. 

 

2.11.1.1. Példa – egyszerű logikai feltétel 

 

If   5 > 1 vagy 2 > 5   then 

 

// Ide kerül az igaz kiértékelés esetén lefutó kódrészlet 

// Ebben a konkét példában mindig ez az ág fog lefutni 

else 

// Ide kerül a hamis kiértékelés esetén lefutó kódrészlet 

end 

 

2.11.1.2. Példa – értelmetlen elágazás készítése 

 

If  hamis then 

// ez itt soha nem fog lefutni 

// ezért felesleges If utasítást használni 

Else 

// Mindig ez az ág fog lefutni 

end 

 

2.11.1.3. Példa – többszörös elágazások készítése 

 

If   Training.Code = „TR001” then 

 

// Ez a blokk akkor fog lefutni, ha a képzéskód TR001 

 

Else 

If   Training.Code = „TR002” then 

 

// Ez a blokk akkor fog lefutni, ha a képzéskód TR002 

 

Else 

If   Training.Code = „TR003” then 

 

// Ez a blokk akkor fog lefutni, ha a képzéskód TR003 

  

Else 
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// Ez a blokk akkor fog lefutni, ha a képzéskód nem a fenti három 

End 

end 

 

end 

 

2.11.1.4. Példa – függvényértéktől függő feltételek 

 

If NyelvVizsga („Angol” , _,  _, _ ) then 

 

 // ide kerül az a kódrészlet, ami az Angol nyelvvizsgával rendelkezők számára  

// kell, hogy lefusson. 

End 

 

2.11.1.5. Példa - függvényértéktől függő feltételek 2 

 

If NyelvVizsgaSzám (, „Felső”, „C”,)>= 2 The 

 

 // ide kerül az a kódrészlet, ami a legalább 2 felsőfokú nyelvvizsgával  

// rendelkezők számára kell, hogy lefusson. 

 

End 

 

2.11.1.6. Példa - Összetett példa 

 

Int Extrapontszam := 0; 

If NyelvVizsgaSzám (, „Felső”,  „C” , _ )  >= 1 then 

 

Extrapontszam := Extrapontszam + 5; 

 // ide kerül az a kódrészlet, ami a felsőfokú nyelvvizsgával  

// rendelkezők számára kell, hogy lefusson. 

// Az Extrapont változó értékét 5-tel növeljük 

Else 

If  NyelvVizsgaSzám ( , „Közép” ,  „C” , _ )  >= 1 then 

 

Extrapontszam := Extrapontszam + 3; 

// ide kerül az a kódrészlet, ami a közpfokú nyelvvizsgával  

// rendelkezők számára kell, hogy lefusson. 

// Az Extrapont változó értékét 3-mal növeljük 

 

Else 

If  NyelvVizsgaSzám ( , „Alap” ,  „C” , _ )  >= 1 then 

 

Extrapontszam := Extrapontszam + 1; 

// ide kerül az a kódrészlet, ami az alapfokú nyelvvizsgával  

// rendelkezők számára kell, hogy lefusson 

// Az Extrapont változó értékét 1-gyel növeljük 
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  End 

 End 

End 

Return Extrapontszam; 

 

2.11.2. Értékek 
 

Az értékekre vonatkozó feltétel kiértékelések, elágazások abban térnek el az előző pontban tárgyaltaktól, 

hogy itt az igaz, és a hamis ágban egy értéknek kell szerepelnie, szemben az előző példában bemutatott 

utasításlistától. Itt maga az elágazás is egy olyan kifejezés, aminek a végeredménye egy érték, így 

eredményül adható változónak. Ez a fenti If utasítással nem tehető meg. 

 

A szintaktika a következő: 

 
[ HA <Logikai kifejezés> AKKOR   <Igaz érték>  EGYÉBKÉNT  <Hamis érték>  

] 

 

Vagy 
 [  HA <Logikai kifejezés>  AKKOR <Igaz érték>  

 EGYÉBKÉNTHA <Logikai kifejezés> AKKOR  <Igaz érték>   

 EGYÉBKÉNT  <Hamis érték>  ]  

A szintaktika része a [] szögletes zárójel is. 

A HA kulcsszó után lehet beírni a logikai feltételt, amelynek teljesülése esetén az AKKOR utáni rész 

értékelődik ki. Ha a feltétel hamis, akkor két eset lehetséges: 

 

 ha az EGYÉBKÉNT kulcsszó szerepel, akkor az utána következő kifejezés értékelődik ki. 

 ha az EGYÉBKÉNTHA kulcsszó szerepel, akkor újabb feltételt lehet beírni. Az EGYÉBKÉNTHA 

szintaktikája megegyezik a HA kulcsszó szintaktikájával, azaz AKKOR és EGYÉBKÉNT ága lehet, 

de újabb EGYÉBKÉNTHA is szerepelhet az EGYÉBKÉNT helyett. Az EGYÉBKÉNTHA 

alkalmazásával tetszőleges számú logikai feltételt írhatunk le. 

 

2.11.2.1. Példa: Az előző, összetett példa másképpen megfogalmazva 

 

Int Extrapontszam: = 0; 

Extrapontszam: = [HA NyelvVizsgaSzám ( _,”felső”, „C”,_ )>= 1  AKKOR 5 

EGYÉBKÉNTHA NyelvVizsgaSzám ( _,”közép”, „C”,_ ) >= 1 AKKOR 3 

EGYÉBKÉNTHA NyelvVizsgaSzám ( _,”alap”, „C”,_ ) >= 1 AKKOR 1 

EGYÉBKÉNT 0] ; 

Return Extrapontszam; 

 

2.12. Ciklusok 
 

Fejlesztés alatt... 
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2.13. Visszatérési érték 
 

Fejlesztés alatt... 

 

2.14. Megjegyzések, visszajelző üzenetek beillesztése 
 

A metanyelv szerkesztőben lehetőség van a megszerkesztett feltételekhez megjegyzést fűzni. Ezt 

kétféleképpen tehetjük meg. Az egyik megjegyzésjel a // - kifejezéssel kezdődik, és a következő sortörésig 

tart. A másik megoldásnál /* és */ jelek között lehet megjegyzést fűzni a kódhoz. 

 

Például: 

// Ez a metakifejezés egy angol középfokú nyelvvizsga és egy legalább 4 es vizsgaeredmény..  

NyelvVizsga(“Angol”,”C”,”Közép”,_) ÉS TárgyEredmény(“ABCDE123”,”Vizsga”,_) >= 4 

/*  esetén tér vissza  

igaz értékkel…. 

*/ 

 

2.14.1. Visszajelző üzenetek (kommentek) beillesztése a feltételekbe 

A metafeltételekbe lehetőség van az egyes feltételek eredményéhez a hallgatói weben kiértékeléskor a 

visszajelző üzenetben megjelenő tájékoztató szöveg beillesztésére. Ez arra szolgál, hogy a hallgató tudja, 

miért nem felel meg egy-egy feltételnek. Egyszerű és összetett feltételeknél is alkalmazható. 

 

Visszajelző üzenetek kezelése egyszerű metafeltételek esetén 

 

Az eredeti kifejezést kapcsos zárójelbe foglalva, és közé illesztve a /c” … ”c/ részt beilleszthető az a 

tájékoztató szöveg, melyet a hallgatók számára ki szeretnénk iratni. Ez az egyszerű, ÉS kapcsolatos 

metafeltételeknél működik csak. 

 

Tehát a forma: { /c"komment"c/ kifejezés } 

 

Például (a kiírt szövegek pirosan jelennek meg): 

 

{/c "IV díjakat határidőre befizette" c/ IVBefizetve_képzésen() } és         

nem AláírásMegtagadva("2009/10/2") 

és {/c "Költségtérítést határidőig befizette (ha van)" c/ TandíjBefizetve_Képzésen()} 

és {/c "Szolgáltatási díjat határidőig befizette" c/ SzolgáltatásBefizetve_Minden()}  

 

 

Visszajelző üzenetek kezelése összetett feltételek esetén 

 

Lehetőség van az összetett (pl. if-es) metalfeltételekhez is visszajelző üzenetek fűzésére. A /feltetel 

kifejezés feltetel/ és /feltetel /c"komment"c/ kifejezés alakban jelölhetőek a meta részfeltételek.  

Ez minden metában működik. A Neptunban az egységességre való törekvés miatt célszerű az összetett 

feltételek kiiratását használni, ahol csak lehet. 
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Példa: 

 

if/feltetel/c"üzenet1"c/ (Subject.RequirementType != "Szigorlat")feltetel/ 

then 

return  

(/feltetel/c"üzenet2"c/ UtolsóAláírásBejegyzés() 

és  

 TandíjBefizetve_Képzésen() 

 és  

SzolgáltatásBefizetve_Képzésen()feltetel/) ;  

else 

return (/feltetel/c"üzenet3"c/ NyelvVizsga("német", "közép", "C", _)feltetel/); 

end; 

 

Ebben a példa esetben úgy történik a visszajelzés, hogy ha az első feltétel teljesül, akkor a szöveg1 és 

szöveg2 üzenetet kapja vissza a hallgató (ha a második feltétel nem teljesül), tehát a szöveg1 igaz és 

szöveg2 hamis visszajelzést kapjuk. Ha az első feltétel nem teljesül, így átmegy az ellenőrzés az else ágba, 

és ha az ott lévő feltétel nem teljesül, akkor visszajelző üzenetként a szöveg 1 hamis és szöveg 3 hamis 

üzenetet kapjuk. 
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3. Adatbázis-lekérdező függvények 
 

Az alábbiakban felsoroljuk a használható függvényeket, és leírjuk azok szintaktikáját. Egy-egy 

függvénnyel többfajta információ lekérdezése megvalósítható, ezeket finomítani, plusz feltételeket 

megadni a paraméterek segítségével lehet. Ahhoz tehát, hogy minél árnyaltabb hivatkozásokat, feltételeket 

meg lehessen adni, több paraméterre van szükség, amelyeket azonban nem minden esetben kell használni. 

Ilyenkor egy mindenes karakterrel ( '_' ) lehet jelezni, hogy az adott mezőt nem kell bevenni a 

lekérdezésbe, nem szigorítjuk vele tovább a feltételt. Az el nem hagyható paraméterek azt mondják meg, 

hogy tulajdonképpen mit is kérjünk le az adatbázisból, míg az elhagyhatóak további megszorításokat 

jelentenek. 

Minden paraméternél feltüntetjük, hogy melyik kategóriába tartozik. 

 

 

Neptun metaszerkesztő felület használata, tájékoztató mező 

 

A Meta függvények használatát segíti a Neptun metaszerkesztő felületének jobb alsó sarkában egy 

tájékoztató mező. Itt a Neptun egy rövid leírást ad vissza a függvény működéséről, 

paraméterezhetőségéről. 

 

A tájékoztató mezőben akkor jelenik meg szöveg, hogyha a szerkesztőfelületre beírt (meghívott) függvény 

nevére (a vastagon szedett részre ) kétszer kattintunk. 

 

További segítség – elsősorban összetett metafeltételeknél és átlagszámítási algoritmusoknál - , hogy a 

szintaktikai ellenőrzés után hiba esetén a program pontosan jelzi, hogy melyik sorban van a probléma, így 

a felhasználónak nem kell keresgélnie. 

 

Metaszerekesztőben F6 billentyűparancs hatására megjelennek az adott betűvel kezdődő függvények. Már 

a függvény neve után láthatóak a vesszők, zárójelek, idézőjelek, illetve számok, amelyeket a függvénynél 

használni kell. A kifejezések, amelyek a függvényben szerepelnek közérthető nyelven jelennek meg. 

 

 
Tájékoztató ablakban elolvasható a függvény rövid ismertetője 
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A metaszerkesztőben a „Függvénylista” gombbal lehetséges a használható függvények listáját txt fájlba 

elmenteni. A lista tartalmazza a függvények neveit, valamint a függvény használatához szükséges 

magyarázatot. Ezután a lista akár nyomtatható is. 

 

3.1. TárgyEredmény (kód, típus, ciklus)  
 

Hallgató tárgyeredményének számítása. 

 

Paraméterek: 

 

Kód: a tantárgy kódja (kitöltése kötelező).  

 

Típus: milyen típusú tárgyeredményt követelünk meg (kitöltése kötelező). 

A következő értékek pontosíthatják, hogy milyen típusú jegyet kell az adott tárgyból 

megszerezni: 

 

 aláírás 

 évközi jegy 

 felvétel 

 jegy 

 minősített aláírás 

 vizsga 

 félévközi 

 gyakjegy 

 szigorlat 

 záróvizsga 

 beszámoló 

 diplomaterv 

 

Ciklus : a jegy megszerzésének naptári féléve (elhagyható). 

Formátuma tipikusan tanév/félév száma (pl.: 2004/2005/1), de ez intézményenként 

változhat. 

A Ciklus/Félév paraméterhez beírható a „Term” változó is, ebben az esetben a függvény 

mindig a hallgató azon félévére fog lefutni, melyről a hallgató a műveletet indította. 

Így nem kell félévente átírni egy általános érvényű függvénynél a félév paramétert, mert 

mindig arra a félévére fog vizsgálni a későbbiekben, melyen a hallgató épp próbálja 

véghezvinni a műveletet.  

Figyelem! A Term változó bár gyakran a hallgató aktuális félévére vonatkozik, de nem fedi 

le egyértelműen, hiszen nem mindig az aktuális féléven zajlik az adott művelet (pl. hallgató 

már beiratkozott a következő félévre, így az aktuális féléve már az, de még a jelenlegi 

féléven végzi a tanulmányi műveletet). 

 

 

Visszatérési érték: Egy érdemjegy értéke. 

 

A függvény a felmentéseket is kezeli, így ha egy hallgató nem szerzett érdemjegyet a tárgyból, viszont van 

felmentése, akkor a hallgató meg fog felelni ennek a metanyelvi függvénynek. A jeggyel felmentéseknél a 

visszatérési érték maga a felmentésnél adott jegy, jegy nélküli felmentéseknél pedig 5-ös. 
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Tárgyekvivalencia: 

A tárgyeredmény függvény figyel a tárgyekvivalenciára (tárgynál esetlegesen beállított ekvivalens 

tárgyakra a függvény ugyanúgy érvényessé válik), amennyiben a Meta_Ekvivalencia paraméter ennek 

megfelelően van beállítva. 

 

3.2. TárgyCsoport (kód, típus,ciklus) 
 

Tárgyeredmény-kredit párosokból álló halmaz visszaadása. 

Paraméterezése ugyanaz, mint a Tárgyeredmény(…) függvényé, de egy tárgycsoport kódját kell megadni. 

A típus és félév megkötés a csoportba tartozó minden tárgyra vonatkozik. A tárgycsoportba tartozó 

tárgyakból egy hallgató által elért eredmények, és ezen tárgyak kreditpontjai alkotta párosokból képződik a 

visszatérési halmaz. Ezen halmazokban csak azon tárgyak eredményei szerepelnek, amelyeket a hallgató 

elvégzett, illetve amihez létezik valamilyen indexbejegyzése (felvette, aláírást szerzett belőle). 

A TárgyCsoport függvény tárgycsoport-kód paramétere nem csupán tárgycsoport-kódok megadására 

használható, hanem tárgykódok feltételes megadására is alkalmas. A feltételes megadásokra a ? és a * 

karakterek használhatóak. A ? karakter 1 darab bármilyen karaktert helyettesíthet, a * karakter pedig 

bármennyi, akár 0 egymás utáni karakter kiváltására alkalmas. Például a ‟*a?‟ maszk az összes olyan 

tárgykódra illeszkedni fog, amelynek az utolsó előtti karaktere az ‟a‟ betű. Ennek segítségével nem csupán 

az adatbázisban szereplő tárgycsoportokra hivatkozhatunk, hanem saját magunk definiálhatunk 

tárgykódokból tárgycsoportokat, amennyiben a tárgykódok ilyen feltételes megadása lehetséges, és 

képesek vagyunk a hasonló tárgykódokra maszkot illeszteni. 

 

3.3. EgyénCsoportTagja („csoportkód”) 
A függvény megmondja, hogy az adott műveletet végző hallgató (pl. tárgyfelvétel, vizsgajelentkezés, 

beiratkozás, stb.) tagja-e egy adott egyéncsoportnak.  

 

Két változata készült, EgyénCsoportTagja("neptunkód", "csoportkód") és 

EgyénCsoportTagja("csoportkód"). A szimpla - neptunkód nélküli változat futtatáskor a beállított csoportra 

vizsgál, hogy tagja-e a hallgató, a neptun kódos változat pedig beállított konkrét felhasználó saját 

egyéncsoportjának tagságát vizsgálja. A függvény létrejöttével fontossá vált, hogy az egyéncsoportok 

elnevezése egyedi legyen, mert esetleges névazonosság esetén az összes azonos nevű egyéncsoportra 

érvényessé válik a függvény. 

 

Paraméter lehetőségek: 

 

1.) 

neptunkód: azon felhasználó neptunkódja szükséges, akinek csoporttagságát vizsgálni szeretnénk 

csoportkód: azon csoport kódja, melynek tagságára keresünk 

 

2.) 

 

csoportkód: azon csoport kódja, melynek tagságára keresünk 

 

3.4. Félév (típus, Ciklus, Ciklustípus) 
 

Lezárt félév eredményei. A hallgató egy vagy több féléves összesített adatait lehet lekérdezni a típustól 

függően. (Mindhárom paraméter kitöltése kötelező.) 
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Paraméterek: 

 

Típus: 

 

 kredit - az egy vagy több félévben megszerzett kreditpontok összege 

 minkredit - egy félév esetén ugyanaz, mint kredit; több félév esetén az egyes félévekben külön-

külön megszerzett kreditpontok közül a legkisebb (ennek segítségével lehet megfogalmazni 

olyan jellegű feltételeket, mint: minden félévben legalább 18 kreditpontot megszerzett (a 

legkisebb is nagyobb volt, mint 18)) 

 összkredit - az elsőtől az adott félévig összegyűjtött összes kreditpontok száma (ennél csak 

egyetlen félévet kell megadni) 

 tanátlag - tanulmányi átlag: a megszerzett jegyek számtani közepe (esetleg súlyozott ); több 

félév esetén ua., mint minkredit (több félév esetén minden átlag ugyanígy értelmeződik, azaz a 

megadott félévekben megszerzett legkisebb átlagot adja vissza eredményül a függvény) 

 ösztátlag - ösztöndíjátlag: egyetemenként az az átlag, ami alapján az ösztöndíjakat kiosztják 

 kumátlag - kumulált átlag: az első félévtől az adott félévig elvégzett tárgyak eredményeinek 

átlaga 

 státusz - egy számmal tér vissza, mely megadja, hogy az adott félévek közül hány volt aktív 

 iv - az egy vagy több félévben ismételt vizsgák száma 

 összes iv - az elsőtől az adott félévig az összes ismétlővizsga száma (ennél csak egyetlen félévet 

kell megadni)extra: A megadott félévek extra mezőinek összege 

 kreditindex: a megadott félévek kreditindexeinek az összege 

 korrigált kreditindex: egy félév esetén az adott félév korrigált kreditindexe, egyébként -> 

összkorrigáltkreditindex 

 összkorrigáltkreditindex: a megadott félévek utolsó nem nulla összkorrigáltkreditindexét adja 

vissza 

 

 

Ciklus / Szám (félév száma):  

 

A kérdéses félévek sorszáma (egész számok) egymástól vesszővel elválasztva; legalább egyet meg kell 

adni, azonban ez nem minden típusparaméternél értelmezhető. Amennyiben több félévet adtunk meg, 

de a függvény csak 1 félévvel tud számolni (pl. Összkredit paraméternél), akkor a megadott félévek 

közül sorrendben a legelső megadottat veszi a függvény (nem a legkisebbet). Lehetőség van a hallgató 

féléveinek abszolút és relatív számozására is. Abszolút sorszámozásnak hívjuk azt, amikor a hallgató 

féléveit a beiratkozástól kezdve folytonosan növekvően számozzuk (aktív és abszolút félévekre is 

lehetséges). Relatív számozásnak hívjuk azt, amikor a hallgató aktuális félévéhez képest számozzuk a 

féléveket (aktív és abszolút félévekre is lehetséges). Ebben az esetben a 0. félév az aktuális félév. 

Negatív félévek az aktuálisat megelőző félévek, pozitív félévek - pedig ha van ilyen - akkor az aktuális 

félév utáni félévek. Természetesen abszolút és relatív félévek megadásakor is lehetőség van csak az 

aktív, illetve az összes félév kezelésére. Abszolút félévszámozás csak pozitív egész szám lehet. Relatív 

számozás lehet bármilyen egész szám. A két módszer megkülönböztetésére használható a + előjel. 

Relatív esetben meg kell adni a pozitív számok előtt a + előjelet, illetve a negatív előjelet a negatív 

számok előtt. Abszolút félévek megadásakor nem szabad kitenni a + jelet. A két félév-sorszámozási 

módszert vegyesen is lehet használni, pl „0,-1,-2,+1,1,2,3,4”. A példa jelentése: A hallgató aktuális 

féléve, az előtti két féléve, azutáni féléve, illetve a képzésen az első négy féléve. Átfedés esetén a 

program csak egyszer vesz figyelembe minden duplikálódott félévet (Egy relatív és egy abszolút félév 

jelentheti a hallgató képzésének ugyanazt a félévét). Amennyiben nincs a hallgatónak aktuális féléve, 

akkor az utolsó féléves sorát veszi a program a hallgatónak a képzésen. 

Nem létező relatív félévnél 0 eredménnyel tér vissza a függvény eredménye. Így például csoportos 

pontszámításnál nem akad el a művelet, ha valakinek nincs értéke a figyelt tartományban, vagy nincsen 

az adott relatív féléve. 
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Ciklustípus / Félévtípus:  

 

A második, szám paraméterben szereplő félévek értelmezését lehet módosítani ezzel a paraméterrel. 

Két lehetséges értéke van, AKTÍV vagy ÖSSZES félév. Az első esetben a szám paraméterben szereplő 

félévek a hallgató aktív féléveinek sorszámai, függetlenül attól, hogy közben hány passzív féléve volt a 

hallgatónak. Az összes esetben pedig a hallgató összes félévét vagyunk képesek megszámozni 

sorrendben, amelybe az aktív és passzív félévek is beszámítanak. Ennek segítségével adhatók meg 

olyan feltételek, hogy a hallgatónak a 2. aktív féléve után legalább 30 kredittel rendelkeznie kell, vagy 

pedig a az első 4 félévben – függetlenül a hallgató féléveinek a státuszától – el kell érnie 60 kreditet. 

 

Például: 

Félév („KREDIT” , „1,2,3,4,5,6” , „AKTÍV”) >= 150  és  

  Félév („KREDIT” , „1,2” , „ÖSSZES”) >= 30   

 

Jelentése:  

A hallgató az első 6 aktív félévében legalább 150 kreditet kell teljesítsen, de a tanulmányai első két 

félévében el kell érjen legalább 30 kreditet, akkor is ha passzív féléven volt. 

 

Amennyiben egy hallgató minden féléves értékére kíváncsiak vagyunk, vagy ennél a függvénynél nem 

szereplő értéket szeretnénk listázni, akkor a HallgatoFelevek gyűjteménye használható „foreach”-es 

formában. Erről bővebb információ található a „StudentTrainingTermData” bekezdésben. 

 

 

 

 

3.5. Félév (típus, Ciklustípus) 

Lezárt félév eredményei. A hallgató egy vagy több féléves összesített adatait lehet lekérdezni a típustól függően. 

(Kettő paraméter kitöltése kötelező.) 

 

A Paraméterek a hagyományos Félév függvény paraméterei, annyiban más, hogy itt nem kötelező megadni a 

Ciklust/Félévet. 

 

 

 

 

 

 

3.6. FélévesMező(Típus,Félév) 

Amennyiben a hallgatónál a "Féléves adatok (6400)" felületen a "kiegészítő adatok" fül alatt szerepel 

"True" értékű információ, akkor a függvény 'típus' paraméterben hivatkozni lehet rá. Így pontot lehet rá 

számítani a kollégiumi pontszámításban, vagy használni lehet feltételként az átlagszámításban. 

Fontos, hogy a kollégiumnál a "return" előtagot használni kell a függvény előtt. Ez a feltétel szerinti 

pontszámot fogja visszaadni. 

Paraméter lehetőségek : 
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1.) 

Típus: a hallgatónál a "Féléves adatok (6400)" felületen a "kiegészítő adatok" fül alatt ha szerepel "True" 

értékű információ, akkor azok közül lehet itt válogatni (pl. Árva, Hátrányos helyzet, …stb.) 

Félév: ezen a féléven fogja vizsgálni a mezőt. 

 

3.7. FélévekSzáma (Félévtípus) 
A hallgató féléveinek a számát adja vissza a függvény. (A paraméter kitöltése kötelező.) 

A függvény nem számolja a 0. és Akkreditált féléveket, a FélévStátusz2 alapján szűr. A függvény a 

félévek valós darabszámát adja össze, nem a félévsorszám, vagy szemeszter mezők értékére figyel. 

 

Paraméterek: 

 

Félévtípus:  

Aktív/Összes/Passzív opciók használhatók. A függvény vagy a hallgató aktív féléveinek a számát 

adja vissza, vagy pedig az összes félévének a számát, vagy a Passzív féléveinek számát. 

 

Visszatérési érték: Numerikus érték, egy egész szám. 

 

 

Összetett példa: Számoljuk ki a hallgató utolsó két aktív félévében elvégzett kreditpontjait. Amennyiben 

csak 1 aktív féléve van a hallgatónak, akkor annak az eredményét szorozzuk be kettővel. Amennyiben 

nincsen egyetlen aktív féléve sem a hallgatónak akkor az eredménye legyen 30 kredit. (Ez a kifejezés lehet 

például egy kollégiumi jelentkezési pontszámítás alapja.) 

 

Megoldás: 

valós eredmeny := 0.0; 

if ( FélévekSzáma("AKTIV") = 0)  then 

 eredmeny := 30.0; 

else 

 if ( FélévekSzáma("AKTIV") = 1) then 

  eredmeny  := 2.0 *  Félév("Kredit", "-1" , "AKTIV"); 

 else 

  eredmeny  :=  Félév("Kredit", "-1,-2" , "AKTIV"); 

 end 

end 

return eredmeny; 

 

3.8. NyelvVizsga (nyelv, fok, típus, kiegészítés) 
 

Létezik-e a hallgatónak a feltételt teljesítő nyelvvizsgája 

 

 

Visszatérési érték: Igaz/hamis kifejezés. 

 

Nyelv: értelemszerű - tetszőleges string (elhagyható) 

 

Fok: nyelvvizsga foka - alap, közép vagy felső (elhagyható) 
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Típus: nyelvvizsga típusa - A, B vagy C (elhagyható) 

 

Kiegészítés: pl. szakmaival bővített stb. - tetszőleges string (elhagyható) 

Ennél bármelyik paraméter elhagyható, de egyszerre a négy nem, azaz legalább az egyiket meg kell 

adni. 
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3.9. NyelvVizsgaSzám (nyelv, fok, típus, kiegészítés) 
 

Hány darab nyelvvizsgája van a hallgatónak, ami a feltételt teljesíti. 

 

Visszatérési érték: Egész szám. 

 

Nyelv: értelemszerű - tetszőleges string (elhagyható) 

 

Fok: nyelvvizsga foka - alap, közép vagy felső (elhagyható) 

 

Típus: nyelvvizsga típusa - A, B vagy C (elhagyható) 

 

Kiegészítés: pl. szakmaival bővített stb. - tetszőleges string (elhagyható ) 

Ennél bármelyik paraméter elhagyható, de egyszerre a négy nem, azaz legalább az egyiket meg kell 

adni. 

3.10. NyelvVizsgaSzám (nyelv,fok, típus, kiegészítés, Szűrés) 

A hagyományos NyelvVizsgaSzám függvénytől annyiban tér el, hogy van egy „szűrés” paramétere, mely 

megfelelő beállítással (amennyiben szűrés = IGAZ) kiszűri a hallgatónak adott nyelvű és adott fokú 

nyelvvizsgái közül  az A és B típusokat, ha van neki C is. Ezen felül mindig a legmagasabb fokú vizsgát 

számolja. 

 

Például: 

 

Van a hallgatónak: 

Angol középfok  A, B, C  

Angol felsőfok C-je, 

Akkor csak az angol felsőfok C-t fogja számolni, mivel ez a legmagasabb. 

Használata pl.: 

NyelvVizsgaSzám( ahol a Nyelv = "angol", ahol a Szint = tetszőleges, ahol a Fok = tetszőleges, ahol a 

Kiegészítés = tetszőleges, ahol a Szűrés = igaz) 
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3.11. NyelvVizsgaSzám (nyelv,fok, típus, 
kiegészítés,Szűrés,Szakmai) 

A hagyományos függvényhez képest ezzel a függvénnyel lehet szűrni szakmai, vagy nem szakmai 
nyelvvizsgákra is, ezt jelenti a „Szakmai” paraméter. 

 

3.12. NyelvVizsgaSzám (nyelv,fok, típus, kiegészítés, Szűrés, 
Szakmai,Kétnyelvű) 

A nyelvvizsga szakmai jellegén túl arra is szűrhetünk ezzel a függvénnyel, hogy a nyelvvizsga kétnyelvű –e. 

3.13. NyelvVizsgaSzám (nyelv,fok, típus,Szakmai,Kétnyelvű) 

Az eddig felsorolt NyelvVizsgaSzám függvények „kiegészítés” paraméter nélküli változata. 

3.14. LegmagasabbFokúNyelvVizsgaSzám(Nyelv,Fok,Típus,Szakmai) 
 

A függvény a hallgató összes nyelvvizsgája közül a legmagasabb fokút fogja visszaadni. Ideális 

szakirányos pontszámításhoz, mert arra is figyel, hogy ne duplázza a pontszámokat egy nyelvből szerzett 

több típusú nyelvvizsga esetében. Azaz A és C megléte esetén csak a C-t fogja visszaadni, középfok C és 

felsőfok C esetén pedig utóbbit. A nyelv paraméter 'tetszőleges' értéke esetén a szűrés nyelvvenként fog 

végbemenni. Ha kitöltjük a nyelv, fok, típus nemkötelező paramétereket, akkor a függvény csak akkor 

fogja visszaadni a hallgató nyelvvizsgáját, ha az adott nyelv, fok, típus, szakmai esetén a legnagyobb.  

 

LegmagasabbFokuNyelvVizsgaSzam(Nyelv, Fok, Típus, Szakmai) pl:  

LegmagasabbFokuNyelvVizsgaSzam('angol','közép','C',Igaz) 

 

Paraméter lehetőségek : 

 

1.) 

Nyelv 

Fok 

Típus 

Szakmai 

 

Az összeadott függvények közül csak az érvényeset fogja számolni. 

 

Tehát ha például egy középfokú, C nyelvvizsgára 10, míg felsőfokúra 20 pontot adunk, akkor a képlet a 

következő példa szerint néz ki. (a hamis érték itt a szakmaira is vonatkozik, természetesen ha szakmaira is 

vizsgálni szeretnénk, azt külön ki kell számolni). A képlet nyelvenként dolgozik, tehát minden nyelvre 

megadja a pontot, ellenben figyel arra, hogy ugyanolyan nyelvből csak a magasabb értéket számolja és 

egyszer. Tehát mindig a magasabb típust, valamint ha egy nyelvből van normal és szakmai is, akkor a 

szakmait (ugyanolyan típusnál). 

 

LegmagasabbFokuNyelvVizsgaSzam("_", "közép", "C" , hamis) * 10  

+ LegmagasabbFokuNyelvVizsgaSzam("_", "felső", "C" , hamis) * 20 

 

A függvény kezeli az új  típusú nyelvvizsga típusokat és fokokat. A függvény ekvialenciát kezel, tehát 

megfelelteti a régi és az új típusokat, így vagy az új, vagy a régi típust vegyük fel a függvényben, és 

semmiképpen sem mind a kettőt, mert a program az ekvivalencia kezelés miatt mindkét rögzített típusnál 

meg fogja találni, és rosszul, duplán számol! Például rossz beállítás: 
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LegmagasabbFokuNyelvVizsgaSzam2(_, "felső", "C", False) *7 + LegmagasabbFokuNyelvVizsgaSzam(_, 

"Felsőfokú (C1)", "Komplex (C)", False)*10, A hallgatónak egy felsőfokú nyelvvizsga esetén is 17 pontot 

adna a program.  

 

A másik, amire figyelni kell, hogy a duplán rögzített nyelvvizsgákat nem tudja kiszűrni, és szintén duplázni 

fogja a pontszámokat, jó függvény beállítás mellett is. Vagyis ha a hallgató például korábban is a 

hallgatónk volt, és a gólyából az új típussal jött a nyelvvizsga, ez előző verziókban a Neptunban új sort 

eredményezett. Itt célszerű egy adattisztítást végezni az intézményben, mert nem csak a függvénynél, 

máshol is gondot okozhat.  

A megfeleltetés a következő alapján történt; nyelvfokok:  

alapfokú nyelvvizsga-alapfokú (B1);  

középfokú nyelvvizsga -  középfokú (B2);  

felsőfokú nyelvvizsga- felsőfokú (C1);   

alapfokú szakmai nyelvvizsga (kijelölőnégyzet) - alapfokú (B1) szaknyelvi;  

középfokú szakmai nyelvvizsga (kijelölőnégyzet) - középfokú (B2) szaknyelvi;  

felsőfokú szakmai nyelvvizsga (kijelölőnégyzet) - felsőfokú (C1) szaknyelvi;  

Nyelvtípus: A tipusú vizsga - szóbeli (A); B tipusú vizsga - írásbeli (B);C tipusú vizsga -  komplex (C). 

 

 

3.15. LegmagasabbFokuNyelvVizsgaSzam2(Nyelv,Fok,Típus,Szakma
i) 
 
LegmagasabbFokuNyelvVizsgaSzam2(Nyelv, Fok, Típus, Szakmai) - Az alap függvény olyan változata, 

ahol A és B típusú nyelvvizsgák együttes megléte esetén a függvény ezeket automatikusan C típusnak 

fogja értelmezni (az előző függvények csak arra figyeltek, hogyha külön volt C típusú nyelvvizsga, csak 

akkor számolták azt A és B fokúakon túl. Ez pedig létre is hoz C típust automatikusan, ha A és B is van. 

 

 

Paraméter lehetőségek : 

 

1.) 

Nyelv 

Fok 

Típus 

Szakmai 

 

A függvény kezeli az új  típusú nyelvvizsga típusokat és fokokat. A függvény ekvialenciát kezel, tehát 

megfelelteti a régi és az új típusokat, így vagy az új, vagy a régi típust vegyük fel a függvényben, és 

semmiképpen sem mind a kettőt, mert a program az ekvivalencia kezelés miatt mindkét rögzített típusnál 

meg fogja találni, és rosszul, duplán számol! Például rossz beállítás: 

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

"Felsőfokú (C1)", "Komplex (C)", False)*10, A hallgatónak egy felsőfokú nyelvvizsga esetén is 17 pontot 

adna a program.  

 

A másik, amire figyelni kell, hogy a duplán rögzített nyelvvizsgákat nem tudja kiszűrni, és szintén duplázni 

fogja a pontszámokat, jó függvény beállítás mellett is. Vagyis ha a hallgató például korábban is a 

hallgatónk volt, és a gólyából az új típussal jött a nyelvvizsga, ez előző verziókban a Neptunban új sort 

eredményezett. Itt célszerű egy adattisztítást végezni az intézményben, mert nem csak a függvénynél, 

máshol is gondot okozhat.  

A megfeleltetés a következő alapján történt; nyelvfokok:  

alapfokú nyelvvizsga-alapfokú (B1);  
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középfokú nyelvvizsga -  középfokú (B2);  

felsőfokú nyelvvizsga- felsőfokú (C1);   

alapfokú szakmai nyelvvizsga (kijelölőnégyzet) - alapfokú (B1) szaknyelvi;  

középfokú szakmai nyelvvizsga (kijelölőnégyzet) - középfokú (B2) szaknyelvi;  

felsőfokú szakmai nyelvvizsga (kijelölőnégyzet) - felsőfokú (C1) szaknyelvi;  

Nyelvtípus: A tipusú vizsga - szóbeli (A); B tipusú vizsga - írásbeli (B);C tipusú vizsga -  komplex (C). 

 

3.16. Képzés (kód) 
 

A függvény által lekérdezhető, hogy rendelkezik-e a hallgató adott képzéssel (nem az aktuális 

félévre vizsgál, hanem összességében).  

Paraméterek: 

 

Kód: A képzés kódja, kötelező paraméter. 

 

Előfordul, hogy a függvénnyel azt kívánja meghatározni egy intézmény, hogy az adott hallgató épp jár-e 

erre a képzésre. Erre a „Képzés (kód)” függvény nem felel meg. Ilyen esetben a „Training.Code = 

(„képzéskód”)” függvény használható. Ez a metakifejezés az aktuális képzésre vizsgál, tehát 

tárgyjelentkezési feltételnél ez nézi meg, hogy a kívánt képzésről jelentkezik -e.  

 

Visszatérési érték: egy igaz/hamis kifejezés. 

 

3.17. KépzésSzám (kódprefix) 
 

Jár-e a hallgató az adott prefixszel kezdődő képzésre, illetve hány darabra jár. Ennek a függvénynek a 

használata nem javasolt. Ez a Neptun 2000 rendszerrel való kompatibilitás miatt lett megvalósítva, a régi 

rendszerből a metakifejezések konvertálhatósága miatt. Figyelem! Ez a függvény nem az ismert wildcardos 

(*,? karakterek) mintaillesztést alkalmazza, hanem csupán a kód elejének az illeszkedését vizsgálja. 

 

Paraméterek: 

 

Kódprefix: A képzés kódja, kötelező paraméter. 

 

Visszatérési érték: egy egész szám kifejezés. 

 

 

Például: Ha a hallgató AB001, AB002, AB003, XZ001,XZ002 képzésekre jár, akkor a KépzésSzám(„AB” 

, _ ) eredménye 3 lesz, a KépzésSzám („XZ” , _ ) eredménye 2, és a KépzésSzám („MM” , _ ) eredménye 

pedig 0 

3.18. Szak(Szakkód), Szak(Szakkód,Félév) 

Azt vizsgálhatjuk a függvénnyel, hogy adott hallgató jár e a megadott szakra. 

 

Paraméter lehetőségek : 

 

1.) 
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 SzakKód: a vizsgált szak kódja. 

 

2.) 

 SzakKód: a vizsgált szak kódja. 

Félév: Mely féléven vizsgáljuk, hogy jár-e a hallgató az adott szakra. 

 

A Ciklus/Félév paraméterhez beírható a „Term” változó is, ebben az esetben a függvény 

mindig a hallgató azon félévére fog lefutni, melyről a hallgató a műveletet indította. 

Így nem kell félévente átírni egy általános érvényű függvénynél a félév paramétert, mert 

mindig arra a félévére fog vizsgálni a későbbiekben, melyen a hallgató épp próbálja 

véghezvinni a műveletet.  

Figyelem! A Term változó bár gyakran a hallgató aktuális félévére vonatkozik, de nem fedi 

le egyértelműen, hiszen nem mindig az aktuális féléven zajlik az adott művelet (pl. hallgató 

már beiratkozott a következő félévre, így az aktuális féléve már az, de még a jelenlegi 

féléven végzi a tanulmányi műveletet). 
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3.19. Szakirány (kód, ciklus) 
 

Jár-e a hallgató az adott szakirányra (adott képzésen belül a meghatározott féléven vizsgál). 

 

Paraméterek: 

 

Kód: Szakirány kódja (kötelező) 

 

Ciklus: Szakirány meghirdetésének/elindulásának féléve (kötelező). A ciklusnál tölthető Term 

változóval is (nem stringes formában). Ilyen esetben arra a félévre fog vizsgálni a függvény, 

melyben a művelet végbemegy (pl. a tárgyfelvétel félévére tárgyfelvételkor). 

 

Visszatérési érték: egy igaz/hamis érték. 

 

3.20. SzakiránySzám (kódprefix, ciklus) 
 

Jár-e a hallgató az adott prefixszel kezdődő szakirányokra, illetve hány darabra jár Ennek a függvénynek a 

használata nem javasolt. Ez a Neptun 2000 rendszerrel való kompatibilitás miatt lett megvalósítva, a régi 

rendszerből a metakifejezések konvertálhatósága miatt. Figyelem! Ez a függvény nem az ismert wildcardos 

(*,? karakterek) mintaillesztést alkalmazza, hanem csupán a kód elejének az illeszkedését vizsgálja. 

 

Paraméterek: 

 

KódPrefix: Szakirány kódja (kötelező) 

 

Ciklus: Szakirány meghirdetésének/elindulásának féléve (nem kötelező) 

 

Visszatérési érték: egy egész szám érték. 

 

Például: Ha a hallgató AB001, AB002, AB003, XZ001,XZ002 szakirányokra jár, akkor a 

Szakirányszám(„AB” , _ ) eredménye 3 lesz, a Szakirányszám(„XZ” , _ ) eredménye 2, és a 

Szakirányszám(„MM” , _ ) eredménye pedig 0. 

 

3.21. VizsgaJelentkezés (Tárgykód , Ciklus) 
 

Visszaadja, hogy egy hallgató egy tárgy vizsgáját hányszor vette fel az adott félévben vagy pedig az összes 

vizsgaidőszakban összesen. 

 

Paraméterek: 

 

Tárgykód: A tárgy kódja, kitöltése kötelező. 

 

 

Ciklus: Amennyiben ki van töltve, a függvény visszatérési értéke az a szám ahányszor a hallgató 

jelentkezett a tárgy vizsgáira, amennyiben ez a paraméter nincs kitöltve, akkor összesen hányszor 

jelentkezett a hallgató a tárgy vizsgáira. (Elhagyható) 
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A Ciklus/Félév paraméterhez beírható a „Term” változó is, ebben az esetben a függvény mindig a 

hallgató azon félévére fog lefutni, melyről a hallgató a műveletet indította. 

Így nem kell félévente átírni egy általános érvényű függvénynél a félév paramétert, mert mindig 

arra a félévére fog vizsgálni a későbbiekben, melyen a hallgató épp próbálja véghezvinni a 

műveletet.  

Figyelem! A Term változó bár gyakran a hallgató aktuális félévére vonatkozik, de nem fedi le 

egyértelműen, hiszen nem mindig az aktuális féléven zajlik az adott művelet (pl. hallgató már 

beiratkozott a következő félévre, így az aktuális féléve már az, de még a jelenlegi féléven végzi a 

tanulmányi műveletet). 

 

 

Visszatérési érték: darabszám. 
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3.22. Aláírás (Tárgykód, ciklus) 
 

Szerzett-e a hallgató aláírást a tárgyból, van-e a hallgatónak aláírás típusú indexbejegyzése. 

 

Paraméterek: 

 

Tárgykód: A tárgy kódja, kitöltése kötelező. 

 

Ciklus: Amennyiben ki van töltve, a függvény igaz értékkel tér vissza, ha a hallgató szerzett aláírást 

a ciklus paraméterben megadott ciklusban. Amennyiben ez a paraméter nincs kitöltve, a függvény 

abban az esetben tér vissza igaz értékkel, ha a hallgatónak van aláírása a tárgyból bármely 

ciklusban. (Elhagyható) 

 

A Ciklus/Félév paraméterhez beírható a „Term” változó is, ebben az esetben a függvény mindig a 

hallgató azon félévére fog lefutni, melyről a hallgató a műveletet indította. 

Így nem kell félévente átírni egy általános érvényű függvénynél a félév paramétert, mert mindig 

arra a félévére fog vizsgálni a későbbiekben, melyen a hallgató épp próbálja véghezvinni a 

műveletet.  

Figyelem! A Term változó bár gyakran a hallgató aktuális félévére vonatkozik, de nem fedi le 

egyértelműen, hiszen nem mindig az aktuális féléven zajlik az adott művelet (pl. hallgató már 

beiratkozott a következő félévre, így az aktuális féléve már az, de még a jelenlegi féléven végzi a 

tanulmányi műveletet). 

 

 

Visszatérési érték: igaz/ hamis kifejezés. 

 

Tárgyekvivalencia: 

Az Aláírás(Tárgykód,ciklus) függvény figyel a tárgyekvivalenciára (tárgynál esetlegesen beállított 

ekvivalens tárgyakra a függvény ugyanúgy érvényessé válik), amennyiben a Meta_Ekvivalencia 

paraméter ennek megfelelően van beállítva. 

 

 

3.23. Aláírás (ciklus) 
 

Szerzett-e a hallgató aláírást, van-e a hallgatónak aláírás típusú indexbejegyzése. A függvény 

vizsgajelentkezéskor használható a képzések elő- és végleges követelményében. Általános függvény, 

aminél nem kell a tárgykódot kitölteni. A lekérdezésre kerülő tárgy mindig a vizsgajelentkezés tárgya. 

 

Paraméterek: 

 

Ciklus: Amennyiben ki van töltve, a függvény igaz értékkel tér vissza, ha a hallgató szerzett aláírást 

a ciklus paraméterben megadott ciklusban. Amennyiben ez a paraméter nincs kitöltve, a függvény 

abban az esetben tér vissza igaz értékkel, ha a hallgatónak van aláírása a tárgyból bármely 

ciklusban. (Elhagyható) 

A Ciklus/Félév paraméterhez beírható a „Term” változó is, ebben az esetben a függvény mindig a 

hallgató azon félévére fog lefutni, melyről a hallgató a műveletet indította. 
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Így nem kell félévente átírni egy általános érvényű függvénynél a félév paramétert, mert mindig 

arra a félévére fog vizsgálni a későbbiekben, melyen a hallgató épp próbálja véghezvinni a 

műveletet.  

Figyelem! A Term változó bár gyakran a hallgató aktuális félévére vonatkozik, de nem fedi le 

egyértelműen, hiszen nem mindig az aktuális féléven zajlik az adott művelet (pl. hallgató már 

beiratkozott a következő félévre, így az aktuális féléve már az, de még a jelenlegi féléven végzi a 

tanulmányi műveletet). 

 

 

Visszatérési érték: igaz/ hamis kifejezés. 

Tárgyekvivalencia: 

Az Aláírás(ciklus) függvény figyel a tárgyekvivalenciára (tárgynál esetlegesen beállított ekvivalens 

tárgyakra a függvény ugyanúgy érvényessé válik), amennyiben a Meta_Ekvivalencia paraméter ennek 

megfelelően van beállítva. 

 

 

3.24. Aláírás 
 

Szerzett-e a hallgató aláírást, van-e a hallgatónak aláírás típusú indexbejegyzése. A függvény 

vizsgajelentkezéskor használható a képzések elő- és végleges követelményében. Általános függvény, 

aminél nem kell a tárgykódot kitölteni. A lekérdezésre kerülő tárgy mindig a vizsgajelentkezés tárgya. Az 

előző függvénytől eltérően itt nem kell a ciklus paramétert megadni. Ez a függvény ekvivalens az előző 

pontban definiált függvénnyel, amennyiben ott nincs kitöltve a ciklus paraméter. 

 

Paraméterek: Nincsenek 

 

Visszatérési érték: igaz/ hamis kifejezés. 

 

Tárgyekvivalencia: 

Az Aláírás függvény figyel a tárgyekvivalenciára (tárgynál esetlegesen beállított ekvivalens tárgyakra a 

függvény ugyanúgy érvényessé válik), amennyiben a Meta_Ekvivalencia paraméter ennek megfelelően 

van beállítva. 

 

 

3.25. ”Nem Aláírás” függvény 

Az Aláírás függvényeknél amennyiben a függvény elé beírjuk a „Nem” szót, akkor pont az ellenkezőjére is 
tudunk vizsgálni, arra tehát, hogy biztosan nincs aláírása a hallgatónak a tárgyból. 

Tárgyekvivalencia: 

Az Aláírás függvénynek megfelelően a NemAláírás függvény is figyel a tárgyekvivalenciára (tárgynál 

esetlegesen beállított ekvivalens tárgyakra a függvény ugyanúgy érvényessé válik), amennyiben a 

Meta_Ekvivalencia paraméter ennek megfelelően van beállítva. 
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3.26. Aláírás_Képzésen() 

Megmondja, hogy a hallgató az adott környezetben érvényes tárgyból az aktuális képzésén szerzett-e 

aláírást vagy sem. Az aláírás meglétét az aktuális képzésen vizsgálja, ezért olyan hallgatók esetében is 

használható, akik ugyanarra a képzésre újra jelentkeztek, az aláírás meglétét viszont csak az újonnan felvett 

képzésen szeretnénk vizsgálni. 

 

Paraméter lehetőségek : 

 

1.) 

(nincs paraméter) 

 

2.) 

Félév: Ebben az esetben az aláírást csak ezen a beállított féléven vizsgálja a függvény. 

Pl: Alairas_Kepzesen("2008/09/1") 

3.) 

Tárgykód: Beállítása esetén erre a tárgyra vizsgálja az aláírás meglétét. 

Félév: Ebben az esetben az aláírást csak ezen a beállított féléven vizsgálja a függvény. 

Pl: Alairas_Kepzesen("BKQK-A2H-38668É", "2009/10/2") 

 

 

 

A függvények visszatérési értéke: Igaz/Hamis 
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3.27. AláírásMegtagadva (Tárgykód, ciklus) 
 

Szerzett-e a hallgató aláírás megtagadva indexbejegyzést a tárgyból. 

 

Paraméterek: 

 

Tárgykód: A tárgy kódja, kitöltése kötelező. 

 

Ciklus: Amennyiben ki van töltve, a függvény igaz értékkel tér vissza, ha a hallgató szerzett aláírás 

megtagadva indexbejegyzést a ciklus paraméterben megadott ciklusban. Amennyiben ez a 

paraméter nincs kitöltve, a függvény abban az esetben tér vissza igaz értékkel, ha a hallgatónak van 

aláírás megtagadva indexbejegyzése a tárgyból bármely ciklusban. (Elhagyható) 

 

A Ciklus/Félév paraméterhez beírható a „Term” változó is, ebben az esetben a függvény mindig a 

hallgató azon félévére fog lefutni, melyről a hallgató a műveletet indította. 

Így nem kell félévente átírni egy általános érvényű függvénynél a félév paramétert, mert mindig 

arra a félévére fog vizsgálni a későbbiekben, melyen a hallgató épp próbálja véghezvinni a 

műveletet.  

Figyelem! A Term változó bár gyakran a hallgató aktuális félévére vonatkozik, de nem fedi le 

egyértelműen, hiszen nem mindig az aktuális féléven zajlik az adott művelet (pl. hallgató már 

beiratkozott a következő félévre, így az aktuális féléve már az, de még a jelenlegi féléven végzi a 

tanulmányi műveletet). 

 

 

Visszatérési érték: igaz/ hamis kifejezés. 

 

Megjegyzés: Ennek a függvény a hamis eredménye nem azt jelenti, hogy  a hallgatónak van aláírása az 

adott tárgyból. Csupán annyit állít ebben az esetben, hogy nincs Aláírás megtagadva indexbejegyzése. 

 

Tárgyekvivalencia: 

Az AláírásMegtagadva(Tárgykód,ciklus) függvény figyel a tárgyekvivalenciára (tárgynál esetlegesen 

beállított ekvivalens tárgyakra a függvény ugyanúgy érvényessé válik), amennyiben a Meta_Ekvivalencia 

paraméter ennek megfelelően van beállítva. 

 

 

3.28. AláírásMegtagadva (ciklus) 
 

Szerzett-e a hallgató aláírás megtagadva indexbejegyzést a tárgyból. A függvény vizsgajelentkezéskor 

használható a képzések elő- és végleges követelményében. Általános függvény, aminél nem kell a 

tárgykódot kitölteni. A lekérdezésre kerülő tárgy mindig a vizsgajelentkezés tárgya. 

 

Paraméterek: 

 

Ciklus: Amennyiben ki van töltve, a függvény igaz értékkel tér vissza, ha a hallgató szerzett aláírás 

megtagadva indexbejegyzést a ciklus paraméterben megadott ciklusban. (Elhagyható) 
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A Ciklus/Félév paraméterhez beírható a „Term” változó is, ebben az esetben a függvény mindig a 

hallgató azon félévére fog lefutni, melyről a hallgató a műveletet indította. 

Így nem kell félévente átírni egy általános érvényű függvénynél a félév paramétert, mert mindig 

arra a félévére fog vizsgálni a későbbiekben, melyen a hallgató épp próbálja véghezvinni a 

műveletet.  

Figyelem! A Term változó bár gyakran a hallgató aktuális félévére vonatkozik, de nem fedi le 

egyértelműen, hiszen nem mindig az aktuális féléven zajlik az adott művelet (pl. hallgató már 

beiratkozott a következő félévre, így az aktuális féléve már az, de még a jelenlegi féléven végzi a 

tanulmányi műveletet). 

 

Visszatérési érték: igaz/ hamis kifejezés. 

 

Megjegyzés: Ennek a függvény a hamis eredménye nem azt jelenti, hogy  a hallgatónak van aláírása az 

adott tárgyból. Csupán annyit állít ebben az esetben, hogy nincs Aláírás megtagadva indexbejegyzése. 

 

Tárgyekvivalencia: 

Az AláírásMegtagadva(ciklus) függvény figyel a tárgyekvivalenciára (tárgynál esetlegesen beállított 

ekvivalens tárgyakra a függvény ugyanúgy érvényessé válik), amennyiben a Meta_Ekvivalencia 

paraméter ennek megfelelően van beállítva. 

 

 

3.29. AláírásMegtagadva 
 

Szerzett-e a hallgató aláírás megtagadva indexbejegyzést a tárgyból. A függvény vizsgajelentkezéskor 

használható a képzések elő- és végleges követelményében. Általános függvény, aminél nem kell a 

tárgykódot kitölteni. A lekérdezésre kerülő tárgy mindig a vizsgajelentkezés tárgya. Az előző függvénytől 

eltérően itt nem kell a ciklus paramétert megadni. Ez a függvény ekvivalens az előző pontban definiált 

függvénnyel, amennyiben ott nincs kitöltve a ciklus paraméter. 

 

Paraméterek: Nincsenek 

 

Visszatérési érték: igaz/ hamis kifejezés. 

 

Megjegyzés: Ennek a függvény a hamis eredménye nem azt jelenti, hogy a hallgatónak van aláírása az 

adott tárgyból. Csupán annyit állít ebben az esetben, hogy nincs Aláírás megtagadva indexbejegyzése. 

 

Tárgyekvivalencia: 

Az AláírásMegtagadva függvény figyel a tárgyekvivalenciára (tárgynál esetlegesen beállított ekvivalens 

tárgyakra a függvény ugyanúgy érvényessé válik), amennyiben a Meta_Ekvivalencia paraméter ennek 

megfelelően van beállítva. 

 

 

3.30. UtolsóAláírásBejegyzés (Tárgykód, ciklus) 
 

A hallgató időben (bejegyzés dátum alapján) utolsó aláírás típusú indexbejegyzésének az értékét adja 

vissza. A függvény visszatérési értéke igaz, ha a hallgató ezen indexbejegyzése aláírás, illetve hamis 
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eredménnyel tér vissza, ha ez a bejegyzés aláírás megtagadva. Amennyiben nincs a hallgatónak aláírás 

típusú bejegyzése szintén hamis eredménnyel tér vissza. 

 

Paraméterek: 

 

Tárgykód: A tárgy kódja, kitöltése kötelező. 

 

Ciklus: Ciklusszűrés, vagy egy konkrét ciklusra vizsgálhatunk, vagy pedig az összes ciklusra. 

(Elhagyható) 

A Ciklus/Félév paraméterhez beírható a „Term” változó is, ebben az esetben a függvény mindig a 

hallgató azon félévére fog lefutni, melyről a hallgató a műveletet indította. 

Így nem kell félévente átírni egy általános érvényű függvénynél a félév paramétert, mert mindig 

arra a félévére fog vizsgálni a későbbiekben, melyen a hallgató épp próbálja véghezvinni a 

műveletet.  

Figyelem! A Term változó bár gyakran a hallgató aktuális félévére vonatkozik, de nem fedi le 

egyértelműen, hiszen nem mindig az aktuális féléven zajlik az adott művelet (pl. hallgató már 

beiratkozott a következő félévre, így az aktuális féléve már az, de még a jelenlegi féléven végzi a 

tanulmányi műveletet). 

 

Visszatérési érték: igaz/ hamis kifejezés. 

 

3.31. UtolsóAláírásBejegyzés (ciklus) 
 

A hallgató időben (bejegyzés dátum alapján) utolsó aláírás típusú indexbejegyzésének az értékét adja 

vissza. A függvény visszatérési értéke igaz, ha a hallgató ezen indexbejegyzése aláírás, illetve hamis 

eredménnyel tér vissza, ha ez a bejegyzés aláírás megtagadva. Amennyiben nincs a hallgatónak aláírás 

típusú bejegyzése szintén hamis eredménnyel tér vissza. 

 

Paraméterek: 

 

Ciklus: Ciklusszűrés, vagy egy konkrét ciklusra vizsgálhatunk, vagy pedig az összes 

ciklusra. (Elhagyható) 

A Ciklus/Félév paraméterhez beírható a „Term” változó is, ebben az esetben a függvény mindig a 

hallgató azon félévére fog lefutni, melyről a hallgató a műveletet indította. 

Így nem kell félévente átírni egy általános érvényű függvénynél a félév paramétert, mert mindig 

arra a félévére fog vizsgálni a későbbiekben, melyen a hallgató épp próbálja véghezvinni a 

műveletet.  

Figyelem! A Term változó bár gyakran a hallgató aktuális félévére vonatkozik, de nem fedi le 

egyértelműen, hiszen nem mindig az aktuális féléven zajlik az adott művelet (pl. hallgató már 

beiratkozott a következő félévre, így az aktuális féléve már az, de még a jelenlegi féléven végzi a 

tanulmányi műveletet). 

 

Visszatérési érték: igaz/ hamis kifejezés. 

 

3.32. UtolsóAláírásBejegyzés 
 

A hallgató időben (bejegyzés dátum alapján) utolsó aláírás típusú indexbejegyzésének az értékét adja 

vissza. A függvény visszatérési értéke igaz, ha a hallgató ezen indexbejegyzése aláírás, illetve hamis 

eredménnyel tér vissza, ha ez a bejegyzés aláírás megtagadva. Amennyiben nincs a hallgatónak aláírás 

típusú bejegyzése szintén hamis eredménnyel tér vissza. 
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Paraméterek: Nincsenek 

 

Visszatérési érték: igaz/ hamis kifejezés. 

 

 

3.33. EgyesekSzáma(Tárgykód,Félév) 

EgyesekSzama (tárgykód , félév) - Megadja, hogy a hallgatónak hány egyese van a megadott tárgyból, a 

megadott félévben.  

Nem csak az Elégtelen eredményt veszi figyelembe, hanem az elégtelennel egyenértékű bejegyzéseket is. 

 

Paraméter lehetőségek : 

1.) 

Tárgykód: Ezen a tárgyon fogja vizsgálni az egyesek számát. Lehet tetszőleges is (”_”), vagy 

Subject.Code-ot beírva mindig az aktuálisan vizsgált tárgyra fog lefutni a függvény. 

Félév: ezen a féléven vizsgálja az egyesek számát (lehet tetszőleges is a félév: ”_”) 

 

A Ciklus/Félév paraméterhez beírható a „Term” változó is, ebben az esetben a függvény mindig a 

hallgató azon félévére fog lefutni, melyről a hallgató a műveletet indította. 

Így nem kell félévente átírni egy általános érvényű függvénynél a félév paramétert, mert mindig 

arra a félévére fog vizsgálni a későbbiekben, melyen a hallgató épp próbálja véghezvinni a 

műveletet.  

Figyelem! A Term változó bár gyakran a hallgató aktuális félévére vonatkozik, de nem fedi le 

egyértelműen, hiszen nem mindig az aktuális féléven zajlik az adott művelet (pl. hallgató már 

beiratkozott a következő félévre, így az aktuális féléve már az, de még a jelenlegi féléven végzi a 

tanulmányi műveletet). 

Visszatérési érték: egy egész szám 

 

3.34. EgyesekSzama_Kepzesen (tárgykód )  
 

Ez a függvény megadja, hogy a hallgatónak hány egyese van a képzésen a megadott tárgyból. 

Nem csak az Elégtelen eredményt veszi figyelembe, hanem az elégtelennel egyenértékű bejegyzéseket is. 

 

Paraméter lehetőségek : 

 

1.) 

Tárgykód: Ezen a tárgyon fogja vizsgálni az egyesek számát. Lehet tetszőleges is (”_”), vagy 

Subject.Code-ot beírva mindig az aktuálisan vizsgált tárgyra fog lefutni a függvény. 

 

Visszatérési érték: egy egész szám 
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3.35. Felvétel(Tárgykód) 

Azt adja meg, hogy a hallgató felvette-e egyáltalán az adott tárgyat az aktuális félévben. Ennek 

segítségével lehet például megadni egy féléven belül felvehető tárgyaknak előkövetelményül azt, hogy 

bizonyos tárgyat fel kell vennie előtte. 

 

Paraméterek: 

 

Tárgykód: A tárgy kódja, kitöltése kötelező. 

 

Ebben az esetben ugyan nincs félév paraméter, de ez nem azt jelenti, hogy minden féléven vizsgál, 

kizárólag az aktuális féléven. Ez tehát egy egyszerűsített függvény olyan esetekre, amikor aktuális féléven 

belül szeretnénk feltételt meghatározni. 

 

Visszatérési érték: igaz/ hamis kifejezés. 

 

3.36. Felvétel (Tárgykód, Ciklus) 
 

Azt adja meg, hogy a hallgató felvette-e egyáltalán az adott tárgyat. Ennek segítségével lehet például 

megadni egy féléven belül felvehető tárgyaknak előkövetelményül a másikat. 

 

Paraméterek: 

 

Tárgykód: A tárgy kódja, kitöltése kötelező. 

 

Ciklus: Amennyiben ki van töltve, a függvény igaz értékkel tér vissza, ha a hallgató felvette a 

tárgyat a ciklus paraméterben megadott ciklusban. Amennyiben ez a paraméter nincs kitöltve, a 

függvény abban az esetben tér vissza igaz értékkel, ha a hallgatónak felvette a tárgyat bármely 

ciklusban. (Elhagyható). 

 

A Ciklus/Félév paraméterhez beírható a „Term” változó is, ebben az esetben a függvény mindig a 

hallgató azon félévére fog lefutni, melyről a hallgató a műveletet indította. 

Így nem kell félévente átírni egy általános érvényű függvénynél a félév paramétert, mert mindig 

arra a félévére fog vizsgálni a későbbiekben, melyen a hallgató épp próbálja véghezvinni a 

műveletet.  

Figyelem! A Term változó bár gyakran a hallgató aktuális félévére vonatkozik, de nem fedi le 

egyértelműen, hiszen nem mindig az aktuális féléven zajlik az adott művelet (pl. hallgató már 

beiratkozott a következő félévre, így az aktuális féléve már az, de még a jelenlegi féléven végzi a 

tanulmányi műveletet). 

 

Például Felvétel függvény esetében, ahol ez szerepel: 

Felvétel( ahol a TárgyKód = "tárgykód", ahol a Ciklus = "2008/09/1" ).  

Ebben az esetben minden félévben újra és újra meg kell adni ahhoz a változót, hogy a tárgyat, 

ahová beállítom, csak a másik tárgy felvétele után lehessen adott féléven belül (párhuzamosan) 

felvenni. Ha a 2008/09/1 helyett a „Term” változót használjuk, amely az adott (jelentkezési) 

időszak félévét adja vissza, akkor nem kell minden új időszakban átírni az összes függvényt. 

 

 

Visszatérési érték: igaz/ hamis kifejezés. 
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3.37. TargycsoportFelvettTargyakSzama 

A hallgató az aktuális félévén (és képzésen) a megadott tárgycsoportból hány tárgyat vett fel. Ha a 

teljesítettség paraméter IGAZ, akkor csak a teljesített tárgyak számát adja vissza. 

 

Paraméter lehetőségek : 

 

1.) 

Tárgycsoportkód: A tárgycsoport kódja, melyből felvett tárgy számára kíváncsiak vagyunk 

Teljesítettség: Ha a teljesítettség paraméter IGAZ, akkor csak a teljesített tárgyak számát adja vissza. 

 

2.) 

Tárgycsoportkód: A tárgycsoport kódja, melyből felvett tárgy számára kíváncsiak vagyunk 

Félév: Meghatározható, hogy melyik féléven vizsgálunk. Lehet tetszőleges (”_”) is. 

 

A Ciklus/Félév paraméterhez beírható a „Term” változó is, ebben az esetben a függvény mindig a 

hallgató azon félévére fog lefutni, melyről a hallgató a műveletet indította. 

Így nem kell félévente átírni egy általános érvényű függvénynél a félév paramétert, mert mindig 

arra a félévére fog vizsgálni a későbbiekben, melyen a hallgató épp próbálja véghezvinni a 

műveletet.  

Figyelem! A Term változó bár gyakran a hallgató aktuális félévére vonatkozik, de nem fedi le 

egyértelműen, hiszen nem mindig az aktuális féléven zajlik az adott művelet (pl. hallgató már 

beiratkozott a következő félévre, így az aktuális féléve már az, de még a jelenlegi féléven végzi a 

tanulmányi műveletet). 

 

Teljesítettség: Ha a teljesítettség paraméter IGAZ, akkor csak a teljesített tárgyak számát adja vissza. 

 

 

paraméterezés szerint a következőképp működik a függvény: 

 
TargycsoportFelvettTargyakSzama(string targycsoportkod, bool teljesitett) – az 

aktuális féléven vizsgál 

 

 

TargycsoportFelvettTargyakSzama(string targycsoportkod, string felev, bool 

teljesitett) – a megadott vagy tetszőleges féléven vizsgál 

 

 

3.38. TargycsoportFelvettTargyakSzama_Kepzesen 

A hallgató az aktuális képzésén, de minden féléven a megadott tárgycsoportból hány tárgyat vett fel. Ha a 

teljesítettség paraméter IGAZ, akkor csak a teljesített tárgyak számát adja vissza. 
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Paraméter lehetőségek : 

1.) 

Tárgycsoportkód: A tárgycsoport kódja, melyből felvett tárgy számára kíváncsiak vagyunk 

Teljesítettség: Ha a teljesítettség paraméter IGAZ, akkor csak a teljesített tárgyak számát adja vissza. 

 

paraméterezés szerint a következőképp működik a függvény: 

 

 

TargycsoportFelvettTargyakSzama_Kepzesen(string targycsoportkod, bool teljesitett) – 

tetszőleges féléven vizsgál 

 

 

3.39. TargycsoportFelvettTargyakSzama_Minden 
 

A hallgató a megadott féléven a megadott tárgycsoportból hány tárgyat vett fel. Ha a teljesítettség 

paraméter IGAZ, akkor csak a teljesített tárgyak számát adja vissza. Ez a változat a hallgató összes 

képzésén vizsgál. 

 

Paraméter lehetőségek : 

 

1.) 

Tárgycsoportkód: A tárgycsoport kódja, melyből felvett tárgy számára kíváncsiak vagyunk 

Félév: Meghatározható, hogy melyik féléven vizsgálunk. Lehet tetszőleges (”_”) is. 

 

A Ciklus/Félév paraméterhez beírható a „Term” változó is, ebben az esetben a függvény mindig a 

hallgató azon félévére fog lefutni, melyről a hallgató a műveletet indította. 

Így nem kell félévente átírni egy általános érvényű függvénynél a félév paramétert, mert mindig 

arra a félévére fog vizsgálni a későbbiekben, melyen a hallgató épp próbálja véghezvinni a 

műveletet.  

Figyelem! A Term változó bár gyakran a hallgató aktuális félévére vonatkozik, de nem fedi le 

egyértelműen, hiszen nem mindig az aktuális féléven zajlik az adott művelet (pl. hallgató már 

beiratkozott a következő félévre, így az aktuális féléve már az, de még a jelenlegi féléven végzi a 

tanulmányi műveletet). 

 

Teljesítettség: Ha a teljesítettség paraméter IGAZ, akkor csak a teljesített tárgyak számát adja vissza. 

 

 

3.40. KurzusFelvétel 

Megmondja, hogy a hallgató adott kurzust felvette-e az adott félévben. A félév paraméter nem kötelező. 

A Kurzus felvétel függvénnyel feltételként megszabható egyik kurzushoz, hogy csak akkor veheti fel, ha 

már a másik kurzust felvette. Az ilyen függvény pl: KurzusFelvétel("targykod", "kurzuskod", 

"2008/09/1"). A harmadik, félév paraméter nem kötelező, ilyenkor lehet használni a szokásos tetszőleges 

kifejezést. A függvény csak tárgyjelentkezéskor vizsgál, utólagos műveleteket nem kezel le.  
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Paraméter lehetőségek : 

1.) 

Tárgykód: a vizsgált kurzushoz tartozó tárgy kódja 

Kurzuskód: A vizsgált kurzus kódja 

Félév: Ezen a féléven vizsgálja a kurzus felvételét. paraméter nem kötelező, ilyenkor lehet használni a 

szokásos tetszőleges kifejezést. 

 

A Ciklus/Félév paraméterhez beírható a „Term” változó is, ebben az esetben a függvény mindig a hallgató 

azon félévére fog lefutni, melyről a hallgató a műveletet indította. 

Így nem kell félévente átírni egy általános érvényű függvénynél a félév paramétert, mert mindig arra a 

félévére fog vizsgálni a későbbiekben, melyen a hallgató épp próbálja véghezvinni a műveletet.  

Figyelem! A Term változó bár gyakran a hallgató aktuális félévére vonatkozik, de nem fedi le 

egyértelműen, hiszen nem mindig az aktuális féléven zajlik az adott művelet (pl. hallgató már beiratkozott 

a következő félévre, így az aktuális féléve már az, de még a jelenlegi féléven végzi a tanulmányi 

műveletet). 

 

3.41. CsúszásMintaTantervhezKépest (Tárgykód) 
 

A hallgató hány félévet csúszik a tárggyal a tárgy mintatantervben elfoglalt helyéhez képest. 

 

Paraméterek: 

 

Tárgykód: a tárgy kódja, kitöltése kötelező 

 

Visszatérési érték: egy egész szám. 

 

Ennek segítségével lehet megfogalmazni olyan jellegű feltételeket, hogy „a mintatantervben elfoglalt 

helyéhez képest a tárgy ne legyen görgethető 4 aktív félévnél tovább”. 

 

Megoldás: 

CsúszásMintaTantervhezKépest („Tárgykód”) <= 4 
 

3.42. Tárgy Felvételek Száma (Tárgykód) 
 

Azt adja meg, hogy a hallgató hányszor vette fel az adott tárgyat. Ennek segítségével lehet megfogalmazni 

olyan jellegű feltételeket, hogy a hallgató hány félévben iratkozhat be egy tárgy kurzusaira. 

 

Paraméterek: 

 

Tárgykód: A tárgy kódja, kitöltése kötelező. 

 

Visszatérési érték: egy egész szám. 
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3.43. Tárgy Felvételek Száma (Tárgykód,Kurzustípusazonosító) 

 
A függvény ezen változatával kurzustípus azonosítóra lehet vizsgálni. Ezt a függvényt lehet használni 

olyan esetben, amikor bizonyos kurzustípus felvétele is megtörtént a tárgyfelvétellel, így feltételként 

kurzushoz is beilleszthető. 

Amennyiben a tárgykódot nem szeretnénk beírni, a Subject.Code használható idézőjelek nélkül, ilyenkor 

mindig arra a tárgyra fog vizsgálni a függvény, amellyel épp műveletet végez a felhasználó. 

 

Paraméterek: 

 

 Tárgykód: A tárgy kódja, kitöltése kötelező. 

 Kurzustípusazonosító: A kurzus típusa (pl. Normál, Vizsga, vagy Speciális, …stb.) 

 

Visszatérési érték: egy egész szám. 

 

Példa: Adott képzésen lévő hallgató, adott félévben, adott tantárgy esetén ‟Speciális‟ típusazonosítójú 

kurzust csak akkor vehet fel, ha a képzésen az adott tárgyból korábbi félévben ‟Speciális‟ típusazonosítójú 

kurzust nem vett fel. Ilyenkor így néz ki a függvény: a TárgyFelvételekSzáma (XY,”Speciális”)< 1 

 

A függvény alkalmas például a hagyományos („normál”) és vizsgakurzus („vizsga”) megkülönböztetésére, 

így kurzusfelvétel feltételeként szelektálni tudja azokat a hallgatókat, akik már csak vizsgakurzusra 

jelentkezhetnek. 

 

 

3.44. TárgyTeljesítve(Tárgykód, Félév) 

A hallgató képzéseinek valamelyikén teljesítette-e a tárgyat. A félév paraméteres függvénnyel a félévet is 

meghatározhatjuk. 

Ez a függvény gyakran lehet tárgyfelvételi követelmény, mikor bizonyos tárgyakat muszáj teljesíteni 

ahhoz, hogy a hallgató az újabb tárgyat felvehesse (egymásra épülő tárgyak). Szakirányjelentkezési 

időszaknál, szakirányfeltételnél is gyakran használt függvény. 

Tárgyekvivalencia: 

A tárgyteljesítve függvény figyel a tárgyekvivalenciára (tárgynál esetlegesen beállított ekvivalens 

tárgyakra a függvény ugyanúgy érvényessé válik), amennyiben a Meta_Ekvivalencia paraméter ennek 

megfelelően van beállítva. 

Paraméter lehetőségek : 

1.) 

Tárgykód: a vizsgált tárgy kódja 

2.) 

Tárgykód: a vizsgált tárgy kódja 

Félév: A megadott félévben vizsgálja a teljesítettséget, de a félév elhagyható, ebben az esetben 

minden féléven (megegyezik az egyparaméteres változattal). 
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A Ciklus/Félév paraméterhez beírható a „Term” változó is, ebben az esetben a függvény mindig a 

hallgató azon félévére fog lefutni, melyről a hallgató a műveletet indította. 

Így nem kell félévente átírni egy általános érvényű függvénynél a félév paramétert, mert mindig 

arra a félévére fog vizsgálni a későbbiekben, melyen a hallgató épp próbálja véghezvinni a 

műveletet.  

Figyelem! A Term változó bár gyakran a hallgató aktuális félévére vonatkozik, de nem fedi le 

egyértelműen, hiszen nem mindig az aktuális féléven zajlik az adott művelet (pl. hallgató már 

beiratkozott a következő félévre, így az aktuális féléve már az, de még a jelenlegi féléven végzi a 

tanulmányi műveletet). 

 

3.45. GörgetettTárgyakSzáma 
 

A hallgató hány tárgyat görget a mintatantervhez képest. 

 

Paraméterek: Nincsenek. 

 

Ennek a függvények a segítségével lehet megfogalmazni olyan jellegű feltételeket, hogy „a 

mintatantervben elfoglalt helyéhez képest 9 tárgynál több ne legyen görgethető”. 

 

Megoldás: 

GörgetettTárgyakSzáma() <= 9 

 

 

3.46. JelentkezésiHatáridő (Típus, Nap , Óra, Perc) 
 

A függvény célja, hogy megadhassunk egy olyan időpontot, amely után már nem jelentkezhetnek a 

hallgatók a vizsgákra. 

 

Paraméterek: 

 

Típus: Megadhatjuk, miszerint a függvény csak munkanapokkal számoljon, vagy vegyen 

figyelembe minden napot. Lehetséges értékei: „Munkanap” vagy pedig “Mindennap”. Kötelező 

paraméter. 

 

Nap: Ez egy valós szám típusú paraméter. Megadhatjuk, hogy a vizsga napja előtt hány nappal van 

az utolsó lehetséges jelentkezési nap. Figyelembe veszi a típus paraméter beállításait. Ennek a 

paraméternek 0 értéke jelenti a vizsga napját, 1 a vizsga előtti napot (vagy a vizsga előtti utolsó 

munkanapot a típus paramétertől függően) és így tovább. A függvény a szombatokat és a 

vasárnapokat munkaszüneti napnak számolja, hacsak nem valamilyen helyettesítő nap esik erre a 

napra. A hétköznapokkal ugyanez a helyzet, munkanapnak számítanak, hacsak nem tartalmaz a 

naptár bejegyzés erre egy országos, vagy pedig intézményi munkaszüneti napot. Negatív értékek 

nincsenek értelmezve. Kötelező paraméter. 

 

Óra: Ez egy egész szám típusú paraméter. Megadhatjuk, hogy a nap paraméter által meghatározott 

napon hány óráig jelentkezhetnek a hallgatók a vizsgára. 0 és 23 közötti szám a megengedett. 

Amennyiben nem töltik ezt a paramétert, akkor automatikusan a vizsga időpontjának kezdete lesz 

az értéke. Nem kötelező paraméter. 

 

Perc: Ez egy egész szám típusú paraméter. Használata megegyezik az óra paraméter használatával.. 

Azzal együtt alkot egy időpontot. 0 és 59 közötti szám a megengedett. Amennyiben nem töltik ezt a 
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paramétert, akkor automatikusan a vizsga kezdési időpontjának perc része lesz az értéke. Nem 

kötelező paraméter. 

 

Megjegyzés: A Nap paraméter tört érték esetén a vizsga időpontjától számítja vissza a megadott valós 

értéket. Például, ha a vizsga előtt 36 órával (1.5 nap) zárul a jelentkezési határidő, akkor ezt a feltételt így 

adhatjuk meg: 

 

JelentkezésiHatáridő( „MINDENNAP”, 1.5 , _ , _ )  

 

Ebben az esetben nincs értelmezve az óra-perc értékek megadása, hiszen a tört nap egyértelműen megadja 

ezt a két paramétert is. Így a függvény működése eltér egész, illetve tört adatok megadásakor. 

Természetesen értelmezve van a munkanap fogalma is. A fenti példában is megadható, hogy a vizsga előtt 

1.5 munkanappal záruljon a vizsgajelentkezés. 

 

Visszatérési érték: igaz/hamis érték. A függvény kiértékelése igaz, ha a hallgató jelentkezésének pillanata 

kisebb, mint a függvényben definiált határidő, azaz igaz, ha a hallgató jelentkezése megfelelő időben 

történt. 

 

 

3.47. IVBefizetve (Tárgykód, Vizsgatípus) 
 

Megmondja, hogy az adott tárgykódú tárgy adott vizsgatípusából be van-e fizetve minden IV-díj. Egy 

hallgató egy képzésének egy félévére ad választ. 

 

A függvény a hallgató IV típusú befizetéseit és vizsgajelentkezéseit hasonlítja össze. Ha a két darabszám 

megegyezik, akkor minden vizsgára befizette az IV díjat és jelentkezhet a következore, tehát az érték igaz. 

Amennyiben a befizetések darabszáma a több, akkor is igaz. Ha a vizsgák darabszáma a több, akkor az 

érték hamis. 

 

 

Paraméterek: 

 

Tárgykód: A tárgy kódja. 

 

Vizsgatípus: A vizsga típusa. 

 

Visszatérési érték: igaz/hamis érték. 

 

Megjegyzés: A függvény a hallgató vizsgajelentkezéseit hasonlítja össze a hallgató befizetéseivel. 

 

3.48. IVBefizetve (Vizsgatípus) 
 

Megmondja, hogy az adott tárgy adott vizsgatípusából be van-e fizetve minden IV-díj. A függvény, egy 

hallgató egy képzésének egy félévére ad választ. A függvény vizsgajelentkezések előfeltételeként 

használható. A vizsgált tárgy mindig a vizsga tárgya. A függvény ugyanúgy működik, mint az előző 

pontban tárgyalt függvény, csupán a tárgykód inicializálása történik más módon. Az előző esetben a 

felhasználó dönti el, hogy mely tárgyra fusson le a függvény, míg a második esetben ez a választás 

automatikusan megtörténik a vizsgajelentkezésnél. 

 

Paraméterek: 
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Vizsgatípus: A vizsga típusa. 

 

Visszatérési érték: igaz/hamis érték. 

 

Megjegyzés: A függvény a hallgató vizsgajelentkezéseit hasonlítja össze a hallgató befizetéseivel. 

 

3.49. IVBefizetve 
 

Megmondja, hogy az adott tárgy minden vizsgatípusából be van-e fizetve minden IV-díj. A függvény, egy 

hallgató egy képzésének egy félévére ad választ. A függvény vizsgajelentkezések előfeltételeként 

használható. A vizsgált tárgy mindig a vizsga tárgya. A függvény ugyanúgy működik, mint az előző 

pontban tárgyalt függvény. A vizsgatípus paraméter minden lehetséges értékére vizsgálja ez a függvény az 

IV díjak befizetését. Ez a függvény akkor tér vissza igaz értékkel, ha minden egyes vizsgatípusra külön-

külön is igaz értékkel térne vissza. 

Ugyanez egy példán keresztül: Ha egy tárgynak 2 vizsgatípusa van, írásbeli és szóbeli akkor fennáll az 

alábbi ekvivalencia: 

 

 Ivbefizetve() ==  Ivbefizetve(“Írásbeli”) ÉS Ivbefizetve(“Szóbeli”) 

 

 

Paraméterek: Nincsenek 

 

Visszatérési érték: igaz/hamis érték. 

 

Megjegyzés: A függvény a hallgató vizsgajelentkezéseit hasonlítja össze a hallgató befizetéseivel. 

 

 

3.50. IVBefizetve_Kepzesen() 

A függvény a hallgató IV típusú befizetéseit és vizsgajelentkezéseit hasonlítja össze a hallgató adott 
(aktuálisan vizsgált) képzésén. Ha a két darabszám megegyezik, akkor minden vizsgára befizette az IV díjat és 
jelentkezhet  a következore, tehát az érték igaz. Amennyiben a befizetések darabszáma a több, akkor is igaz. 
Ha a vizsgák darabszáma a több, akkor az érték hamis.  

Annyiban különbözik az IVBefizetve függvénytől, hogy nem csak aktuális félévre vizsgál. 

 

Paraméterek: Nincsenek 

 

Visszatérési érték: igaz/hamis érték. 

 

Extra paraméteres változat: IVBefizetve_Képzésen(bool szervezetiegységszámít) . False paraméterérték 

esetén nem figyeli a befizetésekhez tartozó szervezeti egységet. 
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3.51. IVBefizetve_Kepzesen(Vizsgatípus) 
 

A függvény a hallgató IV típusú befizetéseit és vizsgajelentkezéseit hasonlítja össze a hallgató aktuális 

képzésén. Annyiban különbözik az IVBefizetve függvénytől, hogy nem csak aktuális félévre vizsgál. Egy 

bizonyos vizsgatípusú tárgyakra vizsgál csak, melyet a vizsgatípus paraméterben határozhatunk meg. 

 

Paraméterek:  

1.) 

Vizsgatípus: a vizsga típusa 

 

 

Visszatérési érték: igaz/hamis érték. 

 

3.52. IVBefizetve_Kepzesen(Tárgykód, Vizsgatípus) 
 

A függvény a hallgató IV típusú befizetéseit és vizsgajelentkezéseit hasonlítja össze a hallgató aktuális 

képzésén. Annyiban különbözik az IVBefizetve függvénytől, hogy nem csak aktuális félévre vizsgál. Egy 

bizonyos tárgyra vizsgál csak, melyet a vizsgatípus paraméterben határozhatunk meg. Ennek a tárgynak a 

vizsgatípusát is kiköthetjük. 

 

Paraméterek:  

1.) 

Tárgykód: a vizsgált tárgy kódja 

Vizsgatípus: a vizsga típusa 

 

 

Visszatérési érték: igaz/hamis érték. 

 

3.53. IVBefizetve_Kepzesen_2() 

A függvény a hallgató IV típusú befizetéseit, és vizsgajelentkezéseit hasonlítja össze a hallgató aktuális 

képzésén úgy, hogy az IVDIJ_KEZDOFELEV paraméterben beállított félévig az IV-ket befizetettnek 

tekinti. Ha a két darabszám megegyezik, akkor minden vizsgára befizette az IV díjat és jelentkezhet a 

következőre, tehát az érték igaz. Amennyiben a befizetések darabszáma a több, akkor is igaz. Ha a vizsgák 

darabszáma a több, akkor az érték hamis.  

Annyiban különbözik az IVBefizetve függvénytől, hogy nem csak aktuális félévre vizsgál, viszont figyel a 
kezdőfélévre és csak onnan számol. 

Figyelem! Az IVDIJ_KEZDOFELEV rendszerparaméter beállítása szükséges a működéshez. 
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Paraméter lehetőségek : 

 

1.) 

(nincs paraméter): Ez egy speciális változat, ahol csak a 2008/09/1-es félévtől számítanak az IV-k és a 

befizetések, a korábbiakat befizetettnek tekinti. 

2.) 

 

IVBefizetve_Kepzesen_2(„zárófélév”). 

Zárófélév: Ennél a függvénynél stringes formában értelmezhető egy zárófélév, mely félév általunk 

meghatározható, a lényege pedig, hogy eddig a félévig a hallgató IV-it a rendszer befizetettnek veszi. 

Fontos, hogy az IVDIJ_KEZDOFELEV paraméter töltve legyen, különben automatikusan a 2008/09/1 

félévig tekinti befizetettnek az IV-ket. 

 

3.) 

IVBefizetve_Kepzesen_2(„zárófélév”, ingyenes IV-k száma). 

Zárófélév:  Ennél a függvénynél stringes formában értelmezhető egy zárófélév, mely félév általunk 

meghatározható, a lényege pedig, hogy eddig a félévig a hallgató IV-it a rendszer befizetettnek veszi.  

Ingyenes IV-k száma: hány db. ingyenes IV-je van a hallgatónak. pl: IVBefizetve_Kepzesen_2(0): ebben 

az esetben 0 ingyenes IV áll a hallgató rendelkezésére.  

 

Az ingyenes IV-k számának meghatározása azonos az IVBefizetve_JelentkezesAlapjan(IngyenesIV) 

függvény működésével, azonban itt a zárófélévvel kombinálható ennél a paraméteres formánál. 

Fontos, hogy az IVDIJ_KEZDOFELEV paraméter töltve legyen, különben automatikusan a 2008/09/1 

félévig tekinti befizetettnek az IV-ket. 

 

Visszatérési érték: Igaz/Hamis érték 

 

 

3.54. IVBefizetve_Vegyes() 

A függvény a hallgató IV típusú befizetéseit, és vizsgajelentkezéseit hasonlítja össze a hallgató képzésén 

úgy, hogy az aktuális félévben a vizsgajelentkezések számát, korábbi félévekben pedig az egyesek számát 

vizsgálja. 

 

Paraméterek: Nincsenek 

 

 

Visszatérési érték: igaz/hamis érték.  
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3.55. IVBefizetve_Vegyes(Vizsgatípus) 

 
A függvény a hallgató IV típusú befizetéseit, és vizsgajelentkezéseit hasonlítja össze a hallgató képzésén 

úgy, hogy az aktuális félévben a vizsgajelentkezések számát, korábbi félévekben pedig az egyesek számát 

vizsgálja. 

Egy bizonyos vizsgatípusú tárgyakra vizsgál csak, melyet a vizsgatípus paraméterben határozhatunk meg. 

 

 

 

 

Paraméterek:  

 

Vizsgatípus: a vizsga típusa 

Visszatérési érték: igaz/hamis érték 

 

3.56. IVBefizetve_Vegyes(Tárgykód, Vizsgatípus) 

 
A függvény a hallgató IV típusú befizetéseit, és vizsgajelentkezéseit hasonlítja össze a hallgató képzésén 

úgy, hogy az aktuális félévben a vizsgajelentkezések számát, korábbi félévekben pedig az egyesek számát 

vizsgálja. 

Egy bizonyos tárgyra vizsgál csak, melynek a vizsgatípus paraméterét is meghatározhatjuk. 

 

Paraméterek:  

Tárgykód: A vizsgált tárgy kódja 

Vizsgatípus: A vizsgált tárgy vizsgatípusa, vagy tetszőleges tárgy vizsgatípusa (ha a tárgy tetszőleges). 

 

3.57. IVBefizetve_JelentkezesAlapjan() 

A függvény a hallgató IV típusú befizetéseit, és vizsgajelentkezéseit hasonlítja össze aktuális képzésen és 

aktuális féléven. Annyiban más, mint az alap IVBefizetve() függvény, hogy ez a változat nem figyel a 

vizsgajelentkezés típusára. Tehát, ha a hallgatónak adott félévben az első vizsgajelentkezése IV típusú 

volt, akkor az ezutáni vizsga is ingyenes lesz (mert az alap működésnek megfelelően az első IV ingyenes). 

 

Megjegyzés: Az IVBefizetve_JelentkezésAlapján() függvény nem veszi figyelembe a vonatkozó 

paraméterben beállított kezdőfélévet, hanem csak féléven belül vizsgálja mind a vizsgák számát, mind a 

hozzájuk tartozó befizetéseket. 

 

Paraméterek: Nincsenek 

 

Visszatérési érték: igaz/hamis érték 
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3.58. IVBefizetve_JelentkezesAlapjan(IngyenesIV) 

A függvény a hallgató IV típusú befizetéseit, és vizsgajelentkezéseit hasonlítja össze aktuális képzésen és 

aktuális féléven. Annyiban más, mint az alap IVBefizetve() függvény, hogy ez a változat nem figyel a 

vizsgajelentkezés típusára. Tehát, ha a hallgatónak adott félévben az első vizsgajelentkezése IV típusú 

volt, akkor az ezutáni vizsgát az „IngyenesIV” paraméterben beállított értéknek megfelelőn tekinti 

befizetendőnek, vagy ingyenesnek. 

 

Megjegyzés: Az IVBefizetve_JelentkezésAlapján() függvény nem veszi figyelembe a vonatkozó 

paraméterben beállított kezdőfélévet, hanem csak féléven belül vizsgálja mind a vizsgák számát, mind a 

hozzájuk tartozó befizetéseket. 

 

Paraméterek:  
 

Ingyenes IV-k száma: Itt azt az értéket kell megadni, hogy hány ingyenes IV-t tehet a hallgató 

 

Visszatérési érték: igaz/hamis érték 

 

3.59. IVBefizetve_JelentkezesAlapjan_Kepzesen() 

A függvény a hallgató IV típusú befizetéseit, és vizsgajelentkezéseit hasonlítja össze. Annyiban más, mint 

az alap IVBefizetve_Kepzesen() függvény, hogy ez a változat nem figyel a vizsgajelentkezés típusára. 

Tehát, ha a hallgatónak a képzésén az első vizsgajelentkezése IV típusú volt, akkor az ezutáni vizsga is 

ingyenes lesz. A szimpla „JelentkezésAlapján” függvénytől pedig annyiban különbözik, hogy nem csak az 

aktuális félévre vizsgál, viszont figyel a kezdőfélévre. 

A „Képzésen”-nel ellátott függvény figyel az IVDIJ_KEZDOFELEV rendszerparaméterben beállított 

kezdőfélévre, attól a félévtől kezdve számolja a vizsgaalkalmakat. 

 

Paraméterek: Nincsenek 

 

Visszatérési érték: igaz/hamis érték 

 

3.60. IVBefizetve_JelentkezesAlapjan_Kepzesen(IngyenesIV) 

A függvény a hallgató IV típusú befizetéseit, és vizsgajelentkezéseit hasonlítja össze. Annyiban más, mint 

az alap IVBefizetve_Kepzesen() függvény, hogy ez a változat nem figyel a vizsgajelentkezés típusára. 

Tehát, ha a hallgatónak a képzésén az első vizsgajelentkezése IV típusú volt, akkor az ezutáni vizsga is 

ingyenes lesz. A szimpla „JelentkezésAlapján” függvénytől pedig annyiban különbözik, hogy nem csak az 

aktuális félévre vizsgál, viszont figyel a kezdőfélévre. 

A „Képzésen”-nel ellátott függvény figyel az IVDIJ_KEZDOFELEV rendszerparaméterben beállított 

kezdőfélévre, attól a félévtől kezdve számolja a vizsgaalkalmakat. 

 

Paraméterek:  
 

Ingyenes IV-k száma: Itt azt az értéket kell megadni, hogy hány ingyenes IV-t tehet a hallgató 
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Visszatérési érték: igaz/hamis érték 

 

3.61. IVDIJ_KEZDOFELEV paraméter használata az 
IVBefizetve_Képzésen függvényeknél  

Az IVDIJ_KEZDOFELEV paraméternél beállítható egy konkrét félév, amelytől az intézmény az 

elhasznált vizsgaalkalmakat számolni szeretné. Ezt a félévet nevezzük IV kezdőfélévnek.  

Ez a félévmeghatározás segíthet például abban, hogyha egy intézmény adminisztrációs változás miatt nem 

szeretné több évre visszamenőlegesen számonkérni a hallgatóktól az IV díjat. 

 

Használata befolyásolja az IVBefizetve_Kepzesen2, és az IVBefizetve_Jelentkezesalapjan_Kepzesen 

függvények működését. 

A paraméter karonként külön-külön megadandó!  

 

3.62. KomplikáltIVBefizetve 
 

A függvény működése hasonlít a az Ivbefizetve függvény működéséhez. A lényeges eltérés azonban az, 

hogy ez a függvény mindig csak annak a vizsgatípusnak megfelelő vizsgák számát ellenőrzi, amely 

vizsgaalkalom előfeltételeként ez a metakifejezés be lett állítva. Tehát szóbeli vizsgaalkalom 

előfeltételeként ez a függvény azt vizsgálja, hogy a hallgató megfelelő számú IV díjat fizetett-e már be, 

hogy elmehessen az adott szóbeli vizsgára. 

Így ez a függvény a összetett vizsgák kezelésénél ad hasznos segítséget. A hagyományos, 1 vizsgatípust 

magába foglaló vizsgáztatásnál ennek a függvénynek a működése megegyezik az Ivbefizetve függvény 

működésével. 

 

Példa: 

Legyen egy olyan kurzus, ami szóbeli és írásbeli vizsgákból áll. Tegyük fel, hogy a hallgató eddig már volt 

3 darab írásbeli vizsgán és 5 darab szóbelin. Most jelentkezik éppen a 6. szóbeli vizsgájára. Ebben az 

esetben a függvény csak akkor engedi jelentkezni a hallgatót, ha befizetett a tárgyból 5 darab IV díjat, mert 

a 6 vizsgaalkalmon 5 IV-t feltételez. 

Viszont ha a hallgató nem a 6. szóbelijére jelentkezik, hanem a 4. írásbeli vizsgájára, akkor a függvény be 

fogja engedni a hallgatót a vizsgára. Ennek az az oka, hogy mivel a hallgatónak már van 5 darab szóbeli 

vizsgája, így már legalább 4 IV díjat fizetett. Mivel “csak” a 4. írásbelire jelentkezik, ezért már megfelelő 

számú IV díjat fizetett a hallgató, így a jelentkezése sikeres lesz. Természetesen a konkrét ellenőrzés ebben 

az esetben is lefut, de elméletileg mindig igaz eredményt kell adnia. Ez alól kivétel, ha az előző vizsgákra 

történő jelentkezései nem ennek a függvénynek a használatával lettek engedélyezve, mivel ezt a függvényt 

csak később állította be az intézmény a vizsgajelentkezés feltételeként. Ebben az esetben előfordulhat, 

hogy a hallgatónak IV díjakat kell befizetnie. 

 

Paraméterek: Nincsenek 

 

Visszatérési érték: igaz/hamis érték. 
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3.63. IVBefizetveEgyesekAlapján (tárgykód) 
 

A függvény funkciója megegyezik a sima IVDíjBefizetve függvénnyel. Az egyetlen eltérés, hogy a 

számított összeg sorszámát nem a hallgató vizsgajelentkezései alapján, hanem az 1-es érdemjegyei alapján 

számolja. Az érdemjegy bejegyzés típusának meg kell egyeznie a tárgy követelménytípusával. Ellenkező 

esetben az elégtelen érdemjegy nem kerül beszámításra. 

A „nem felelt meg” érdemjegy szintén elégtelen érdemjegynek számít. 

A függvény tehát a hallgató IV típusú befizetéseit, és az elégtelenek számát hasonlítja össze az aktuális 

féléven, aktuális képzésen. Ha a két darabszám megegyezik, akkor minden vizsgára befizette az IV díjat 

és jelentkezhet a következőre, tehát az érték igaz. Amennyiben a befizetések darabszáma a több, akkor is 

igaz. Ha az elégtelenek darabszáma a több, akkor az érték hamis. 

 

További információért lásd az IVDíjSzámítás függvény leírását. 

 

Paraméterek: 

 

Tárgykód: 

 

Visszatérési érték: igaz/hamis érték. 

 

 

Megjegyzés: A függvény a hallgató elégtelen érdemjegyeinek számát hasonlítja össze a hallgató 

befizetéseivel. 

 

 

3.64. IVBefizetveEgyesekAlapján () 
 

A függvény funkciója megegyezik a sima IVDíjBefizetve függvénnyel. Az egyetlen eltérés, hogy a 

számított összeg sorszámát nem a hallgató vizsgajelentkezései alapján, hanem az 1-es érdemjegyei alapján 

számolja. Az érdemjegy bejegyzés típusának meg kell egyeznie a tárgy követelménytípusával. Ellenkező 

esetben az elégtelen érdemjegy nem kerül beszámításra. 

A „nem felelt meg” érdemjegy szintén elégtelen érdemjegynek számít. 

A függvény tehát a hallgató IV típusú befizetéseit, és az elégtelenek számát hasonlítja össze az aktuális 

féléven, aktuális képzésen. Ha a két darabszám megegyezik, akkor minden vizsgára befizette az IV díjat 

és jelentkezhet a következőre, tehát az érték igaz. Amennyiben a befizetések darabszáma a több, akkor is 

igaz. Ha az elégtelenek darabszáma a több, akkor az érték hamis. 

További információért lásd az IVDíjSzámítás függvény leírását. 

 

Paraméterek: Nincsenek 

 

Visszatérési érték: igaz/hamis érték. 

 

Megjegyzés: A függvény a hallgató elégtelen érdemjegyeinek számát hasonlítja össze a hallgató 

befizetéseivel. 

 

3.65. IVBefizetveEgyesekAlapjan_Kepzesen() 

A függvény a hallgató IV típusú befizetéseit, és az elégtelenek számát hasonlítja össze a hallgató aktuális 

képzésén, azonban nem csak az aktuális féléven. Ha a két darabszám megegyezik, akkor minden 
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vizsgára befizette az IV díjat és jelentkezhet a következőre, tehát az érték igaz. Amennyiben a befizetések 

darabszáma a több, akkor is igaz. Ha az elégtelenek darabszáma a több, akkor az érték hamis. 

 

Paraméterek: Nincsenek. 

 

Visszatérési érték: igaz/hamis érték 

 

3.66. IVBefizetveEgyesekAlapjan_Kepzesen(Tárgykód) 

A függvény a hallgató IV típusú befizetéseit, és az elégtelenek számát hasonlítja össze a hallgató aktuális 

képzésén, azonban nem csak az aktuális félévén. a ‟tárgykód‟ paraméterben meghatározott tárgyra 

vonatkozóan. Ha a két darabszám megegyezik, akkor minden vizsgára befizette az IV díjat és jelentkezhet 

a következőre, tehát az érték igaz. Amennyiben a befizetések darabszáma a több, akkor is igaz. Ha az 

elégtelenek darabszáma a több, akkor az érték hamis. 

 

Paraméterek:  
 

Tárgykód: Az adott képzésen vizsgált konkrét tárgy kódja 

 

Visszatérési érték: igaz/hamis érték 

 

 

3.67. TandíjBefizetve 
 

Megmondja, hogy be van e fizetve minden tandíj. A függvény, egy hallgató egy képzésének egy félévére 

ad választ. 

 

Paraméterek: Nincsenek 

 

Visszatérési érték: igaz/hamis érték. 

 

3.68. TandíjBefizetve_Képzésen 
 

Azt vizsgálja, hogy a hallgató a képzésén befizette-e a tandíját, vagy a költségtérítést félévtől függetlenül. 

 

Paraméter lehetőségek : 

 

1.) 

(nincs paraméter) 

 

3.69. Tandíjbefizetve_Osszes 
 

A „TandíjBefizetve_Képzésen” függvénnyel csak azokat a tartozásokat figyelheti az intézmény, amely a 

hallgató képzéséhez tartozó pénzügyi kódra került kiírásra. Az új függvénnyel egy felhasználó (hallgató) 
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minden lejárt tartozását figyelhetjük. Az új függvény a költségtérítés és a tandíj típusú jogcímekre kiírt, 

lejárt határidejű tartozásokat figyeli. 

3.70. DiakIgazolványBefizetve 
 

A függvény visszaadja, hogy be van e fizetve minden diákigazolvánnyal kapcsolatos díj. A függvény, egy 

hallgató egy képzésének egy félévére ad választ. 

 

Paraméterek: Nincsenek 

 

Visszatérési érték: igaz/hamis érték. 

 

3.71. Szolgáltatási díj befizetve 

 
SzolgaltatasBefizetve(), SzolgaltatasBefizetve(TargyKód, Félév, FizetésTípus) -  

Megvizsgálja hogy az adott hallgató befizette-e az adott képzésen, adott (aktuális) félévben a 

meghatározott szolgáltatás díját. Akkor is vizsgálja a befizetést, ha a tétel nem lett kiírva. Képzésfüggetlen. 

Paraméteres változatában megadható, hogy melyik tárgyra fizették be, melyik félévben, és hogy a vizsgálat 

milyen fizetési díjtipusra vonatkozzon (pl Vizsga díj, Szigorlat díj, Aláírás pótlás) 

 

A függvény a tárgykód paraméter nélküli változatában tárgytól függetlenül vizsgálja a szolgáltatási 

díj típusú befizetéseket. Ebben az esetben a függvény számára közömbös, hogy a kiírt tételhez meg van –

e határozva tárgy, vagy sem.  

Ez a függvény a tárgy kiiktatásával tehát használható tárgyfelvételi követelmény meghatározására is (XY 

tárgy felvételének követelménye valamilyen szolgáltatási díj befizetése). A hallgató is ki tudja írni a tételt 

tárgy meghatározása nélkül (amennyiben a szolg. díjhoz az intézmény nem határozta meg kötelező 

jelleggel a tárgy meghatározását). 

 

Paraméter lehetőségek : 

 

1.) 

(nincs paraméter) 

 

2.)  

Félév: 

megadható félév, így azon belűl fog csak vizsgálni a függvény (itt nem javasolt a tetszőleges érték: 

”_” használata, mert a függvény nem minden félévre vizsgál) 

A Ciklus/Félév paraméterhez beírható a „Term” változó is, ebben az esetben a függvény mindig a 

hallgató azon félévére fog lefutni, melyről a hallgató a műveletet indította. 

Így nem kell félévente átírni egy általános érvényű függvénynél a félév paramétert, mert mindig arra 

a félévére fog vizsgálni a későbbiekben, melyen a hallgató épp próbálja véghezvinni a műveletet.  

Figyelem! A Term változó bár gyakran a hallgató aktuális félévére vonatkozik, de nem fedi le 

egyértelműen, hiszen nem mindig az aktuális féléven zajlik az adott művelet (pl. hallgató már 

beiratkozott a következő félévre, így az aktuális féléve már az, de még a jelenlegi féléven végzi a 

tanulmányi műveletet). 

 

Fizetéstípus: a kódtételek között előre meghatározott fizetéstípusok közül lehet válogatni (pl. Aláírás 

pótlás, Oklevél rajzolás, Leckekönyv, …stb.) 
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3.) 

Tárgykód: a szolgáltatási díjhoz kapcsolódó tárgy kódja (lehet Subject.Code-al helyettesíteni, ilyenkor az 

aktuálisan vizsgált tárgyra fut le a függvény). 

 

Félév: 

megadható félév, így azon belűl fog csak vizsgálni a függvény (itt nem javasolt a tetszőleges érték: 

”_” használata, mert a függvény nem minden félévre vizsgál) 

A Ciklus/Félév paraméterhez beírható a „Term” változó is, ebben az esetben a függvény mindig a 

hallgató azon félévére fog lefutni, melyről a hallgató a műveletet indította. 

Így nem kell félévente átírni egy általános érvényű függvénynél a félév paramétert, mert mindig arra 

a félévére fog vizsgálni a későbbiekben, melyen a hallgató épp próbálja véghezvinni a műveletet.  

Figyelem! A Term változó bár gyakran a hallgató aktuális félévére vonatkozik, de nem fedi le 

egyértelműen, hiszen nem mindig az aktuális féléven zajlik az adott művelet (pl. hallgató már 

beiratkozott a következő félévre, így az aktuális féléve már az, de még a jelenlegi féléven végzi a 

tanulmányi műveletet). 

 

Fizetéstípus: a kódtételek között előre meghatározott fizetéstípusok közül lehet válogatni (pl. Aláírás 

pótlás, Oklevél rajzolás, Leckekönyv, …stb.) 

 

 

 

3.72. SzolgaltatasBefizetve_2 

Ezzel a függvénnyel megadott díj típusra a korábban az adminisztrátor által kiírt, lejárt határidejű 

szolgáltatás típusú tételekre tudunk vizsgálni. Ez a függvény tehát összes félévre vizsgál. 

Vizsga- és tárgyjelentkezési feltételnek is beállítható. 

 

A függvény a tárgykód paraméter nélküli változatában tárgytól függetlenül vizsgálja a szolgáltatási 

díj típusú befizetéseket. Ebben az esetben a függvény számára közömbös, hogy a kiírt tételhez meg van –

e határozva tárgy, vagy sem.  

Ez a függvény a tárgy kiiktatásával tehát használható tárgyfelvételi követelmény meghatározására is (XY 

tárgy felvételének követelménye valamilyen szolgáltatási díj befizetése). A hallgató is ki tudja írni a tételt 

tárgy meghatározása nélkül (amennyiben a szolg. díjhoz az intézmény nem határozta meg kötelező 

jelleggel a tárgy meghatározását). 

 

Paraméter lehetőségek : 

 

1.) 

 

Nincs paraméter 

 

2.) 

Félév: – meghatározhatunk konkrét félévet,  beírható a „Term” változó is, ebben az esetben a függvény 

mindig a hallgató azon félévére fog lefutni, melyről a hallgató a műveletet indította.  

Ennél a függvénynél a félév értéke lehet tetszőleges, ezt egy aláhúzás jellel jelöljük (”_”), ilyenkor a 

függvény működésének értelmében (minden félévre vizsgál) gyakorlatilag azt az eredményt érhetjük el, 

mintha kihagynánk a félév paramétert. 

 

Fizetéstípus: a kódtételek között előre meghatározott fizetéstípusok közül lehet válogatni (pl. Aláírás 

pótlás, Oklevél rajzolás, Leckekönyv, …stb.) 
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3.) 

Tárgykód: értéke lehet Subject.Code is, ilyenkor az aktuálisan vizsgált tárgyra fut le (ebben az esetben 

nem rakjuk zárójelbe, mert nem stringes. 

 

Félév: – meghatározhatunk konkrét félévet,  beírható a „Term” változó is, ebben az esetben a függvény 

mindig a hallgató azon félévére fog lefutni, melyről a hallgató a műveletet indította.  

Ennél a függvénynél a félév értéke lehet tetszőleges, ezt egy aláhúzás jellel jelöljük (”_”), ilyenkor a 

függvény működésének értelmében (minden félévre vizsgál) gyakorlatilag azt az eredményt érhetjük el, 

mintha kihagynánk a félév paramétert. 

 

Fizetéstípus: a kódtételek között előre meghatározott fizetéstípusok közül lehet válogatni (pl. Aláírás 

pótlás, Oklevél rajzolás, Leckekönyv, …stb.) 

 

3.73. SzolgaltatasBefizetve_Kepzesen()  
 

A SzolgaltatasBefizetve() függvény változata, mely nem csak az aktuális félévben, hanem a hallgató 

aktuális képzésén vizsgálja meg, hogy a hallgató befizette-e a számára kiírt szolgáltatás díját. 

 

Paraméter lehetőségek : 

 

1.) 

(nincs paraméter) 

 

3.74. SzolgaltatasBefizetve_Minden() 
 

A SzolgaltatasBefizetve() függvény egy változata. Megmondja, hogy a hallgató befizette-e a számára kiírt 

szolgáltatás díját. Ez a változat a hallgató összes félévét és összes képzését vizsgálja 

 

Paraméter lehetőségek : 

 

1.) 

(nincs paraméter) 
 

3.75. IVDíjSzámítás (Tárgykód, Vizsgatípus, Fizetéstípus) 
 

Visszaadja, hogy a tárgyból mekkora IV díjat kell fizetnie a hallgatónak. A függvény, egy hallgató egy 

képzésének egy félévére ad választ. Amennyiben a vizsgált tárgy követelménytípusa nem egyezik meg a 

paraméterben megadott fizetéstípussal a függvény 0 összeggel fog visszatérni. Ellenkező esetben a hallgató 

tárgyhoz tartozó IV vizsgáinak a száma alapján fog egy összeget számítani. Ha a hallgató IV számának 

megfelelő összeg nem áll rendelkezésre az adatbázisban, akkor a legnagyobb, az IV számnál kisebb 

sorszámú rekord összege kerül visszaadásra. 

A függvény mindig csak a paraméterben megadott vizsgatípusú vizsgák darabszáma alapján dönt. Az 

összes többi vizsgatípus vizsgáit figyelmen kívül hagyja. 

Például, ha a hallgatónak van 5 darab szóbeli és 3 darab írásbeli vizsgája, és a függvény paraméterében 

írásbeli szerepel, akkor a 3. IV-nek megfelelő összeget adja vissza. Ebben az esetben a hallgató 5 darab 

szóbeli vizsgaalkalmát figyelmen kívül hagyja a függvény. 
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Paraméterek: 

 

Tárgykód: A tárgy kódja. 

 

VizsgaTípus: A vizsga típusa 

 

FizetésTípus: A fizetés típusa 

 

Visszatérési érték: összeg. 

 

 

Például: 

IVDíjSzámítás( „ABC1234” ,“Írásbeli”, ”vizsgadíj” ) +  

IVDíjSzámítás(„ABC1234”, “Írásbeli”, ”szigorlat díj” ) 

 

3.76. IVDíjSzámítás (Vizsgatípus, Fizetéstípus) 
 

Visszaadja, hogy a tárgyból mekkora IV díjat kell fizetnie a hallgatónak. A függvény, egy hallgató egy 

képzésének egy félévére ad választ. Amennyiben a vizsgált tárgy követelménytípusa nem egyezik meg a 

paraméterben megadott fizetéstípussal a függvény 0 összeggel fog visszatérni. Ellenkező esetben a hallgató 

tárgyhoz tartozó IV vizsgáinak a száma alapján fog egy összeget számítani. Ha a hallgató IV számának 

megfelelő összeg nem áll rendelkezésre az adatbázisban, akkor a legnagyobb, az IV számnál kisebb 

sorszámú rekord összege kerül visszaadásra. 

A függvény mindig csak a paraméterben megadott vizsgatípusú vizsgák darabszáma alapján dönt. Az 

összes többi vizsgatípus vizsgáit figyelmen kívül hagyja. 

Például, ha a hallgatónak van 5 darab szóbeli és 3 darab írásbeli vizsgája, és a függvény paraméterében 

írásbeli szerepel, akkor a 3. IV-nek megfelelő összeget adja vissza. Ebben az esetben a hallgató 5 darab 

szóbeli vizsgaalkalmát figyelmen kívül hagyja a függvény. 

 

Paraméterek: 

 

VizsgaTípus: A vizsga típusa 

 

FizetésTípus: A fizetés típusa 

 

Visszatérési érték: összeg. 

 

 

Például: 

IVDíjSzámítás( “Írásbeli”, ”vizsgadíj” ) + IVDíjSzámítás( “Írásbeli”, ”szigorlat díj” ) 

 

 

3.77. IVDíjSzámítás (Fizetéstípus) 
 

Visszaadja, hogy a tárgyból mekkora IV díjat kell fizetnie a hallgatónak. A függvény, egy hallgató egy 

képzésének egy félévére ad választ. Amennyiben a vizsgált tárgy követelménytípusa nem egyezik meg a 

paraméterben megadott fizetéstípussal a függvény 0 összeggel fog visszatérni. Ellenkező esetben a hallgató 

tárgyhoz tartozó IV vizsgáinak a száma alapján fog egy összeget számítani. Ha a hallgató IV számának 

megfelelő összeg nem áll rendelkezésre az adatbázisban, akkor a legnagyobb, az IV számnál kisebb 

sorszámú rekord összege kerül visszaadásra.  
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A függvény hasznos, ha összetett vizsgák kezelése a cél. Ebben az esetben a függvény vizsgatípusonként 

számolja össze a vizsgaalkalmakat és a legtöbb alkalommal próbált típus alapján adja vissza a következő 

IV díj sorszámához tartozó összeget. Például ha a hallgatónak van 5 darab szóbeli és 3 darab írásbeli 

vizsgája, akkor az függvény az 5. sorszámú IV díjat fogja visszaadni. 

 

Paraméterek: 

 

FizetésTípus: A fizetés típusa 

 

Visszatérési érték: összeg. 

 

Például: 

IVDíjSzámítás( ”vizsgadíj” ) + IVDíjSzámítás( ”szigorlat díj” ) 

 

3.78. IVDíjSzámítás 
 

Az előző függvény funkcionalitását megvalósító függvény. A paramétereket itt nem kell megadni. A 

függvény a vizsgált tárgy követelményéből számolt fizetéstípus alapján számítja ki a fizetendő összeget. 

További információért lásd az előző pontot. 

 

Paraméterek: Nincsenek 

 

Visszatérési érték: összeg. 

 

3.79. IVDíjSzámításElégtelenAlapján (tárgykód, fizetéstípus) 
 

A függvény megegyezik a sima IVDíjSzámítás függvénnyel. Az egyetlen eltérés, hogy a számított összeg 

sorszámát nem a hallgató vizsgajelentkezései alapján, hanem az 1-es érdemjegyei alapján számolja. Az 

érdemjegy bejegyzés típusának meg kell egyeznie a tárgy követelménytípusával. Ellenkező esetben az 

elégtelen érdemjegy nem kerül beszámításra. 

A „nem felelt meg” érdemjegy szintén elégtelen érdemjegynek számít. 

További információért lásd az IVDíjSzámítás függvény leírását. 

 

3.80. IVDíjSzámításElégtelenAlapján (fizetéstípus) 
 

A függvény megegyezik a sima IVDíjSzámítás függvénnyel. Az egyetlen eltérés, hogy a számított összeg 

sorszámát nem a hallgató vizsgajelentkezései alapján, hanem az 1-es érdemjegyei alapján számolja. Az 

érdemjegy bejegyzés típusának meg kell egyeznie a tárgy követelménytípusával. Ellenkező esetben az 

elégtelen érdemjegy nem kerül beszámításra. 

A „nem felelt meg” érdemjegy szintén elégtelen érdemjegynek számít. 

További információért lásd az IVDíjSzámítás függvény leírását. 

 

3.81. IVDíjSzámításElégtelenAlapján  
 

A függvény megegyezik a sima IVDíjSzámítás függvénnyel. Az egyetlen eltérés, hogy a számított összeg 

sorszámát nem a hallgató vizsgajelentkezései alapján, hanem az 1-es érdemjegyei alapján számolja. Az 
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érdemjegy bejegyzés típusának meg kell egyeznie a tárgy követelménytípusával. Ellenkező esetben az 

elégtelen érdemjegy nem kerül beszámításra. 

A „nem felelt meg” érdemjegy szintén elégtelen érdemjegynek számít. 

További információért lásd az IVDíjSzámítás függvény leírását. 

 

3.82. IVDijSzamitasElegtelenAlapjan_Kepzesen() 

Az IVDíjSzámításElégtelenAlapján függvény olyan változata, mely az aktuális képzésen, 

félévfüggetlenül vizsgálja az elégtelenek számát. 

Paraméter lehetőségek : 

1.) 

(nincs paraméter) 

2.) 

Fizetéstípus:  

3.) 

Tárgykód: a konkrét tárgy, melynek IVDíjszámítását végzi a rendszer 

Fizetéstípus: meg lehet adni kódtételeknél meghatározott fizetéstípust 

3.83. IVDijSzamitas_JelentkezesAlapjan() 

Ez a függvény az IVBefizetve_JelentkezesAlapjan() függvény díjszámításos párja, működése tehát 

hasonló. 

A függvény a hallgató IV típusú befizetéseit, és vizsgajelentkezéseit hasonlítja össze aktuális féléven és 

aktuális képzésen. Annyiban más, mint az alap IVDijSzamitas() függvény, hogy ez a változat nem figyel a 

vizsgajelentkezés típusára. Tehát, ha a hallgatónak adott félévben az első vizsgajelentkezése IV típusú 

volt, akkor az ezutáni vizsga is ingyenes lesz (mert az alap működésnek megfelelően az első IV ingyenes). 

 

Megjegyzés: Az IVDijSzamitas_JelentkezésAlapján() függvény nem veszi figyelembe a vonatkozó 

paraméterben beállított kezdőfélévet, hanem csak féléven belül vizsgálja mind a vizsgák számát, mind a 

hozzájuk tartozó befizetéseket. 

 

Paraméter lehetőségek : 

 

 

1.) 

(nincs paraméter) 

 

2.) 
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IngyenesIV: Meghatározható, hogy hány darab ingyenes IV-je lehet a hallgatónak. A számot nem string-

ként (tehát nem idézőjelekkel) kell beírni. 

 Ez a paraméteres változat szintén nem figyel a vizsgajelentkezés típusára, azonban a paraméter nélküli 

változattól annyiban különbözik, hogy itt az „IngyenesIV” paraméterben beállított értéknek megfelelően 

fog díjat számolni az IV-re, vagy sem. 

Például: IVDijSzamitas_JelentkezesAlapjan(0) : ilyenkor nincs ingyenes IV lehetősége a hallgatónak. 

Rögtön az első ismételt vizsgára fizetnie kell.  

3.84. IVDijSzamitas_JelentkezesAlapjan_Kepzesen() 

Az IVBefizetve_JelentkezésAlapján_Képzésen függvény párja. 

A függvény a hallgató IV típusú befizetéseit, és vizsgajelentkezéseit hasonlítja össze. Annyiban más, mint 

az alap IVDijSzamitas_Kepzesen() függvény, hogy ez a változat nem figyel a vizsgajelentkezés típusára. 

Tehát, ha a hallgatónak a képzésén az első vizsgajelentkezése IV típusú volt, akkor az ezutáni vizsga is 

ingyenes lesz. Valamint annyiban más, mint az IVDijSzamitas_JelentkezesAlapjan() függvény, hogy nem 

aktuális félévre vizsgál. 

A „Képzésen”-nel ellátott függvény figyel az IVDIJ_KEZDOFELEV rendszerparaméterben beállított 

kezdőfélévre, attól a félévtől kezdve számolja a vizsgaalkalmakat. 

 

Paraméter lehetőségek : 

1.) 

(nincs paraméter) 

2.) 

IngyenesIV: Meghatározható, hogy hány darab ingyenes IV-je lehet a hallgatónak. A számot nem string-

ként (tehát nem idézőjelekkel) kell beírni. 

 Ez a paraméteres változat szintén nem figyel a vizsgajelentkezés típusára, azonban a paraméter nélküli 

változattól annyiban különbözik, hogy itt az „IngyenesIV” paraméterben beállított értéknek megfelelően 

fog díjat számolni az IV-re, vagy sem. 

Például: IVDijSzamitas_JelentkezesAlapjan_Kepzesen(0) : ilyenkor nincs ingyenes IV lehetősége a 

hallgatónak. Rögtön az első ismételt vizsgára fizetnie kell.  

 

 

 

3.85. IVDijSzamitas_Kepzesen() 

Az IVBefizetve_Kepzesen() függvény díjszámításos párja. A függvény a hallgató IV típusú befizetéseit és 
vizsgajelentkezéseit hasonlítja össze a hallgató adott (aktuálisan vizsgált) képzésén. Ha a két darabszám 
megegyezik, akkor minden vizsgára befizette az IV díjat és jelentkezhet  a következore, tehát az érték igaz. 
Amennyiben a befizetések darabszáma a több, akkor is igaz. Ha a vizsgák darabszáma a több, akkor az érték 
hamis. 
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Az IVDijSzamitas() függvénytől annyiban különbözik, hogy nem csak aktuális félévre vizsgál. 

 

Paraméter lehetőségek : 

1.) 

(nincs paraméter) 

2.) 

Fizetéstípus: A fizetés típusa 

 

3.) 

Tárgykód: a vizsgált tárgy kódja (helyettesíthető a Subject.Code értékkel, mely az aktuálisan vizsgált 

tárgyra fog lefutni). 

Vizsgatípus: A vizsga típusa is meghatározható, így csak bizonyos tárgy bizonyos vizsgatípusára fog 

lefutni a függvény. 

Fizetéstípus: A fizetés típusa 

 

 

3.86. IVDijSzamitas_Kepzesen_2(zárófélév) 

Az IVBefizetve_Kepzesen_2(zárófélév) függvény díjszámításos párja, mely hasonlóképp számol. 

Lényege tehát, hogy az IVDIJ_KEZDOFELEV paraméterben meghatározott kezdőfélévtől a zárófélév 

paraméterben meghatározott zárófélévig az IV-ket befizetettnek tekinti. Amennyiben nem határozunk meg 

a paraméterben kezdőfélévet, akkor a 2008/09/1 félévet fogja annak tekinteni. 

 

3.87. IVDijSzamitas_Kepzesen_2(zárófélév,ingyenesIVszáma) 

Az előző függvény plusz paraméteres változata, ahol a díjszámítás arra is figyel, hogy a hallgató IV-it 

jelentkezés alapján számolja, tehát meghatározható, hogy hány darab ingyenes IV-t számoljon.  

Az IVBefizetve_Képzésen_2(zárófélév,ingyenesIVszáma) függvény díjszámításos párja. 

Az IVDIJ_KEZDOFELEV paraméternek itt is töltve kell lennie (különben 2008/09/1 félévig tekinti 

befizetettnek az IV-ket). 

 

Pl. IVDijSzamitas_Kepzesen_2(”2009/10/1”,0): ilyen esetben a paraméterben meghatározott 

kezdőfélévtől a 2009/10/1 zárófélévig a rendszer befizetettnek tekinti az IV-díjakat (de azok számát 

figyeli), de ettől a félévtől kezdve a 0. IV-re már vizsgadíjat szed.  
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3.88. IVDIJ_KEZDOFELEV paraméter az IV díjszámítás_képzésen 
függvényeknél 

Az IVDIJ_KEZDOFELEV paraméternél beállítható egy konkrét félév, amelytől az intézmény az elhasznált 
vizsgaalkalmakat számolni szeretné. Ezt a félévet nevezzük IV kezdőfélévnek.  

Ez a félévmeghatározás segíthet például abban, hogyha egy intézmény adminisztrációs változás miatt nem 

szeretné több évre visszamenőlegesen számonkérni a hallgatóktól az IV díjat. 

Ilyen beállítással az IV díjszámítás is a kezdőfélévtől fogja számítani a vizsgák számát, ez alapján számítja 

ki a fizetendő díjat. 

A paraméter karonként külön-külön megadandó!  

 

 

3.89. TanDíjSzámítás 
 

A függvény megmondja, hogy mekkora tandíjjal tartozik a hallgató. A függvény, egy hallgató egy 

képzésének egy félévére ad választ. 

 

Paraméterek: Nincsenek 

 

Visszatérési érték: Összeg. 

 

3.90. PárosFélév, vagy PárosFélév (félév) 
 

A függvény megmondja, hogy a paraméterben megadott félév páros vagy páratlan félév-e. Ha nem 

eldönthető, hiba keletkezik. 

Amennyiben nincs kitöltve a félév paraméter, vagy pedig a paraméter nélküli függvény kiértékeléséről van 

szó, akkor az adott hallgató adott képzésén az aktuális féléve kerül kiértékelésre. 

 

 

Paraméterek: 

 

Félév: string kifejezés, egy félév neve. 

 

Visszatérési érték: igaz/hamis érték, a félév páros volta. 

 

3.91. PáratlanFélév, vagy PáratlanFélév( félév ) 
 

A függvény célja, működése megegyezik a PárosFélév függvénnyel. Természetesen az eredménye 

ellentétet a PárosFélév függvényhez képest. 
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3.92. Mintatanterv függvény 
 

A függvény azt vizsgálja, hogy adott hallgató rendelkezik-e a meghatározott mintatantervvel az adott 

féléven, adott képzésen.  

A függvény: bool MintaTanterv(string mintatantervkod, string felev, bool kepzesszures), ahol a félév 

tetszőleges. Amennyiben a harmadik képzésszűrés paramétert IGAZ-ra állítjuk, akkor csak az aktuális 

képzésen vizsgál. 

 

 

Paraméter lehetőségek : 

1.) 

Mintatantervkód : itt kötelező paraméter (string) 

Félév: tetszőleges. (string)  

Meghatározhatunk konkrét félévet, vagy akár aktuális félévet, utolsó félévet, utolsó aktív félévet is 

beírhatunk (ActualStudentTrainingTermData.Term, LastStudentTrainingTermData.Term, vagy 

LastActiveStudentTrainingTermData.Term) 

képzésszűrés: (bool)  

Amennyiben ezt a képzésszűrés paramétert IGAZ-ra állítjuk, akkor csak az aktuális képzésen vizsgál. 

 

3.93. Mintatanterv Eredmény 
Egy mintatanterv eredményei meghatározott típusok alapján. 

Paraméter lehetőségek : 

1.) 

Mintatantervkód : itt kötelező paraméter 

Típus: Az eredmény bejegyzés-típusa. peldául, vizsga, félévközi, évközi jegy  szigorlat , aláirás, stb, a 

JEGY az általános, mindenre vonatkozó opció, kötelező paraméter.  

 

Félév : ebben a félévben vizsgálja a függvény a mintatanterv alapján számított értéket 

 

2.) 

Típus: Az eredmény bejegyzés-típusa. peldául, vizsga, félévközi, évközi jegy  szigorlat , aláirás, stb, a 

JEGY az általános, mindenre vonatkozó opció, kötelező paraméter. 

 

Félév 

3.94. Mintatanterv Eredmények 
A vizsgált hallgató vizsgált képzésen, a megadott mintatanterv bizonyos feltételek alapján szűrt 

tárgyeredményeinek halmazát adja vissza. 

 
Paraméter lehetőségek : 
 
1.) 

Mintatantervkód:  

Kötelező paraméter, de meghatározható tetszőlegesként (_) is, ilyen esetben a hallgató adott képzésének 

összes mintatantervére fog vizsgálni. 
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Típus:  

Az eredmény bejegyzés-típusa. peldául, vizsga, félévközi, évközi jegy  szigorlat , aláirás, stb, a JEGY az 

általános, mindenre vonatkozó opció, kötelező paraméter. A paraméterben explicit szűrés is 

megadható,hogy például csak a legalább kettes jegyű tárgyakat vegye figyelembe a függvény. 

Alapértlemezetten mindent visszaad, az egyeseket is!!! 

 

Ciklus:  

azon ciklusok felsorolása, melyekre vonatkozik a metafüggvény (pl. 1,2,3,…stb.). Kötelező paraméter, de 

meghatározható tetszőlegesként (_) is, ilyen esetben a hallgató adott képzésének összes félévére fog 

vizsgálni. 

 

Ciklustípus:  

a „Ciklus” paraméternél felsorolt félévek közül csak ezeket a típusokat fogja lehozni a függvény. Lehet 

Aktív, vagy Abszolút. Utóbbi esetében minden félévre vonatkozik a függvény. 

 

Felvételtípus:  

ez nem kötelező paraméter, megadható, hogy milyen felvétel tipusú tárgyakat adja vissza a függvény, ha 

nincs kitöltve, akkor mindent visszaad. A felvétel típusokat (pl. kötelező, választható, stb.) az indexsorból 

származtatja a FelvételTípusa2 mezőből. 

 

2.) 

Típus :  

Az eredmény bejegyzés-típusa. Például, vizsga, félévközi, évközi jegy  szigorlat , aláirás, stb, a JEGY az 

általános, mindenre vonatkozó opció, kötelező paraméter. A paraméterben explicit szűrés is 

megadható,hogy például csak a legalább kettes jegyű tárgyakat vegye figyelembe a függvény. 

Alapértlemezetten mindent visszaad, az egyeseket is!!! 

 

Ciklus :  

azon ciklusok felsorolása, melyekre vonatkozik a metafüggvény (pl. 1,2,3,…stb.). Kötelező paraméter. 

 

Ciklustípus:  

a „Ciklus” paraméternél felsorolt félévek közül csak ezeket a típusokat fogja lehozni a függvény. Lehet 

Aktív, vagy Abszolút. Utóbbi esetében minden félévre vonatkozik a függvény. 

 

Felvételtípus:  
ez nem kötelező paraméter, megadható, hogy milyen felvétel tipusú tárgyakat adja vissza a függvény, ha 

nincs kitöltve, akkor mindent visszaad. 

 

 

A függvény első, 5 paraméteres változatával meg lehet határozni, hogy egy hallgató adott képzésén belül 

konkrét féléven, vagy összes féléve alatt bizonyos mintatantervi tárgyfelvétel típusokból (pl. kötelező, vagy 

választható, stb.) hány darab és hány kreditértékű tárgyat vett fel, vagy teljesített. Ezt a függvénnyel 

mintatanterv meghatározásával, vagy a mintatantervhez tetszőleges paramétert megadva minden 

mintatanterven is lehet vizsgálni.  

 

Amennyiben bizonyos felvétel típusok számosságára vagyunk kíváncsiak, akkor az eddig is használt # 

karakter segítségével tudjuk ezt megoldani, például:  

# ( MintaTantervEredmenyek(_, "JEGY", _, "Aktiv", "Kötelező")) = 1.  

Amennyiben pedig bizonyos felvétel típusok kreditösszegét szeretnénk lekérdezni, akkor a KreditOsszeg 

hívással számíthatjuk ki:  

KreditOsszeg( MintaTantervEredmenyek(_, "JEGY", _, "Aktiv", "Kötelező")) = 1. 
A függvény az indexsorokból veszi az értéket, ezért az ott meghatározott felvételtípust fogja visszaadni, 

méghozzá a FelvételTípusa2 mező értékét. 
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A függvény az összes "Jelentkezés típusa" kódtételre külön külön alkalmazható és alkalmazandó, az egyes 

típusokat nem kategorizálva kezeli (pl. Fakultatív nem ugyanaz, mint a Választható érték). 

 

A fenti függvenynek a 2.) változata egy speciális függvény, amiben hianyzik az első parameter, a 

mintatantervkód. 

Ez a mérföldkövekben használható, ahol a mérföldkőhöz tartozó mintatantervre futtatja le magát a meta 

automatikusan. Tehát valójában egy “belső” mintatanterv paramétert tartalmaz. 

 

 

A függvények visszatérési értéke: A vizsgált hallgató vizsgált képzésen, a megadott mintatanterv azon 

tárgyeredmények halmazát adja vissza, amik megfelelnek a megadott félév paramétereknek, a 

követelmény, és a tárgyfelvétel feltételeknek, valamint a követelményben megadott extra szűrésnek is 

(például JEGY>= 2) 

 

 

Példa: 

 

Átlag( Legjobb ( 5 , MintaTantervEredmenyek("mintatantervkod", "JEGY>=2", "1,2,3,4", 

"Abszolut", "Szabadon valaszthato"))) >= 2.5 

 

Példa jelentése: A mintatantervkod nevű mintatantervben a hallgató az első 4 félévében, amibe 

beleszámítanak a passzív félévek is, a sikeresen legalább kettesre elvégzett tárgyai közül, amelyek 

szabadon választhatóak voltak, ezek közül, a legjobb 5 tárgy átlaga eléri-e a 2.5-ot 

 

Átlag helyett az alábbi aggregáló függvények is használhatóak: 

Minimum: legroszabb jegy. 

Maximum : legjobb jegy  

Atlag: Szumma (Erdemjegy) / Darabszam 

Osszeg:  Szumma (Erdemjegy) 

SulyozottAtlag : Szumma (Kredit * Erdemjegy) / Szumma (Kredit) 

SulyozottOsszeg: Szumma (Kredit * Erdemjegy) 

KreditOsszeg : Szumma (Kredit ) 

Szamossag (# operator) : halmaz szamossaga 
 

Példa: 

 

#(  MintaTantervEredmenyek("mintatantervkod", "Szigorlat>=2", "1,2,3,4", "Aktiv", _ )) > 3 

 

Jelentése 

A mintatenterkod nevű mintatantervben a hallgató az első 4 aktív félévében, a sikeresen legalább kettesre 

elvégzett szigorlatok száma nagyobb-e mint 3, azaz megcsinált-e a hallgató tetszőleges 4 szigorlatot. 

 

 

3.95. MintaTantervRésze 
 

A függvény célja, hogy kurzusjelentkezésnél lekérdezze, hogy a kurzus a hallgató mintatanterveiben 

szerepel-e. Amennyiben szerepel, akkor igaz értékkel tér vissza. Amennyiben egyik mintatantervében sem 

szerepel a hallgatónak, hamis értéket ad. 

A függvény kizárólag a kurzusjelentkezésnél használható. 
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Visszatérési érték: igaz/hamis érték 

 

 

 

 

3.96. VizsgaJelentkezes(Tárgykód, Félév)  

Visszaadja, hogy egy hallgató egy tárgy vizsgáját hányszor vette fel adott félévben. 

Paraméter lehetőségek : 

1.) 

Tárgykód: A vizsgált tárgy kódja. Tetszőleges érték nem lehet, csak Subject.Code, amennyiben tárgyhoz, 

kurzushoz, vagy vizsgához van beállítva (így arra a tárgyra fog lefutni). 

Félév: Ebben a félévben vizsgálja a program az adott tárgy vizsgajelentkezéseinek a számát. Lehet 

tetszőleges érték is, ilyenkor a string így néz ki: ”_”. Ez azt jelenti, hogy nem vizsgálunk félévre. 

A Ciklus/Félév paraméterhez beírható a „Term” változó is, ebben az esetben a függvény mindig a 

hallgató azon félévére fog lefutni, melyről a hallgató a műveletet indította. 

Így nem kell félévente átírni egy általános érvényű függvénynél a félév paramétert, mert mindig 

arra a félévére fog vizsgálni a későbbiekben, melyen a hallgató épp próbálja véghezvinni a 

műveletet.  

Figyelem! A Term változó bár gyakran a hallgató aktuális félévére vonatkozik, de nem fedi le 

egyértelműen, hiszen nem mindig az aktuális féléven zajlik az adott művelet (pl. hallgató már 

beiratkozott a következő félévre, így az aktuális féléve már az, de még a jelenlegi féléven végzi a 

tanulmányi műveletet). 

 

 

A két paraméter közül valamelyik kitöltése kötelező. 

Visszatérési érték: egész szám. 

 

 

Használat például vizsgánál beállítva, ha azt szeretnénk kikötni, hogy a vizsga tárgyából a hallgató : 

VizsgaJelentkezes("Subject.code", _)  <  3 

 

3.97. VizsgaJelentkezésekSzáma (Vizsgatípus, Kurzustípus) 
 

A függvény célja, hogy a vizsgajelentkezési felületen előzetes és utólagos vizsgajelentkezéshez nyújtson 

segítséget. A függvény egy hallgató egy kurzusának vizsgajelentkezéseinek a számát adja vissza. Csak 

azokat a vizsgajelentkezéseket számolja, amelyekről nem jelentkezett le a hallgató. A lekérdezéseket szűrni 

lehet vizsgatípusra, és kurzustípusra. 

 

 

Paraméterek: 

 

Vizsgatípus: string kifejezés, egy vizsga típusa, pl. szóbeli írásbeli, stb. Nem kötelező paraméter. 

 

Kurzustípus: A kurzus típusa. Nem kötelező paraméter. 
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Visszatérési érték: egész szám. 

 

 

Például: 

VizsgajelentkezésekSzáma ( “Írásbeli” , _ ) < 4  ÉS   
 
VizsgajelentkezésekSzáma ( “Szóbeli” , _ ) < 2 
 
Ez a metakifejezés akkor teljesül, ha a hallgatónak kevesebb, mint 4 írásbeli és kevesebb, mint 2 szóbeli 

bejegyzése van az adatbázisban. 

 
Fontos észrevenni, hogy a függvény csak a már adatbázisban szereplő vizsgajelentkezéseket számolja. Így 

előzetes vizsgajelentkezési feltétel megadásakor nem számolja hozzá az éppen aktuális jelentkezést. Ezért 

ha azt szeretnénk, hogy a hallgató összesen 3 darab vizsgára jelentkezhessen, akkor azt a feltételt kell 

megadnunk, hogy jelenleg kevesebb, mint 3 darab jelentkezése van a hallgatónak. 

 

 

Megoldás: 

VizsgajelentkezésekSzáma ( _ , _ ) < 3  

3.98. IrányítóSzámEngedélyezett (Kollégiumkód) 
 

A hallgató lakhely adata alapján eldönti, hogy jelentkezhet-e egy adott kollégiumba. Jelentkezhet, 

amennyiben nincsen a hallgató irányítószáma a kollégium tiltólistáján. 

 

Paraméterek: 

 

Kollégium: string kifejezés, egy kollégium kódja stb. Kötelező paraméter. 

 

Visszatérési érték: Logikai kifejezés, igaz/hamis érték. 
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3.99. KorrekciósPontokSzáma 
 

A hallgató korrekciós pontjainak a számát adja vissza egy jelentkezési időszakon belül. 

 

Paraméterek: Nincsenek. 

 

Visszatérési érték: Egész szám. 

 

3.100. KorrekciósPontokSzáma (KorrekciósPontCsoport) 
 

A hallgató azon korrekciós pontjainak a számát adja vissza egy jelentkezési időszakon belül, amely a 

paraméterben megadott csoportba tartozik. Amennyiben a paraméter nincs kitöltve, a függvény működése 

megegyezik a paraméter nélküli függvényhívás visszatérési értékével. 

 

Paraméterek: 

 

KorrekciósPontCsoport: Szöveg kifejezés, egy korrekciós csoportot adhatunk meg. Nem kötelező 

paraméter. 
 

Visszatérési érték: Egész szám. 

 

 

3.101. OHV Képzésen Ciklusban Ki nem töltöttek száma 
 

Megmutatja, hogy hány db. kitöltetlen kérdőíve van a felhasználónak. Használható véleményezéses és 

Unipoll kérdőívek esetében is. Ezzel feltételként meghatározható egy bizonyos kérdőív kitöltésének 

megléte. 

 

Paraméter lehetőségek : 

 

1.) 

(nincs paraméter) 

 

2.) 

Félév – meghatározható félév, amennyiben konkrét féléven szeretnénk vizsgálni 

3.102. OHV Képzésen Ciklusban Kurzusból Ki nem töltöttek száma 
 

Megmutatja, hogy hány db. kurzus típusú (adott kurzusra vonatkozó) kitöltetlen kérdőíve van a 

felhasználónak. Használható véleményezéses és Unipoll kérdőívek esetében is. Ezzel feltételként 

meghatározható egy bizonyos kérdőív kitöltésének megléte. 

 

Paraméter lehetőségek : 

 

1.) 

(nincs paraméter) 
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3.103. OHV Képzésen Ciklusban Tárgyból Ki nem töltöttek száma 
 

Megmutatja, hogy hány db. tárgy típusú (adott tárgyra vonatkozó) kitöltetlen kérdőíve van a 

felhasználónak. Használható véleményezéses és Unipoll kérdőívek esetében is. Ezzel feltételként 

meghatározható egy bizonyos kérdőív kitöltésének megléte. 

 

Paraméter lehetőségek : 

 

1.) 

(nincs paraméter) 

 

3.104. TárgySzervezetiEgységRésze (string SzervezetiEgységKód) 
 

A függvény visszaadja, hogy egy adott tárgy, a paraméterben megadott szervezeti egységhez tartozik-e. A 

tartalmazás akkor is igaz, ha a tárgy a szervezeti egység egy al szervezeti egységéhez tartozik. Amennyiben 

a szervezeti egység kódjában a gyökér intézményi kódot adják meg, a függvény mindig igaz értékkel fog 

visszatérni. A Tárgy paramétert, amire a vizsgálat folyik, az adminisztrációs Neptun kliens felületén lehet 

megadni, azt nem szükséges a metanyelvi kifejezésbe begépelni. Az FDL szűrővel megadott mintatantervi 

tárgyak kreditpontjának kiszámításakor lehet alkalmazni a függvényt. Ezeknél a tárgyaknál nem kerül 

bejegyzés a mintatantervbe a tárgyról, így a tárgy kreditszámának felülírása sem lehetséges mintatanterven 

belül. Ezt a funkciót ezért metanyelvi kifejezéssel tehetjük meg. 

 

Paraméterek: 

 

SzervezetiEgységKód: Szöveg kifejezés, egy szervezeti egység kódját kell megadnunk. Kötelező 

paraméter. 

 

Visszatérési érték: Logikai, igaz/hamis érték. 

 

Például: 

If   TárgySzervezetiEgységRésze( “Tanszék1” ) then 

 Return 4; 

End; 

If   TárgySzervezetiEgységRésze( “Tanszék2” ) then 

 Return 5; 

End; 

Return Tárgy.Credit; 

 

Ez a metanyelvi kifejezés a tágy kreditpontját a tanszék1-en 4 kreditre változtatja, a tanszék2-n pedig 5 

kreditre, az összes többi tanszéken a Tárgy eredeti kreditpontja marad érvényben. 

 

3.105. TárgyTárgyCsoportRésze (string TárgyCsoportKód) 
 

A függvény visszaadja, hogy egy adott tárgy, a paraméterben megadott tárgycsoport része-e. A Tárgy 

paramétert, amire a vizsgálat folyik, az adminisztrációs Neptun kliens felületén lehet megadni, azt nem 

szükséges a metanyelvi kifejezésbe begépelni. 
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Paraméterek: 

 

TárgyCsoportKód: Szöveg kifejezés, egy tárgycsoport kódját kell megadnunk. Kötelező 

paraméter. 
 

Visszatérési érték: Logikai, igaz/hamis érték. 

 

Például: 

If   TárgyTárgyCsoportRésze( „Tárgycsoportkód1” )   then 

 

If  TárgySzervezetiEgységRésze ( “Tanszék1” )   then 

  Return 4; 

End; 

If   TárgySzervezetiEgységRésze( “Tanszék2” )  then 

  Return 5; 

End; 

Return Tárgy.Kredit; 

Else 

 

Return Tárgy.Kredit; 

 

End; 

 

Ez a metanyelvi kifejezés a tárgy kreditpontját a tanszék1-en 4 kreditre változtatja, a tanszék2-n pedig 5 

kreditre, amennyiben a tárgycsoport kódja „Tárgycsoportkód1”, az összes többi tanszéken a Tárgy eredeti 

kreditpontja marad érvényben, illetve az összes többi tárgycsoportban is maradnak az eredeti kreditpontok. 

 

3.106. FélévVizsgajelentkezés ( ) 
A függvény a Vizsgajelentkezés függvény egyszerűsített változata, ahol a paraméterek már a Neptun.NET 

rendszeren belül vannak kitöltve, így nem kell a felhasználónak a metanyelvi kifejezésben begépelnie. Az 

alapértelmezett paraméterek az a tárgy amire jelentkezik a hallgató az adott félévben. Így ezzel a 

függvénnyel könnyen megvalósíthatóak az olyan típusú igények, hogy hány IV vizsgája, hányadik 

vizsgájára jelentkezik a hallgató a tárgyból. 

 

Paraméterek: nincsenek. 

 

Visszatérési érték: Egész szám. 
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3.107. IVsTárgyakSzáma 
 

A függvény visszaadja, hogy a vizsgált hallgató a vizsgált képzés vizsgált félévében eddig hány tárgyból 

rendelkezik IV-vel. A függvény nem foglalkozik azzal, hogy a tárgyakból mennyi IV-vel rendelkezik a 

hallgató, csupán a tárgyak számát adja vissza. 

 

Paraméterek: nincsenek. 

 

Visszatérési érték: Egész szám. 

 

Például: Az adott félévben egy hallgató csupán 3 tárgyból mehet IV vizsgára. 

If   IVsTárgyakSzáma ( )   <= 2 then 

 

 // Eddig csupán maximum 2 tárgyból IV-zett a hallgató, tehát bármilyen  

// tárgy vizsgájára jelentkezhet. 

 Return igaz; 

Else 

 // a hallgatónak már van legalább 3 tárgyból IVje.  

 

 // megvizsgáljuk, hogy ebből a tárgyból mennyi van neki. 

Int jelentkezésekszáma := FélévVizsgaJelentkezés(); 

 If   (jelentkezésekszáma > 1 ) then 

  // A hallgatónak ebből a tárgyból is van már IV-je 

  // megengedjük neki, hogy ebből a tágyból újból IV-zzen. 

     // Ezzel nem növeljük a maximum 3 IV-s tárgy számát 

  Return igaz; 

 

 Else 

    If   (jelentkezésekszáma = 1 ) then 

   

   // Ebből a tárgyból van egy vizsgajelentkezése 

   // a mostani jelentkezés egy IV-re jelentkezés 

   // Ezt nem engedjük meg, mert akkor már 4 tárgyból lenne  

   // IV-je a hallgatónak 

   Return hamis; 

 

  Else 

   // jelentkezések száma egyenlő nullával, tehát 

    // Ebből a tárgyból még nincs vizsgajelentkezése 

   // megengedjük, hogy az első vizsgájára jelentkezzen 

   Return igaz; 

 

  End; 

 End; 

 

Return igaz; 

End; 
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3.108. VizsgaJelentkezésMaxIVsTárgy (int maxIVsTargySzam) 
 

A függvény segítségével olyan vizsgajelentkezési feltételeket adhatunk meg, amelyek az előző pontban 

leírtakhoz hasonlóan – de sokkal egyszerűbben – az adott félévben maximalizálja azon tárgyak számát, 

amiből IV-zik a hallgató. Fontos, hogy a függvény nem vizsgálja, hogy a hallgató IV-s tárgyaiból hányszor 

vizsgázott, hányszor IV-zett. Csupán a tárgyak számát vizsgálja. Tehát lehetséges, hogy a hallgató csupán 

csak 1 tárgyból IV-zik, de abból 40szer. Ennek a megkötése egy másik függvény feladata. 

Paraméterek: maxIVsTargySzam, egész szám. 

 

Visszatérési érték: logikai kifejezés. A visszatérés igaz, ha a hallgató jelentkezhet az adott tárgy 

kurzusának a vizsgájára, mert még ezzel a vizsgajelentkezéssel nem lépi túl a beállított keretet. 

 

Például: 

If   VizsgaJelentkezésMaxIVsTárgy( 3 )   then 

  

 // ha a hallgató kevesebb, vagy maximum 3 tárgyból Ivzett, eddig, és a mostani  

//vizsgajelentkezés sem ront ezen a számon, akkor igen, engedélyezzük a jelentkezést 

Return  igaz; 

Else 

 // visszautasítjuk a jelentkezést 

Return  hamis; 

 

End; 

 

3.109. HiányzóVizsgaEredmény 
 

A függvény célja, hogy ne jelentkezhessen egy hallgató egy vizsgára, amennyiben a tárgyból volt már 

olyan vizsgán, amelynek még nincs beírva vizsgaeredménye. A függvény akkor is engedélyezi a 

jelentkezést, amikor a hallgató vagy lejelentkezett egy vizsgáról vagy nem jelent meg. Az adminisztrátori 

felületen lehetőség van minden vizsgajelentkezés egyedi elbírálására, miszerint a jelentkezés beszámítson 

vagy ne a hallgató eddigi vizsgajelentkezései közé és így közvetlenül lehet befolyásolni ennek a 

függvénynek a működését. 

 

Paraméterek: nincsenek. 

 

Visszatérési érték: logikai kifejezés. A visszatérés igaz, ha a hallgatónak van olyan beszámítandó 

vizsgajelentkezése, amelynek még nincsen eredménye. 

 

 

If   HiányzóVizsgaEredmény (  )   then 

  

// van hiányzó vizsgaeredmény, megtiltjuk a jelentkezést 

Return  hamis; 

Else 

 //  engedélyezzük a jelentkezést 

Return  true; 

 

End; 
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3.110. HiányzóTárgyEredmény 

Az eredmeny igaz, ha a hallgatónak a megadott tárgyból meg nincs semmilyen indexsor bejegyzése, és 

hamis ha már van. 

 

Paraméter lehetőségek : 

 

1.) 

Tárgykód: A tárgy, melynek hiányzó eredményét vizsgáljuk 

Félév: A félév paraméter nem kötelező, lehet tetszőleges is (”_”). 

  

A Ciklus/Félév paraméterhez beírható a „Term” változó is, ebben az esetben a függvény mindig a 

hallgató azon félévére fog lefutni, melyről a hallgató a műveletet indította. 

Így nem kell félévente átírni egy általános érvényű függvénynél a félév paramétert, mert mindig 

arra a félévére fog vizsgálni a későbbiekben, melyen a hallgató épp próbálja véghezvinni a 

műveletet.  

Figyelem! A Term változó bár gyakran a hallgató aktuális félévére vonatkozik, de nem fedi le 

egyértelműen, hiszen nem mindig az aktuális féléven zajlik az adott művelet (pl. hallgató már 

beiratkozott a következő félévre, így az aktuális féléve már az, de még a jelenlegi féléven végzi a 

tanulmányi műveletet). 

 

Visszatérési érték: Igaz/Hamis 

 

3.111. HiányzóÉvköziEredmény 

Egy olyan feltétel magadása, hogy abban az esetben, ha a hallgatónak adott tárgy/kurzusból még nincs 

kitöltve valamilyen félévközi eredménye, akkor az adott tárgy vizsgaalkalmára ne tudjon jelentkezni. 

 

Paraméter lehetőségek : 

 

1.) 

(nincs paraméter) 

Visszatérési érték: Igaz/Hamis 
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3.112. KülönEljárásiDíjSzámítás 
 

Vizsgajelentkezésnél megmondja, hogy a hallgatónak van-e hátraléka az adott tárgyból. Visszatérési érték 

a hátralék összege. Amennyiben nem rendelkezik a hallgató hátralékkal, a visszatérési érték nulla. 

 

Paraméterek: Nincsenek 

 

Visszatérési érték: összeg. 

 

3.113. KülönEljárásiDíjBefizetve 
 

Vizsgajelentkezésnél megmondja, hogy a hallgatónak van-e hátraléka az adott tárgyból. Visszatérési érték 

igaz, ha a hallgató minden kiírását teljesítette, tehát nincs hátraléka. A visszatérési érték hamis, ha a 

hallgatónak van hátraléka. 

 

Paraméterek: Nincsenek 

 

Visszatérési érték: igaz/hamis, logikai érték. 

 

 

If   KülönEljárásiDíjBefizetve (  )   then 

  

// a hallgató jelentkezhet a vizsgára, mert nincs hátraléka 

Return  igaz; 

Else 

 // van hátralék, nem engedélyezzük a vizsgajelentkezést. 

Return  hamis; 

End; 

 

Vagy ugyanez rövidebben: 

 

KülönEljárásiDíjBefizetve (  ) 

 

 

3.114. PénzügyiStátusz2FélévekSzáma 

Visszaadja, hogy a hallgatónak féléve van a megadott pénzügyi státusszal. 

 

Paraméter lehetőségek : 

 

1.) 

PénzügyiStátusz2: A hallgató pénzügyi státusz 2 mezőjéből veszi az információt, a függvénynél 

kiköthetjük, hogy például államilag finanszírozott, vagy költségtérítéses félévekre vagyunk-e kíváncsiak. 

Például PenzugyiStatus2FelevekSzama("Államilag támogatott"). 
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3.115. MindenFélévPénzügyiStátusza 

Visszaadja, hogy a hallgatónak az összes féléve a megadott pénzügyi státusban van-e 

 

Paraméter lehetőségek : 

1.) 

PénzügyiStátusz2: A hallgató pénzügyi státusz 2 mezőjéből veszi az információt, a függvénynél 

kiköthetjük, hogy például államilag finanszírozott, vagy költségtérítéses félévekre vagyunk-e kíváncsiak. 

Például MindenFelevPenzugyiStatusa ("Államilag támogatott"). 

 

3.116. NemJelentMegBejegyzesekSzama()  

A függvény visszaadja, hogy a hallgató a képzésén az adott környezetben érvényes tárgyból hányszor nem 

jelent meg a vizsgákon. A nem jelent meg függvények figyelembe veszik az iv kezdőfélévet 

(IVDIJ_KEZDOFELEV paraméternél lehet beállítani).  

 

Paraméter lehetőségek : 

 

1.) 

(nincs paraméter) 

2.) 

Félév : Amennyiben félév paraméteresen használjuk, akkor csak arra a félévre vizsgál.  

3.) 

Tárgykód: Ennek kitöltése esetén csak ezen tárgyra fog lefutni a függvény. 

Félév:_ Amennyiben félév paraméteresen használjuk, akkor csak arra a félévre vizsgál.  

 

3.117. SzolgáltatásBefizetésekSzáma 

Visszaadja, hogy a hallgató az adott fizetési díjtípusból hányat fizetett be a megadott tárgyra. A félév paraméter 

tetszőleges értéke esetén a hallgató képzésén, összes féléven vizsgál. 

A függvény figyelembe veszi az IVDIJ_KEZDOFELEV rendszerparaméter értékét. 

A függvény tárgyszűrés paraméter nélküli változatában tárgytól függetlenül vizsgálja a szolgáltatási 

díj típusú befizetéseket. Ebben az esetben a függvény számára közömbös, hogy a kiírt tételhez meg van –

e határozva tárgy, vagy sem.  

Ez a függvény a tárgy kiiktatásával tehát használható tárgyfelvételi követelmény meghatározására is (XY 

tárgy felvételének követelménye valamilyen szolgáltatási díj befizetése). A hallgató is ki tudja írni a tételt 
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tárgy meghatározása nélkül (amennyiben a szolg. díjhoz az intézmény nem határozta meg kötelező 

jelleggel a tárgy meghatározását). 

 

Paraméter lehetőségek : 

1.) 

Félév: Amennyiben félév paraméteresen használjuk, akkor csak arra a félévre vizsgál. 

Fizetéstípus: a kódtételeknél meghatározott szolgáltatási díjtípust lehet meghatározni (pl. Leckekönyv, 

Oklevélrajzolás, …stb.) 

2.) 

Tárgykód: Ennek kitöltése esetén csak ezen tárgyra fog lefutni a függvény. 

Félév: Amennyiben félév paraméteresen használjuk, akkor csak arra a félévre vizsgál. 

Fizetéstípus: a kódtételeknél meghatározott szolgáltatási díjtípust lehet meghatározni (pl. Leckekönyv, 

Oklevélrajzolás, …stb.) 

 

3.) 

Félév: Amennyiben félév paraméteresen használjuk, akkor csak arra a félévre vizsgál. 

Fizetéstípus: a kódtételeknél meghatározott szolgáltatási díjtípust lehet meghatározni (pl. Leckekönyv, 

Oklevélrajzolás, …stb.) 

Tárgyszűrés: - ez a paraméter bool típusú, false érték esetén nincs tárgyra vizsgálva. Ebben az esetben a függvény 

tárgy vizsgálat nélkül működik. 

 

A NemJelentMegBejegyzesekSzama és SzolgaltatasBefizetesekSzama függvények számosságot adnak 

vissza, ezért eredményük összehasonlítható. 

Így például megvizsgálható, hogy egy hallgatónak a tárgyból hány nem jelent meg jelölése van, és 

ugyanakkor megadott szolgáltatás díj típusból adott tárgyra hány befizetése van. 

 (Példa:NemJelentMegBejegyzesekSzama()+1 = SzolgaltatasBefizetesekSzama(_, "Vizsgaszám 

túllépés")). 

 

3.118. KollégiumiPontszámLeírás 

A hallgató kollégiumi jelentkezéskor a megadott pont mező leírásába elmenti a megadott szöveget. 

A függvény célja a pontszámításról információ megjelenítése. A függvény a kollégiumi pontszámítási 

függvénnyel egyidejűleg alkalmazható.  

A függvény pontmező részében megadható értékek  Pont1, Pont2, Pont3, Pont4.  

A leírás mezőnél a Pont mező leírását adhatjuk meg. A leírás mező tartalma megjelenik a Kliens 

programban az Időszakhoz tartozó hallgatók(2100) menüpontban, a Pontszámok panelban az adott Pont 

mező mellett található mezőben.   

Pl a következő módon alkalmazhatjuk a függvényt:  int pontszam1 := KorrekciosPontokSzama("20"); 

Kollégiumi jelentkezés leadása után, a hallgató számára, a Kollégiumi felvételi pontok résznél 
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megjelenítésre kerülnek a kliensben tárolt Pont1, Pont2, Pont3, Pont4 mezőben tárolt értékek. Amennyiben 

a pontszámításkor beállításra kerül a KollegiumiPontszamLeiras függvény, akkor a leírás is látható a 

hallgató számára. 

KollegiumiPontszamLeiras("Pont1", "Pont 1 értéke" + pontszam1); 

return pontszam1; 

 

Paraméter lehetőségek : 

1.) 

Pontmező: a pont mező leírása 

szöveg 

 

3.119. FélévStátusz függvény 
A függvény visszaadja a hallgató képzésén a paraméterben megadott félév státuszát szövegesen. 

pl: if (FelevStatusz(„2009/10/2”) = „Aktív”) then … 

 

Paraméter lehetőségek : 

1.) 

Félév (string): meghatározható tetszőlegesen a félév 

 

3.120. StátuszKépzésen függvény 
A függvény igaz értéket ad, ha a hallgatónak az adott képzésen volt már a megadott státuszú féléve, hamis 

ha még nem volt. 

Paraméter lehetőségek : 

1.) 

Status (string): meghatározható tetszőlegesen a státusz, amire vizsgálunk 

3.121. ÁllamilagTámogatottFélévekSzáma() 
 

Átlagszámítási algoritmusban használható függvény, mely által átlagoláskor a „Hallgatók(5400)/Hallgató 

képzései (6000) /Kiegészítő képzés adatok” tabulátor fül alatt található, „Képzésen államilag támogatott 

félévek száma” elnevezésű mezőbe bekerül a hallgató képzésén eddigi államilag támogatott féléveinek 

száma.  

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

számát, mely alapján az érték bekerül az erre szolgáló 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 

(olvasható a dokumentáció „Meta félévzárás” részében). 
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Használata az átlagszámító algoritmusban: 

 

int fv := ÁllamilagTámogatottFélévekSzáma(); 

zaras_allamilagtamogatottfelevekszama := ÁllamilagTámogatottFélévekSzáma(); 

 

3.122. BeirtJegyekSzama(string targykod, string felev) 
 

A függvény segítségével lehetőség van adott tárgyból a hallgatóhoz felvett bejegyzések számának 

vizsgálatára.  

 

Paraméter lehetőségek : 

1.)tárgykód: a tárgy paraméter kötelező 

 

2.)félév: a félév paraméterben használható a _ (tetszőleges) érték is. Ebben az esetben a hallgató képzésén 

belül minden félévben szerzett minden érdemjegyet figyelembe vesz. 

 

A függvények visszatérési értéke egész szám, vagyis ellenőrzéskor egy szám értékkel kell összehasonlítani. 

A függvények azokat a bejegyzéseket veszik figyelembe, amelyek a tárgy követelménye alapján a 

hozzátartozó, teljesítettséget adó bejegyzés típushoz tartoznak (tehát pl. egy vizsgás tárgy esetében az 

aláírás típusú bejegyzéseket nem). A bejegyzés értékének nem kell teljesítettséget adnia, tehát az 

elégteleneket is beszámítják. 

 

3.123. BeirtJegyekSzama_T(string felev) 
 

Ez a függvény abban különbözik a Beírt Jegyek Száma függvénytől, hogy arra a tárgyra vizsgál, amely 

tárgyról az ellenőrzést indítottuk (tehát tárgyfelvétel, vizsgajelentkezés, ezek követelményellenőrzése). A 

félév paraméter ugyanúgy működik, mint az előző függvény esetében. 

 

Paraméter lehetőségek : 

 

1.)félév: a félév paraméterben használható a _ (tetszőleges) érték is. Ebben az esetben a hallgató képzésén 

belül minden félévben szerzett minden érdemjegyet figyelembe vesz. 

 

A függvény visszatérési értéke egész szám, vagyis ellenőrzéskor egy szám értékkel kell összehasonlítani. A 

függvények azokat a bejegyzéseket veszik figyelembe, amelyek a tárgy követelménye alapján a 

hozzátartozó, teljesítettséget adó bejegyzés típushoz tartoznak (tehát pl. egy vizsgás tárgy esetében az 

aláírás típusú bejegyzéseket nem). A bejegyzés értékének nem kell teljesítettséget adnia, tehát az 

elégteleneket is beszámítják. 
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4. Szövegformázó (string) függvények  

4.1. LuhnCode(szam) 
 

A bemeneti paraméterben megadott számról eldönti a függvény, hogy az megfelel-e a Luhn kód 

szabályainak, azaz egy érvényes Luhn kód-e. Visszatérési érték egy igaz/hamis kifejezés. 

 

4.2. ToLower(szöveg) 
 

A szöveg paramétert kisbetűsíti. Például a „tEsZt SZÖvEG‟ bementi paraméterből a ‟teszt szöveg‟ 

függvényértéket állítja elő. Visszatérési érték a formázott szöveg lesz. 

Például: 

ToLower(„tEsZt SZÖvEG”) = „teszt szöveg” 

 

4.3. ToUpper(szöveg) 
 

A szöveg paramétert nagybetűsíti. Például a „tEsZt SZÖvEG‟ bementi paraméterből a ‟TESZT SZÖVEG‟ 

függvényértéket állítja elő. Visszatérési érték a formázott szöveg lesz. 

Például: 

ToUpper („tEsZt SZÖvEG”) = „TESZT SZÖVEG” 

 

4.4. Capitalize(szöveg) 
 

A szöveg paraméter kifejezés szavainak kezdőbetűit nagybetűre állítja, a többi karaktert pedig kisbetűre. 

Például a „tEsZt SZÖvEG‟ bementi paraméterből a ‟Teszt Szöveg‟ függvényértéket állítja elő. Visszatérési 

érték a formázott szöveg lesz. 

 

Például: 

Capitalize(„tEsZt SZÖvEG”) = „Teszt Szöveg” 

 

4.5. Length(szöveg) 
 

A szöveg bemeneti paraméter hosszát adja vissza a függvény. Visszatérési érték egy egész szám. Például a 

„tEsZt SZÖvEG‟ bementi paraméter alapján számolt függvényérték 12 lesz. 

 

Például: 

Length(„tEsZt SZÖvEG”) = 12 

 

4.6. Replace (szöveg, régi, új, kis-nagybetű érzékeny) 
 

A függvény a szöveg kifejezésben, a régi paraméterben átadott kifejezést lecseréli az új paraméterben 

megadott kifejezésre. A kis-nagybetű érzékeny paramétertől függően ezt a kis és nagy betűk 

megkülönböztetésével, vagy anélkül teszi. 

Visszatérési érték a lecserélt részeket tartalmazó új szöveg kifejezés. 
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Például: 

Replace(„tEsZt SZÖvEG” , szt“” , “Új” , igaz)  =  „tEsZt SZÖvEG” 

Replace(„tEsZt SZÖvEG” , sZt“” , “Új” , igaz)  =  „tEÚj SZÖvEG” 

Replace(„tEsZt SZÖvEG” , szt“” , “Új” , hamis)  =  „tEÚj SZÖvEG” 

Replace(„tEsZt SZÖvEG” , sZt“” , “Új” , hamis)  =  „tEÚj SZÖvEG” 

 

4.7. Replace (szöveg , régi, új) 
 

A függvény megegyezik az előző függvénnyel, csak az utolsó paramétere hiányzik. Ez a kis-nagybetű 

érzékeny paraméter értéke itt minden esetben hamis. 

 

Például: 

Replace(„tEsZt SZÖvEG” , szt“” , “Új” )  =  „tEÚj SZÖvEG” 

Replace(„tEsZt SZÖvEG” , sZt“” , “Új” )  =  „tEÚj SZÖvEG” 

4.8. Print (érték) 
 

A függvény a bemeneti érték paraméter értékét szöveg alakban adja vissza. Ez számok esetén formázott 

megjelenítést eredményez. A függvény visszatérési értéke egy szöveg (string) lesz. 

 

Például: 

Print (123456789.45) = „123 456 789,45” 

 

4.9. StrFixLenL (szöveg, hossz, kitöltő karakter) 
 

A függvény a szöveg paramétert hossz hosszúságúra változtatja úgy, hogy ha rövidebb, mint a hossz 

paraméter értéke, akkor balról kiegészíti kitöltő karakter karakterekkel, ha meg eleve hosszabb, akkor 

balról levágja a felesleges karaktereket. Visszatérés az új szöveg értékével. 

 

Például: 

STRFIXLENL („szöveg”,20,”*”) = „**************szöveg” 

 

4.10. StrFixLenR (szöveg, hossz, kitöltő karakter) 
 

A függvény a szöveg paramétert hossz hosszúságúra változtatja úgy, hogy ha rövidebb mint a hossz 

paraméter értéke, akkor jobbról kiegészíti kitöltő karakter karakterekkel, ha meg eleve hosszabb, akkor 

jobbról levágja a felesleges karaktereket. Visszatérés az új szöveg értékével. 

 

Például: 

STRFIXLENR(„szöveg”,20,”*”) = „szöveg**************” 

 

4.11. StrFixLen(szöveg , hossz, kitöltő karakter, bal) 
 

Ha a bal paraméter igaz, akkor a függvény értéke megegyezik a STRFIXLENL (szöveg , hossz , kitöltő 

karakter) függvény értékével. Amennyiben a bal paraméter hamis, akkor a függvény értéke megegyezik a 

STRFIXLENR (szöveg, hossz, kitöltő karakter) értékével. 
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Például: 

STRFIXLEN („szöveg”,20,”*” , igaz) = „**************szöveg” 

STRFIXLEN („szöveg”,20,”*” , hamis) = „szöveg**************” 

 

4.12. StringArray (Szöveg, index, elválasztó karakter) 
 

A szöveg paraméter értékét az elválasztó karakter mentén feldarabolja, és visszaadja az indexedik darabot. 

A legkisebb indexű elem sorszáma 1. Amennyiben nem található meg a keresett sorszámú elem, akkor üres 

kifejezéssel („”) tér vissza. 

 

Például: 

StringArray(„aa,bb,cc,dd,ee” , 2 , “,”)  =  “bb” 

StringArray(„aa,bb,cc,dd,ee” , 4 , “,”)  =  “dd” 

StringArray(„aa,bb,cc,dd,ee” , 6 , “,”)  =  “” 

StringArray(„aa*bb*cc*dd*ee” , 1 , “*”) = “aa” 

4.13. StringArray(Szöveg, index) 
 

A függvény működése megegyezik az előző pontban tárgyalt függvény működésével, de az elválasztó 

karakter értéke mindig a vessző „,” karakter. 

 

Például: 

StringArray(„aa,bb,cc,dd,ee” , 2 )  =  “bb” 

StringArray(„aa,bb,cc,dd,ee” , 4 )  =  “dd” 

StringArray(„aa,bb,cc,dd,ee” , 6 )  =  “” 

StringArray(„aa*bb*cc*dd*ee” , 1 ) = “aa*bb*cc*dd*ee” 

 

4.14. Compare (szöveg1, szöveg2, kis-nagybetű érzékeny) 
 

Összehasonlító függvény, a szöveg1, és szöveg2 értékét hasonlítja össze. Az összehasonlítás történhet kis 

és nagybetű érzékenyen is. Az összehasonlítás eredménye 0, ha szöveg1 megegyezik szöveg2-vel, az 

eredmény 1, ha szöveg1 > szöveg2, és - 1 ha szöveg1 < szöveg2. 

A visszatérési érték tehát lehet -1, 0, 1. 

 

Például: 

Compare(„a” , “A” , hamis)  =  0 

Compare(„a” , “A” , igaz)  =  -1 

Compare(„a” , “b” , hamis)  =  -1 

Compare(„a” , “B” , igaz)  =  -1 

Compare(„b” , “A” , hamis)  =  1 

Compare(„B” , “a” , igaz)  =  1 

 

4.15. Compare (szöveg1, szöveg2) 
 

A függvény működése megegyezik az előző pontban tárgyalt függvény működésével. Az egyetlen eltérés, 

hogy itt a kis-nagybetű érzékeny paraméter értéke mindig hamis. 
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Például: 

Compare(„a” , “A” )  =  0 

Compare(„a” , “b” )  =  -1 

Compare(„b” , “A” )  =  1 

 

4.16. strIn (részkifejezés, szöveg, kis- nagybetű érzékeny) 
 

A függvény értéke igaz érték, ha a szöveg paraméter tartalmazza a részkifejezés paraméter értékét (kis és 

nagybetű érzékenyen, vagy anélkül) és a részkifejezés nem üres. 

Visszatérési érték igaz/hamis kifejezés. 

 

Például: 

strIn(“V” , “avp” , hamis)  =  igaz 

strIn(“V” , “avp”, igaz)  =  hamis 

strIn(“v” , “avp” , hamis)  =  igaz 

strIn(“v” , “avp”, igaz)  =  igaz 

strIn(“x” , “avp” , hamis)  =  hamis 

strIn(“x” , “avp”, igaz)  =  hamis 

strIn(“” , “avp” , hamis)  =  hamis 

strIn(“” , “avp”, igaz)  =  hamis 

 

4.17. strIn (részkifejezés, szöveg) 
 

A függvény működése megegyezik az előző pontban tárgyalt függvény működésével. Az egyetlen eltérés, 

hogy itt a kis-nagybetű érzékeny paraméter értéke mindig hamis. 

 

Például: 

strIn(“V” , “avp” )  =  igaz 

strIn(“v” , “avp” )  =  igaz 

strIn(“x” , “avp” )  =  hamis 

strIn(“” , “avp” )  =  hamis 

 

4.18. SubString(szöveg, startindex, endindex) 
 

A függvény rész-stringet, részszöveget vág ki az eredeti szövegből. A függvény a startindex, és az 

endindex közötti részt adja vissza a szöveg kifejezésből. Az első karakter indexe 1, az utolsóé -1. Tehát 

negatív indexekkel hátulról kezelhetjük a kifejezést. 

 

Például:  

SubString(„probaszoveg”,1,4)  =  „prob” 

SubString(„probaszoveg”,4,6)  =  „bas” 

SubString(„probaszoveg”,1,-1) =   „probaszoveg” 

SubString(„probaszoveg”,-4,-2) =  „ove” 

 

4.19. StrMatch (szöveg, wildcardminta , kis-nagybetű érzékeny) 
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A függvény egy mintaillesztéses vizsgálatot végez el. A szöveg paramétert hasonlítja össze a 

wildcardminta értékével. Wildcardnak nevezzük a * és ? karakterekkel definiált kifejezéseket. A * karakter 

bármennyi, akár ö darab karakterből álló kifejezésre illeszkedik, a ? karakter pedig pontosan 1 darab 

bármilyen karakterre illeszthető. Így ezek segítségével mindenféle minta megfogalmazható. 

 

Például: 

a*  minta illeszkedik az összes a betűvel kezdődő szövegre. 

*a* minta illeszkedik az összes a betűt tartalmazó szövegre 

?a? minta illeszkedik az összes olyan 3 betűs szövegre, ahol a középső karakter az a karakter. 

 

A függvény ilyen wildcardos minták illeszkedését vizsgálja. 

Visszatérési érték: igaz hamis kifejezés, hogy a minta illeszkedik-e. 

 

Például: 

STRMATCH(„apa” , ”*p*” , hamis) = igaz 

STRMATCH(„kiskakasa” , „kis*s?” , hamis) = igaz 

STRMATCH(„kiskakas” , ”kis*s?” , hamis) = hamis 

STRMATCH(„apa” , ”*P*” , igaz) = hamis 

STRMATCH(„apa” , ”*P*” , hamis) = igaz 

STRMATCH(„kiskakasa” , „Kis*s?” , igaz) = hamis 

STRMATCH(„kiskakasa” , „Kis*s?” , hamis) = igaz 

STRMATCH(„kiskakas” , ”Kis*s?” , igaz) = hamis 

STRMATCH(„kiskakas” , ”Kis*s?” , hamis) = hamis 

 

4.20. StrMatch (szöveg, wildcardminta) 
 

A függvény működése megegyezik az előző pontban tárgyalt függvény működésével. Az egyetlen eltérés, 

hogy itt a kis-nagybetű érzékeny paraméter értéke mindig hamis. 

Például: 

STRMATCH(„apa” , ”*p*”) = igaz 

STRMATCH(„kiskakasa” , „kis*s?” ) = igaz 

STRMATCH(„kiskakas” , ”kis*s?” ) = hamis 

STRMATCH(„apa” , ”*P*” ) = igaz 

STRMATCH(„kiskakasa” , „Kis*s?” ) = igaz 

STRMATCH(„kiskakas” , ”Kis*s?” ) = hamis 

 

4.21. Betű (szám , elválasztó karakter) 
 

A függvény a számként kapott bemeneti paraméterből egy szöveges értéket készít. Szükség esetén 

használja az elválasztó karaktert. Visszatérési érték egy szöveg, string kifejezés. 

 

Betü( 42 , „-”)  =  „negyvenkettő” 

Betü ( 2134 , „ ”)  =  „kettőezer egyszázharmincnégy” 

Betü ( 2134 , „-” )  =  „kettőezer-egyszázharmincnégy” 

 

4.22. Betű (szám) 
 

A függvény a számként kapott bemeneti paraméterből egy szöveges értéket készít.  

Az elválasztó karakter értéke mindig az üres string („”). Visszatérési érték egy szöveg, string kifejezés. 
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Betü ( 42 )  =  „negyvenkettő” 

Betü ( 2134 )  =  „kettőezeregyszázharmincnégy” 

 

4.23. Jegy (jegy) 
 

A függvény a számként kapott bemeneti paraméterből egy szöveges értéket készít. Visszatérési érték egy 

szöveg, string kifejezés. 

 

Például: 

Jegy(3)  =  „közepes” 

 

4.24. Dátum (dátum, formátum) 
 

A függvény egy dátumból készít stringes kifejezést a formátum paraméter segítségével. 

Visszatérési érték, egy string kifejezés. 

 

Például: 

Dátum( most , „yyyy-MM-dd”)  =  „2005-02-12” 

// ahol a most egy dátum típusú rendszerváltozó 

 

4.25. Dátum (év, hónap, nap) 
 

A függvény a bemenetei paraméterekből állít össze egy dátum típusú változót. 

A visszatérési érték egy dátum típusú érték. 

 

Például: 

Dátum (2005, 2, 12 ) =  egy dátumváltozó. 

 

Az előző példát így is írhattuk volna: 

 

Dátum(Dátum (2005, 2, 12 ) , „yyyy-MM-dd”)  =  „2005-02-12” 

// A most rendszerváltozó helyett, egy Dátum függvényhívással állítottam elő egy dátum 

// objektumot, majd ezt formáztam a másik Dátum függvénnyel, így a végeredmény  

// egy string kifejezés. 

 

4.26. DátumNapja (dátum) 
 

A függvény visszaadja, hogy egy dátum típusú változó milyen napra esik. A visszatérési érték egy egész 

szám, 1 és 7 között. Amennyiben a paraméterben átadott dátum hétfőre esik, a visszatérési érték 1, kedden 

2, és így tovább egészen vasárnapig, amikor a visszatérési érték 7. 

 

Például: 

DátumNapja( ma ) 

DátumNapja( Dátum(2000, 1, 1 ) ) // eredménmye  6, mert 2000 január elseje szombatra esett. 
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4.27. DátumNapja (év, hónap,  nap) 
 

A függvény visszaadja, hogy egy dátum típusú változó milyen napra esik. A visszatérési érték egy egész 

szám, 1 és 7 között. Amennyiben a paraméterben átadott dátum hétfőre esik, a visszatérési érték 1, kedden 

2, és így tovább egészen vasárnapig, amikor a visszatérési érték 7. 

 

Például: 

DátumNapja( 2000, 1, 1  )  // eredménye  6, mert 2000 január elseje szombatra esett. 

 

Összetett példa: 

A vizsgajelelentkezési feltételnél eltérő feltételeket akarunk megadni, abban az esetben, ha hétfőn van a 

vizsga. 

If  (DátumNapja( Exam.FromDate )  = 1 ) then   // hétfőre esik a vizsga kezdete 

 Return JelentkezésiHatáridő(„MINDENNAP”, 3 , 12, 0); 

Else 

Return JelentkezésiHatáridő(„MINDENNAP”, 1 , 12, 0); 

End; 

 

A feltétel jelentése: Hétfői vizsgára az előző hét péntek délig lehet jelentkezni, a többi napon tartott 

vizsgára a vizsgát megelőző nap délig. 

 

A feltétel megfogalmazható így is: 

 
JelentkezésiHatáridő(„MUNKANAP”, 1 , 12, 0); 

 

4.28. Chr (asciikarakterkód) 
 

A függvény a paraméterben kapott ASCII kód alapján visszatér a kód által reprezentált karakterrel. 

Visszatérési érték: Karakter típusú. 

 

Például: 

Chr (48)  =   ‟0‟ // azaz ASCII 48 az a zéró karakter. 

 

 

4.29. Szám("szám", 0) 

Stringet számmá konvertáló metafüggvény. Az első paraméter értéke egy szám szöveges formátumban, a 

második egy olyan visszatérési érték, amit a fv. sikertelen konvertálás során ad vissza.  

Példa erre a Class (évfolyam), ami stringes, és ezért korábban nem lehetett a kisebb/nagyobb értéket 

kifejezni. Jelenleg ez megadható például a következő módon: Szam(ActualStudentTrainingTermData.class, 

0) > 2. Ilyen esetben, például időszaknál megadva, azokat a hallgatókat engedi mondjuk regisztrálni, vagy 

tárgyat felvenni, akinek az aktuális félévében az évfolyam nagyobb, mint kettő. 
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5. Numerikus függvények 

5.1. Kerekít (érték, tizedesszám) 
 

A függvény az érték paraméterben megadott értéket kerekíti a tizedesszám paraméterben megadott 

tizedesjegyre. 

 

Például: 

Kerekít(12.3467 , 3) = 12.347 

Kerekít(12.34 , 1) = 12.3 

Kerekít(12.34 , 0) = 12 

Kerekít(12.54 , 1) = 12.5 

Kerekít(12.54 , 0) = 13 

Kerekít(12.5 , 1) = 12.5 

Kerekít(12.5 , 0) = 13 

 

5.2. Csonkol (érték) 
 

A függvény az érték paraméterben megadott értéket csonkolja. Visszaadja a paraméterben megadott 

értéknél kisebb, legnagyobb számot. 

 

Például: 

Csonkol( 12.3467 ) = 12 

Csonkol( 12.99 ) = 12 

Csonkol( -12.3467 ) = -13 

Csonkol( -12.99 ) = -13 

Csonkol( 12 ) = 12 

Csonkol( -12 ) = -12 
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5.3. Csonkol (érték, tizedesszám) 
 

A függvény az érték paraméterben megadott értéket csonkolja a paraméterben megadott tizedesjegyre. 

Értelmezve van negative előjelű tizedes szám is. Például -2 esetén százasokra csonkol a függvény. 0 

tizedesszám esetén egész számokra csonkol a függvény. 

 

Például: 

Csonkol( 7777.88888  , 3 ) =  7777.888 

Csonkol(7777.88888  , 2 ) =  7777.88 

Csonkol(7777.88888 , 0) =  7777 

Csonkol(7777.88888  , -1) =  7770 

Csonkol(7777.88888  , -2) =  7700 

Csonkol(7777.88888  , -3) =  7000 

 

5.4. Abs (érték) 
 

A függvény visszatér az érték abszolút értékével. 

 

Például: 

Abs( -2.3 ) = 2.3 

Abs( 2.3 ) = 2.3 

Abs( 12 ) = 12 

 

5.5. Min (a ,b) 
 

A függvény az a és b értékek közül a kisebbel tér vissza. 

 

Például. 

Min( -2.3 , -1 ) =  -2.3 

Min( 2.3 , 5 ) = 2.3 

Min( 12 , 12 ) = 12 

 

5.6. Max (a, b) 
 

A függvény az a és b értékek közül a nagyobbal tér vissza. 

 

Például: 

Max( -2.3 , -1 ) =  -1 

Max( 2.3 , 5 ) = 5 

Max( 12 , 12 ) = 12 
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6. Egyéb nyelvi elemek 

6.1. Ma 
 

Egy dátum típusú változó. Mindig az aktuális dátumot tartalmazza. Segítségével adhatók meg olyan 

utasítások, amelyek időponthoz kötöttek. 

 

Például: Más feltételek értékelődjenek ki egy adott időpont előtt és után 

 

if  Ma < Dátum(2005,3,15)  then 

 

 // ide kerül az a kód, feltétel, ami 2005-3-15 előttre vonatkozik 

 

else 

 

 // ide kerül az a kód, feltétel, ami 2005-3-15 utáni időszakra vonatkozik 

 

 

end; 

 

 

6.2. Most 
 

Egy dátum típusú változó. Mindig az aktuális dátumot és időt tartalmazza, másodpercpontosan. 

Például: Lásd az előző bekezdést. 
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7. Hallgató, Képzés tulajdonságai 
 

A Neptun.NET képzés moduljában szereplő metakifejezések, például mérföldkő, tárgy- és 

kurzuskövetelmények számításakor külön lehetőség nyílik a vizsgált hallgató és a vizsgált képzés 

tulajdonságainak vizsgálatára, olvasására.  

Ezt több előredefiniált metanyelvi változóval tehetjük meg. A hallgató változójának a neve Student, a 

képzésé Training. Ezek a változók az adatbázisban tárolt hallgatói és képzési tulajdonságokat tartalmazzák. 

És mindig arra a hallgatóra és arra a képzésre vonatkoznak, amelyre éppen a metafeltétel ellenőrzését 

futtatjuk. 

 

Ezek a tulajdonságok a következők: 



 

NEPTUN Tanulmányi 

Rendszer Dokumentáció 

 
NEPTUN.NET META 

 

Kiadás: 2011.10.20. Verzió: 3.7. Oldalszám: 93 / 144 
 

7.1. Student 
 

Változónév Tulajdonság neve Leírás Típus 

Student Balance Hallgató gyűjtőszámla 

egyenlege 

Numerik

us 

Student BornCountry Születési ország String 

Student BornCounty Születési megye String 

Student BornDate Születési dátum Dátum 

Student BornName Születési név String 

Student BornPlace Születési város String 

Student Citizenship Állampolgárság String 

Student Description Bővebb leírás String 

Student EnterDate Belépés dátuma Dátum 

Student FirstName Keresztnév String 

Student ForwardToEmail Üzeneteket erre az E-mail 

címre továbbítsa 

String 

Student FromDate Érvényesség kezdete Dátum 

Student IDCardNumber Személyi igazolvány száma String 

Student KTNumber KT szám String 

Student LastMedicalCheckUp Utolsó orvosi ellenőrzés 

ideje 

Dátum 

Student LastName Vezetéknév String 

Student LoginName Bejelentkezési név String 

Student MaritalStatus Családi állapot String 

Student MobilPhone Mobiltelefonszám String 

Student MotherName Anyja neve String 

Student Nationality Nemzetiség String 

Student NeptunCode Neptun kód String 

Student NumberOfChildren Gyerekek száma Numerik

us 

Student OutSider Külsős Logikai 

Student PassportNumber Útlevélszám String 

Student PassportValidity Útlevél érvényességének 

lejárta 

Dátum 

Student PrintName Hivatalos név rangokkal 

együtt 

String 

Student PrivateEmail Privát E-mail cím String 

Student Resident Állandó lakos Logikai 

Student ResidentialLicence Tartózkodási engedély String 

Student ResidentialLicenceDeadL

ine 

Tartózkodási engedély 

lejárta 

Dátum 

Student SearchName 'Kopasznév' String 

Student Sex Nem String 

Student TAJNumber TAJ szám String 

Student TaxIdentifier Adóazonosító String 

Student TaxNumber Adószám String 

Student Title Előnév (Dr., stb.) String 

Student ToDate Érvényesség vége Dátum 
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7.2. Training 
 

Változónév Tulajdonság neve Leírás Típus 

Training AccessForEducation A továbbtanulásra 

jogosultságok 

String 

Training AccessForEducation_1 A továbbtanulásra 

jogosultságok 

String 

Training AccessForEducation_2 A továbbtanulásra 

jogosultságok 

String 

Training BankAccount Bankszámlaszám String 

Training CertificationForJob Szakmai jogosultságok String 

Training CertificationForJob_1 Szakmai jogosultságok String 

Training CertificationForJob_2 Szakmai jogosultságok String 

Training Code Kód String 

Training Credit Kredites-e a képzés Logikai 

Training Description Szöveges megjegyzés String 

Training DiplomaType Diploma típusa String 

Training Faculty Tagozat String 

Training Language Nyelv String 

Training MaxTermNumber Max félévszám, ami alatt el 

kell végezni 

Numerikus 

Training ModuleType Modultípus String 

Training Name Név String 

Training Name_1 Név String 

Training Name_2 Név String 

Training NeededCredit A megszerzendő kredit 

értéke 

Numerikus 

Training NumberOfStudies Felveendő aktív képzések 

száma 

Numerikus 

Training OMIdentifier OM azonosító String 

Training OtherInformation1 Egyéb információk 1. String 

Training OtherInformation1_1 Egyéb információk 1. String 

Training OtherInformation1_2 Egyéb információk 1. String 

Training OtherInformation2 Egyéb információk 2. String 

Training OtherInformation2_1 Egyéb információk 2. String 

Training OtherInformation2_2 Egyéb információk 2. String 

Training PR1 A képzés követelményeire 

vonatkozó jogszabályok 

String 

Training PR1_1 A képzés követelményeire 

vonatkozó jogszabályok 

String 

Training PR1_2 A képzés követelményeire 

vonatkozó jogszabályok 

String 

Training PR2 A képzési cél String 

Training PR2_1 A képzési cél String 

Training PR2_2 A képzési cél String 

Training PR4 Az ismeretek ellenőrzésének 

rendszere 

String 

Training PR4_1 Az ismeretek ellenőrzésének 

rendszere 

String 

Training PR4_2 Az ismeretek ellenőrzésének 

rendszere 

String 
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Training PR5 Szakmai gyakorlat jellege, 

hossza 

String 

Training PR5_1 Szakmai gyakorlat jellege, 

hossza 

String 

Training PR5_2 Szakmai gyakorlat jellege, 

hossza 

String 

Training ProgramType Programtípus String 

Training RateSystem Az értékelés rendszere String 

Training RateSystem_1 Az értékelés rendszere String 

Training RateSystem_2 Az értékelés rendszere String 

Training Science Milyen tudományos 

besorolás 

String 

Training ShortName Rövid név String 

Training StudyChangeCondition Szakváltás feltétele String 

Training TermNumber Félévszám Numerikus 

Training TrainingActMode A képzés módja String 

Training TrainingActMode_1 A képzés módja String 

Training TrainingActMode_2 A képzés módja String 

Training TrainingLevel Képzési szint String 

Training TrainingPreReq A képzésre bejutás feltételei String 

Training TrainingPreReq_1 A képzésre bejutás feltételei String 

Training TrainingPreReq_2 A képzésre bejutás feltételei String 

Training URL URL String 

Training WhatKindOfStudy Milyen szak String 

 

A tulajdonságokra.a <Változónév>.<Tulajdonságnév> hivatkozással lehet utalni, például 

Student.NumberOfChildren visszaadja, hogy a hallgatónak hány gyermeke van, 0,1,2,3 esetleg több. 

 

Ezek a nyelvi elemek félévzáráshoz is felhasználhatóak. 

 

3. lehetőség, hogy az intézményi felhasználókat, a hallgatókat és az alkalmazottakat együtt kezeljük. Ez 

szükséges lehet például a belépési feltételek vizsgálatakor, hiszen a belépésnél együttesen kell vizsgálni az 

összes intézményi szereplőt, a képzéshez kapcsolódó tulajdonságok viszont csak a hallgatóknál fordulnak 

elő. A felhasználói adatok a következőképpen néznek ki: 

 



 

NEPTUN Tanulmányi 

Rendszer Dokumentáció 

 
NEPTUN.NET META 

 

Kiadás: 2011.10.20. Verzió: 3.7. Oldalszám: 96 / 144 
 

7.3. StudentTraining 
 

A hallgató adott képzéséhez köthető tulajdonságai. Tehát ezek a tulajdonságok nem a hallgató 

tulajdonságai, nem a képzés tulajdonságai, hanem a hallgatónak a képzéshez köthető tulajdonságai. Minden 

hallgatónak egyedi beállításai lehetnek minden képzésen amire járt az intézményen belül. 

 

Változónév Tulajdonság neve Leírás Típus 

StudentTraining InteriorOrganizationDescription Szervezeti 

Egység 

neve 

String 

StudentTraining InteriorOrganizationDescription1  String 

StudentTraining InteriorOrganizationDescription2  String 

StudentTraining InteriorOrganizationCode SZE kódja String 

StudentTraining InteriorOrganizationShortName SZE rövid 

neve 

String 

StudentTraining ActiveTerms  Numerikus 

StudentTraining AlreadyUsedGovFinTerm  Numerikus 

StudentTraining DiplomaNumber  String 

StudentTraining DiplomaResult  String 

StudentTraining EndingDate  Dátum 

StudentTraining EnrolmentYear  String 

StudentTraining EntranceExaminationPoint  Numerikus 

StudentTraining EntranceExaminationPoint1  Numerikus 

StudentTraining EntranceExaminationPoint2  Numerikus 

StudentTraining EntranceExaminationPoint3  Numerikus 

StudentTraining ExpectedEndOfStudies  Dátum 

StudentTraining LastMovementDate  Dátum 

StudentTraining LastMovementType  String 

StudentTraining FinancialStatus  String 

StudentTraining NameOfQualification  String 

StudentTraining NeededCredit  Numerikus 

StudentTraining NumberOfStudies  Numerikus 

StudentTraining NumberOfTraining  Numerikus 

StudentTraining ParalellCourse  Logikai 

StudentTraining PassiveTerms  Numerikus 

StudentTraining PayingType  String 

StudentTraining RegistrationDate  Dátum 

StudentTraining RegistrationNumber  String 

StudentTraining RegistrationType  String 

StudentTraining Senior  Logikai 

StudentTraining SerialNumber  Numerikus 

StudentTraining Status  String 

StudentTraining SuccessfulMove  String 

StudentTraining TrainingName  String 

StudentTraining TrainingType  String 

StudentTraining UnsuccessfullMove  String 

StudentTraining ZarovizsgaAdat1  String 

StudentTraining ZarovizsgaAdat2  String 

StudentTraining ZarovizsgaAdat3  String 
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StudentTraining ZarovizsgaAdat4  String 

StudentTraining ZarovizsgaAdat5  String 

StudentTraining ZarovizsgaAdat6  String 

StudentTraining ZarovizsgaAdat7  String 

StudentTraining ZarovizsgaAdat8  String 

StudentTraining ZarovizsgaAdat9  String 

StudentTraining ZarovizsgaAdat10  String 

StudentTraining OklevelAdat1  String 

StudentTraining OklevelAdat2  String 

StudentTraining OklevelAdat3  String 

StudentTraining OklevelAdat4  String 

StudentTraining OklevelAdat5  String 

StudentTraining OklevelAdat6  String 

StudentTraining OklevelAdat7  String 

StudentTraining OklevelAdat8  String 

StudentTraining OklevelAdat9  String 

StudentTraining OklevelAdat10  String 

StudentTraining ZarovizsgaEredmeny  String 

 

Ezek a változók és tulajdonságok használhatók metafeltételként is: 

 

Például metafüggvény képzés, utolsó féléves jelölőnégyzet vizsgálatra: 

 

A függvény, amely a hallgató képzésén az utolsó féléves jelölőnégyzetben beállított értékre vizsgál: 

StudentTraining.Senior. Igaz/hamis értéket ad vissza. Beállítható tárgy, vizsga vagy időszak feltételeként 

is. 

 

A StudentTraining.ActiveTerms beírható úgy is: Aktívfélévekszáma, ez a hallgató aktív féléveinek számát 

adja vissza, mely adat főként az átlagszámításnál használható (összesített korrigált kreditindexnél). 

 

7.4. User 
 

Változónév Tulajdonság neve Leírás Típus 

User BornCountry Születési ország String 

User BornCounty Születési megye String 

User BornDate Születési dátum Dátum 

User BornName Születési név String 

User BornPlace Születési város String 

User Citizenship Állampolgárság String 

User Description Bővebb leírás String 

User FirstName Keresztnév String 

User ForwardToEmail Üzeneteket erre az 

emailcímre továbbítsa 

String 

User FromDate Érvényesség kezdete Dátum 

User IDCardNumber Személyi igazolvány 

száma 

String 

User KTNumber KT szám String 

User LastMedicalCheckUp Utolsó orvosi ellenőrzés 

ideje 

Dátum 

User LastName Vezetéknév String 
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User LoginName Bejelentkezési név String 

User MaritalStatus Családi állapot String 

User MobilPhone Mobiltelefonszám String 

User MotherName Anyja neve String 

User Nationality Nemzetiség String 

User NeptunCode Neptunkód String 

User NumberOfChildren Gyerekek száma Numerikus 

User OutSider Külsős Logikai 

User PassportNumber Utlevélszám String 

User PassportValidity Útlevél érvényességének 

lejárta 

Dátum 

User PrintName Hivatalos név rangokkal 

együtt 

String 

User PrivateEmail Privát emailcím String 

User Resident Állandó lakos Logikai 

User ResidentialLicence Tartózkodási engedély String 

User ResidentialLicenceD

eadLine 

Tartózkodási engedély 

lejárta 

Dátum 

User SearchName 'Kopasznév' String 

User Sex Nem String 

User TAJNumber TAJszám String 

User TaxIdentifier Adóazonosító String 

User TaxNumber Adószám String 

User Title Előnév (Dr., stb) String 

User ToDate Érvényesség vége Dátum 

 

 

7.5. StudentDormitorySignIn 
 

Lehetséges a kollégiumi metakifejezések írásakor a Hallgató kollégiumi jelentkezésének szociális és egyéb 

téren történő vizsgálatára is. Az alább bemutatandó nyelvi elemek csak és kizárólag a kollégiumi 

metakifejeszésekbe írhatók. 

 

Változónév Tulajdonság neve Leírás Típus 

StudentDormitorySignIn FairNessDate Méltányossági kérelem 

beadásának ideje 

Dátum 

StudentDormitorySignIn FairNessReason Méltányossági kérelem 

beadásának indoka 

String 

StudentDormitorySignIn SignInDate Jelentkezés ideje Dátum 

StudentDormitorySignIn Points1 Számított pontérték 1 Numerikus 

StudentDormitorySignIn Points2 Számított pontérték 2 Numerikus 

StudentDormitorySignIn Points3 Számított pontérték 3 Numerikus 

StudentDormitorySignIn Points4 Számított pontérték 4 Numerikus 

StudentDormitorySignIn Soc_Arva Szociális pontszámba 

számító adat 

Logika 

StudentDormitorySignIn Soc_EllatottakSzama Szociális pontszámba 

számító adat 

Numerikus 

StudentDormitorySignIn Soc_FelArva Szociális pontszámba 

számító adat 

Logika 
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StudentDormitorySignIn Soc_GyerekekSzama Szociális pontszámba 

számító adat 

Numerikus 

StudentDormitorySignIn Soc_GyermekeitEgye

dul 

Szociális pontszámba 

számító adat 

Logika 

StudentDormitorySignIn Soc_Haztartasbeli Szociális pontszámba 

számító adat 

Logika 

StudentDormitorySignIn Soc_JovedelemPerFo Szociális pontszámba 

számító adat 

Numerikus 

StudentDormitorySignIn Soc_MunkanelkuliJo

vTammal 

Szociális pontszámba 

számító adat 

Logika 

StudentDormitorySignIn Soc_MunkanelkuliSe

gellyel 

Szociális pontszámba 

számító adat 

Logika 

StudentDormitorySignIn Soc_MunkanelkuliSe

gelyNelkul 

Szociális pontszámba 

számító adat 

Logika 

StudentDormitorySignIn Soc_Onnfentarto Szociális pontszámba 

számító adat 

Logika 

StudentDormitorySignIn Soc_OregsegiNyugdi

jas 

Szociális pontszámba 

számító adat 

Logika 

StudentDormitorySignIn Soc_Rokkantsagi Szociális pontszámba 

számító adat 

Logika 

StudentDormitorySignIn Soc_Tavolsag Szociális pontszámba 

számító adat 

Numerikus 

StudentDormitorySignIn Soc_TestverekSzama Szociális pontszámba 

számító adat 

Numerikus 
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7.6. StudentTrainingTermData 
 

A hallgató tulajdonságai az adott képzésen az adott félévben/ciklusban. 

 

Változónév Tulajdonság neve Leírás Típus 

StudentTrainingTermData Average Tanulmányi átlag Numerikus 

StudentTrainingTermData CheckDate  Dátum 

StudentTrainingTermData Class   

StudentTrainingTermData Closing Lezárás dátuma Dátum 

StudentTrainingTermData Credit Teljesített kredit Numerikus 

StudentTrainingTermData CreditAll Felvett kredit Numerikus 

StudentTrainingTermData CreditAll1  Numerikus 

StudentTrainingTermData CreditAll2  Numerikus 

StudentTrainingTermData CreditAll3  Numerikus 

StudentTrainingTermData ExamCorrectionNumber Javitóvizsgák száma Numerikus 

StudentTrainingTermData ExamSignIn  Logika 

StudentTrainingTermData Extra1  Numerikus 

StudentTrainingTermData Extra2  Numerikus 

StudentTrainingTermData Extra3  Numerikus 

StudentTrainingTermData Extra4  Numerikus 

StudentTrainingTermData FinancialStatus Pénzügyi státusz String 

StudentTrainingTermData Paying Tandíj Numerikus 

StudentTrainingTermData Registration Beiratkozás dátuma Dátum 

StudentTrainingTermData RegistrationRefuseDate Beiratkozási kérelem 

elutasításának dátuma 

Dátum 

StudentTrainingTermData RegistrationRefuseNote Beiratkozási kérelem 

elutasításának indoka 

String 

StudentTrainingTermData RegistrationRequest Beiratkozási igény 

jelzésének dátuma 

Dátum 

StudentTrainingTermData Rejected Beiratkozási igény 

elutasításának dátuma 

Dátum 

StudentTrainingTermData RepeatExam IVk száma Numerikus 

StudentTrainingTermData SchoolarshipKey Ösztöndíjátlag Numerikus 

StudentTrainingTermData Semester Szemeszter Numerikus 

StudentTrainingTermData SerialNumber Félév sorszáma Numerikus 

StudentTrainingTermData Status Tanulmányi/jogi 

státusz 

String 

StudentTrainingTermData SubjectSignIn  Logika 

StudentTrainingTermData SumAverage Kumulált tanulmányi 

átlag 

Numerikus 

StudentTrainingTermData SumCredit Kumulált kredit Numerikus 

StudentTrainingTermData SumCreditAll Kumulált felvett kredit Numerikus 

StudentTrainingTermData SumCreditAll1  Numerikus 

StudentTrainingTermData SumCreditAll2  Numerikus 

StudentTrainingTermData SumCreditAll3  Numerikus 

StudentTrainingTermData SumRepeatExam Eddigi összes IVk 

száma 

Numerikus 

StudentTrainingTermData Term Félév String 

StudentTrainingTermData TimeTableGroup  String 
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A hallgató, képzéshez és félévhez köthető tulajdonságai több előre definiált félévre is meg lett valósítva. 

 

 ActualStudentTrainingTermData: Hallgató aktuális féléve a képzésen. 

 LastStudentTrainingTermData: A hallgató aktuális félév előtti féléve a képzésen. 

 LastActiveStudentTrainingTermData: A hallgató aktuális féléve előtti utolsó aktív féléve a 

képzésen 

 

Ezeket a gyűjtőobjektumokat lehet kombinálni a fenti táblázatban szereplő tulajdonságokkal. 

 

Ha az a feladat, hogy kérdezzük le az utolsó aktív félévben a hallgató pénzügyi státuszát, akkor azt így 

adhatjuk meg:   

 

LastActiveStudentTrainingTermData.FinancialStatus 

 

 

 

 

 

HallgatoFelevek gyűjtemény 

 

A HallgatoFelevek a hallgató képzésén lévő összes félév adatait tartalmazó gyűjtemény. Segítségével akár 

feltételben, akár egyéb számításban lekérdezhető egy hallgató összes félévének számtalan adata (az adott 

képzésen). A "Félév" függvény  részletesebb adatlekérést lehetővé tevő kiegészítéseként jött létre. 

Lényege, hogy nem csak lezárt félévekre vizsgál, valamint több adat lekérdezésére van lehetőség, mint a 

"Félév" függvénynél meghatározott adatoknál. Ez viszont  mégsem egy függvény, csupán egy gyűjtemény, 

hiszen csak az átlagszámításban is használt "foreach" kifejezéssel és az utána használatos "If...then" 

leírással használható. Pl: 

foreach hf in HallgatoFelevek do 

        if hf.Term < AktualisFelev() then 

//...         

        end;  

end;  

A foreach belső változójánál használható tulajdonságok és azok típusai megegyeznek a 

StudentTrainingTermData tábla tulajdonságokkal, melyek az előzőekben részletezésre kerültek.  

A HallgatoFelevek gyűjtemény lényege tehát, hogy benne az összes félévre vonatkozó 

StudentTrainingTermData sor megtalálható. 
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7.7. Subject, Tárgy 
 

Változónév Tulajdonság neve Leírás Típus 

Subject vagy 

Tárgy 

Code vagy Kód A tárgy kódja String 

Subject vagy 

Tárgy 

Credit vagy Kredit A tárgy alapértelmezett 

kreditje 

Numerikus 

Subject vagy 

Tárgy 

Description Bővebb tárgyleírás String 

Subject vagy 

Tárgy 

Level A tárgy szintje Numerikus 

Subject vagy 

Tárgy 

Name vagy Név A tárgy neve String 

Subject vagy 

Tárgy 

Note Tárgyhoz fűzhető rövid 

megjegyzés 

String 

Subject vagy 

Tárgy 

ShortName vagy 

RövidNév 

A tárgy rövid neve String 

Subject vagy 

Tárgy 

ToDate A tárgy érvényességének 

vége/lejárta 

Dátum 

Subject vagy 

Tárgy 

FromDate A tárgy érvényességének 

kezdete 

Dátum 

Subject vagy 

Tárgy 

URL A tárgyra vonatkozó 

URL, ahol bővebb 

információk találhatók 

String 

Subject vagy 

Tárgy 

Weight vagy Súly Súly, pl a BME használja 

normatíva osztásra. 

Numerikus 

Subject vagy 

Tárgy 

RequirementType A tárgy 

követelménytípusa 

String 
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7.8. Vizsga, Exam 
 

Vizsgajelentkezésnél használható nyelvi elem. Annak a vizsgának a tulajdonságait adja vissza, amire a 

hallgató jelentkezni szeretne. 

 

Változónév Tulajdonság neve Leírás Típus 

Exam DeleteDate Vizsga törlésének dátuma Dátum 

Exam Description Rövid leírás String 

Exam ExamIdentifier vizsgaazonosito String 

Exam ExamType vizsga típusa (szóbeli, 

írásbeli, stb) 

String 

Exam FromDate Vizsga kezdete Dátum 

Exam MaxStrength Maximális létszám Numerikus 

Exam MinStrength Minimális létszám Numerikus 

Exam SignInToDate Saját vizsgajelentkezési idő 

vége 

Dátum 

Exam SignInFromDate Saját vizsgajelentkezési idő 

kezdete 

Dátum 

Exam Strength Már vizsgára jelentkezettek 

száma 

 

Numerikus 

Exam TimeLimit az elektronikus vizsgához az 

időkorlátot tartalmazza 

másodpercben, egy 

tájékoztató adat 

Numerikus 

Exam ToDate Vizsga vége Dátum 

Exam WaitingStrength maximális létszámon felül 

várakozósorba lehet-e 

jelentkezni? 

Numerikus 

 

7.9. Kurzus, course 
 

Kurzusjelentkezésnél használható nyelvi elem. Annak a kurzusnak a tulajdonságait adja vissza, amelyikre 

éppen jelentkezünk. Vizsgajelentkezésnél a hallgató kurzusát tartalmazza, amiről jelentkezik a vizsgára. 

Használata a többi változóhoz (pl. tárgy, képzés, hallgató) hasonló, például Course.CourseType = 

„Gyakorlat”. 

 

 

 

Változó 

név 

Tulajdonság neve Leírás Típus 

Course ClassDivisionType A kurzus órarendi 

megbontása 

String 

Course ClassDivisionValue  Numerikus 

Course ClassesPerTerm Féléves óraszám Numerikus 

Course ClassesPerWeek Heti óraszám Numerikus 

Course Code Kurzus kódja String 

Course Conjunction A kurzushoz rendelt Logikai 
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vizsgatípusok között és 

vagy vagy kapcsolat 

van. 

Course CourseType Kurzus típusa: 

Elmélet, Labor, 

Gyakorlat 

String 

Course CurriculumIdentifier A Coedus rendszerhez 

tartozó tananyag 

azonosító 

String 

Course DaysBetweenClasses Órák közötti minimális 

napok száma az 

órarendben 

Numerikus 

Course Description Részletes leírás String 

Course DisableSignIn Kurzusra jelentkezés 

tiltása 

Logikai 

Course DisableSignOut Kurzus lejelentkezés 

tiltása 

Logikai 

Course ExamGroup Ha a kurzusból több 

különböző típusú 

vizsga van kiírva, 

akkor ha az egyik 

típusúból 1-est kapott, 

akkor az teljes bukás 

vagy csak azt a típusú 

vizsgáját kell 

ismételnie. 

Logikai 

Course FromDate A Coedus rendszerhez 

a kurzus érvényességi 

idejének kezdő dátuma 

Dátum 

Course HomeWorkPerTerm Otthoni munka féléves 

óraszáma 

Numerikus 

Course HomeWorkPerWeek Otthoni munka heti 

óraszáma 

Numerikus 

Course Language Oktatás nyelve String 

Course MidTerm Volt-e mar felevkozi 

jegyek alapjan 

automatikus 

eredmenyszamitas? 

Logikai 

Course MidTermEntryType A felevkozi jegyek 

alapjan milyen tipusu 

megajanlott jegy 

bejegyzes johet letre 

String 

Course Note Rövid megjegyzés String 

Course NotStart Kurzus nem indul Logikai 

Course Price Kurzus ára Numerikus 

Course RequestedRoomCapacity Igényelt terem 

mérete/kapacítása 

Numerikus 

Course RoomRequestType Teremigénylés típusa String 

Course Term Kurzus féléve String 

Course ToDate A Coedus rendszerhez 

a kurzus 

érvényességének végső 

Dátum 
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dátuma 

Course MaxLimit maximális létszám Numerikus 

Course MinLimit Minimális létszám Numerikus 

Course Strength Kurzus létszáma Numerikus 

    

Course MaxWaitingStrength Várólista maximális 

létszám 

Numerikus 

Course MaxWaitingStrengthFromCurricul

um 

Mintatanterves 

várólista max. létszám 

Numerikus 

Course MaxWaitingStrengthFromOthers Egyéb intézményi 

várólista max. létszám 

Numerikus 

Course WaitingStrength Várólista létszám Numerikus 

Course WaitingStrengthFromCurriculum Mintatanterves 

várólista létszám 

Numerikus 

Course WaitingStrengthFromOthers Egyéb intézményi 

várólista létszám 

Numerikus 

Course TypeIdentifier A kurzus 

típusazonosítójának 

tárolására szolgáló 

mező. 

String 

Course URL URL String 

Course Weight A kurzus súlya Numerikus 

 

 

Példák: 
 

7.9.1. Példa: Feltétel megadása kurzus várólista létszámra. 
 

Amennyiben olyan feltételt szeretnénk állítani, hogy csak olyan kurzus feleljen meg a feltételnek, melynek 

nincsenek várólistás hallgatói, akkor a következő feltételt köthetjük ki. 

 

Course.WaitingStrength  = 0; 

 

7.9.2. Példa: Feltétel megadása a hallgató születési időpontjára.  
 

Más feltételek vonatkozzanak az 1980 előtt születettekre. 

 

if  Student.BornDate < Dátum(1980,1,1)  then 

 

 // ide kerül az a kód, feltétel, ami az idősebbekre vonatkozik 

 

else 

 

 // ide kerül az a kód, feltétel, ami a fiatalabbakra vonatkozik 

 

 

end; 
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7.9.3. Példa: Feltétel megadása a hallgató születési helyére. 
 

Más feltételek vonatkozzanak a külföldön születettekre. 

 

 

 

if  Student. BornCounty = „Magyarország”  then 

 

 // ide kerül az a kód, feltétel, ami a Magyaroszágon születettekre vonatkozik 

 

else 

 

 // ide kerül az a kód, feltétel, ami a külföldön születettekre vonatkozik 

 

 

end; 

 

7.9.4. Példa: Feltétel megadása a hallgató nemére. 
 

Más feltételek vonatkozzanak a férfiakra, mint a nőkre. 

 

 

 

if  Student. Sex = „Férfi”  then 

 

 // ide kerül az a kód, feltétel, ami a férfiakra vonatkozik 

 

else 

 

 // ide kerül az a kód, feltétel, ami a nőkre vonatkozik 

 

 

end; 

 

 

7.9.5. Példa: Feltétel megadása orvosi vizsgálatra. 
 

Ne teljesülhessen egy mérföldkő, ha a hallgató nem volt idén orvosi vizsgálaton 

 

 

 

if  Student. LastMedicalCheckUp < Dátum(2005,1,1)    then 

 

 // ide kerül az a kód, feltétel, ami azokra vonatkozik, akik nem  

// voltak orvosi vizsgáltaton  

return hamis; // nem teljesül a mérföldkő 

else 
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 return igaz; // teljesül a mérföldkő 

  

end; 
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7.9.6. Példa: Feltétel megadása a hallgató egyenlegére. 
 

Hallgató egyenlegének a vizsgálata 

 

 

if  Student. Balance < 1000  then 

 

 // ide kerül az a kód, feltétel, ami a kis egyenleggel rendelkezőkre vonatkozik 

 

else 

 

 // ide kerül az a kód, feltétel, ami a nagy egyenleggel rendelkezőkre vonatkozik 

 

end; 

 

7.9.7. Példa: Feltétel megadása egy képzés kredites / nem kredites 
voltára. 
 

 

if  Training.Credit  =   igaz  then 

 

 // ide kerül az a kód, feltétel, ami a kredites képzésre vonatkozik 

 

else 

 

 // ide kerül az a kód, feltétel, ami a nem kredites képzésre vonatkozik 

 

end; 

 

7.9.8. Példa: Feltétel megadása egy képzés kódjára, képzéstől függő 
elágazás 
 

 

if  Training.Code  =   “ALK001”  then 

 

 // ide kerül az a kód, feltétel, ami az ALK001-es képzésre vonatkozik 

 

else 

if  Training.Code  =   “ALK002”  then 

 

// ide kerül az a kód, feltétel, ami az ALK002-es képzésre vonatkozik 

 

else 

 

 // ide kerül az a kód, feltétel, ami az összes többi  képzésre vonatkozik 

 

end; 

end; 



 

NEPTUN Tanulmányi 

Rendszer Dokumentáció 

 
NEPTUN.NET META 

 

Kiadás: 2011.10.20. Verzió: 3.7. Oldalszám: 109 / 144 
 

7.9.9. Példa: Feltétel megadása egy képzés kódjára, mintaillesztéssel 
 

Ez a példa az előbbi példából származtatott mintaillesztést bemutató megoldás. 

 

 

 

if  STRMATCH( Training.Code , ”*001”)  then 

 

 // ide kerül az a kód, feltétel, ami az ALK001-es képzésre vonatkozik 

 // illetve az összes 001 végződésű képzésre. 

 

else 

if  STRMATCH( Training.Code , ”*002”)  then 

 

// ide kerül az a kód, feltétel, ami az ALK002-es képzésre vonatkozik 

 // illetve az összes 002 végződésű képzésre. 

 

 

else 

 

 // ide kerül az a kód, feltétel, ami az összes többi  képzésre vonatkozik 

 

end; 

end; 

 

7.9.10. Példa: Belépési feltétel megadása a hallgató nemére. 
 

Csak a nőket engedjük belépni a rendszerbe, a férfiakat nem. A belépési feltételek pontos megadásáról a 

következő fejezetben olvashatnak. 

 

 

if  User. Sex = „Férfi”  then 

 

return hamis; 

 // ide kerül az a kód, feltétel, ami a férfiakra vonatkozik 

 

else 

 return igaz; 

 // ide kerül az a kód, feltétel, ami a nőkre vonatkozik 

end; 

 

7.9.11. Példa: Kollégiumi pontszámítás megadása. 
 

Az alábbi példa szociális pontokat számol ki egy hallgatónak. 

 

Integer pontszam := 0; 

 

If  StudentDormitorySignIn.Soc_Arva  then 

Pontszam := pontszam + 2; 

End; 
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If  StudentDormitorySignIn. Soc_Rokkantsagi  then 

Pontszam := pontszam + 5; 

End; 

 

If  StudentDormitorySignIn. Soc_EllatottakSzama > 2 then 

Pontszam := pontszam + 25; 

End; 

 

Return pontszam; 
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8. Belépés Metafeltétel 
 

Belépési metafeltételeket szerepkörökhöz kapcsolva lehet megadni. Ez a hallgató sikeres authentikációja 

után, majd a szerepkör választása után fut le. Az a metakifejezés fog lefutni, amilyen szerepkört választott 

a felhasználó. A metakifejezés igaz/hamis értékeket kell szolgáltasson.  

Ugyanakkor belépés metát definiálhatunk minden egyes felhasználóra külön-külön is. Ebben az esetben 

csak akkor fog tudni belépni a felhasználó, ha mindkét (a szerepkör metát, és a személyeset is) 

metakifejezést teljesíti a felhasználó, azaz ha mind a két metakifejezés kiértékelése igaz eredménnyel zárul. 

 

8.1. BelépésiIdőpont (Nap , Tól, Ig) 
 

Megadhatjuk, hogy milyen időintervallumban engedélyezzük a belépést egy szerepkör számára. A 

szerepkör a metakifejezés tárolási helyéből számolható (szerepkörönként létezik a rendszerben belépési 

metakifejezés). 

 

Paraméterek:  

 

Nap: Nem kötelező paraméter: Egy adott napra adhatunk meg időintervallumot. Ha ez a paraméter 

nincs kitöltve, akkor az minden napra vonatkozik. 

 

Értékei lehetnek: 

 

 Hétfő 

 Kedd 

 Szerda 

 Csütörtök 

 Péntek 

 Szombat  

 Vasárnap 

 Hétvége 

 Hétköznap 

 Munkanap 

 Munkaszüneti nap 

 

Tól: Kötelező paraméter: Egy időpontot tartalmaz: “hh:mm” formátumban. 

Legkisebb értéke: “00:00” a legnagyobb “24:00” 

 

Ig: Kötelező paraméter: Egy időpontot tartalmaz: “hh:mm” formátumban. 

Legkisebb értéke: “00:00” a legnagyobb “24:00” 

 

Visszatérési érték: igaz/hamis kifejezés 

 

8.2. BelépésiIpcím (IPTól ,IP Ig), vagy BelépésiIpcím (IPcím) 
 

Megadhatjuk, hogy milyen IP tartományból engedünk be felhasználókat a rendszerbe. 

 

Paraméterek: 
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IPTól: Kötelező paraméter. Egy IP címet tartalmazó string 

 

IPIg: Kötelező paraméter. Egy IP címet tartalmazó string 

 

Visszatérési érték: igaz/hamis kifejezés, Igaz, amennyiben illeszkedik a belépési IP cím a beállított 

paraméterekre. 

 

8.3. BelépésiSzerepkör 
 

A tulajdonság visszaadja, hogy milyen szerepkörrel próbál meg belépni a felhasználó. 

 

Paraméterek: Nincsenek. 

 

Visszatérési érték: Egy string kifejezés. 

 

8.4. SzummaMunkamenet (szerepkör) 
Lekérdezhetjük ennek segítségével, hogy egy adott szerepkörből hány munkamenet van a rendszerben, 

amennyiben nem töltjük ezt a paramétert, akkor az összes szerepkörre vonatkozik. Ez az összes felhasználó 

munkameneteinek számát tartalmazza. 

 

Paraméterek: 

 

Szerepkör: Nem kötelező paraméter. Értékei lehetnek: Szerepkör nevek. 

 

Visszatérési érték: Egy egész szám. 

 

Példák a következő oldalon találhatóak. 

 

8.5. SzummaMunkamenetFelhasználó (szerepkör) 
 

Lekérdezhetjük ennek segítségével, hogy egy adott szerepkörből hány munkamenet van a rendszerben 

annál a felhasználónál, akinek a belépési kérelmére ez a metakifejezés lefut, amennyiben nem töltjük ezt 

a paramétert, akkor az összes szerepkörre vonatkozik. 

 

Paraméterek: 

 

Szerepkör: Nem kötelező paraméter. Értékei lehetnek: Szerepkör nevek 

 

Visszatérési érték: egy egész szám 

 

8.6. Felhasználói adatok a belépési feltételben 
 

Az előző fejezetben ismertetett User objektum használható a belépési feltétel szerkesztésekor. 
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8.7. Belépés meta példák 

8.7.1. Feladat 
 

Csak hétfőn és szerdán 9 és 16 óra között lehet belépni: 

 

Megoldás: 

 BelépésiIdőpont („Hétfő”,”9:00”, “16:00”)  vagy BelépésiIdőpont („Szerda”,”9:00”, “16:00”) 

 

8.7.2. Feladat 
 

Munkanapokon 9 és 21 óra között, munkaszüneti napokon 9 és 16 óra között lehet belépni: 

 

Megoldás: 

BelépésiIdőpont („Munkanap”,”9:00”, “21:00”) vagy BelépésiIdőpont („Munakszünetinap”,”9:00”, 

“16:00”) 
 

8.7.3. Feladat 
 

Egy adott IP tartományból lehet csak belépni: 

 

Megoldás: 

BelépésiIpcím ( „192.52.0.0”,”192.52.255.255” ) 

 

8.7.4. Feladat 
 

Egy IP tartományból és egy adott IP címről lehet csak belépni: 

 

Megoldás: 

BelépésiIpcím ( „192.52.0.0”,”192.52.255.255” ) vagy BelépésiIpcím( „12.52.243.56” ) 

 

8.7.5. Feladat 
 

Egy IP címről nem lehet belépni: 

 

Megoldás: 

Nem BelépésiIpcím ( „12.52.243.56” ) 

 

8.7.6. Feladat 
 

Az összes felhasználói munkamenet száma a rendszerben legyen 200 alatt 

 

Megoldás: 

SzummaMunkamenet ( _ ) <= 200  
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8.7.7. Feladat 
 

A belépés szerepkörével rendelkező munkamenetek száma legyen 100 alatt. (Igy fogalmazható meg olyan 

kérés, hogy egyszerre csak 100 hallgató legyen a rendszerben. Ebben az esetben az alábbi példát a hallgatói 

szerepkörhöz kell eltárolni. ) 

 

Megoldás: 

SzummaMunkamenet (BelépésiSzerepkör)  <= 100  

 

8.7.8. Feladat 
 

Egy felhasználó az aktuális szerepkörével csak 1 szer léphessen be: 

 

Megoldás: 

SzummaMunkamenetFelhasználó (BelépésiSzerepkör)  <= 1 

 

8.7.9. Összetettebb példa: 
 

( 

BelépésiIdőpont(„Hétfő”,”9:00”, “16:00”)   

vagy  

BelépésiIdőpont(„Szerda”,”9:00”, “16:00”) 

)  

és  

( 

(  BelépésiIpcím( „192.52.0.0”,”192.52.255.255” )  

  És  

  Nem BelépésiIpcím( „192.52.1.1” )  // a fenti halmazból kiveszünk egy elemet 

) 

vagy  

BelépésiIpcím( „12.52.243.56” ) 

 

) 

és 

(  SzummaMunkamenet(  _ ) <= 200   ) 

és 

(  SzummaMunkamenet( BelépésiSzerepkör )  <= 100   ) 

és 

(  SzummaMunkamenetFelhasználó( BelépésiSzerepkör )  <= 1  ) 

és 

(  SzummaMunkamenetFelhasználó( _ )  <= 5  ) 

Megoldás:  

Belépés csak hétfőn és szerdán 9 és 16 között, egy adott IP-ről (12.52.243.56) vagy pedig egy IP 

tartományból (192.52.0.0 - 192.52.255.255) de a tartományon belül a  192.52.1.1 IP-ről nem lehet belépni. 

Ezen kívül csak akkor sikerülhet a belépés, ha 200-nál kevesebb munkamenet található a rendszerben és a 

belépési szerepkörből kevesebb, mint száz. Valamint a felhasználónak nem futhat egy ugyanilyen 

szerepkörű munkamenete a rendszerben. Másmilyen futhat, de összesen egy felhasználó maximum 5 

munkamenetet futtathat párhuzamosan. 

Egy ilyen metakifejezést eltárolhatunk a hallgatóknak, a TO-s munkatársaknak, az oktatóknak stb. 

Mindegyiknél más és más feltételeket adhatunk meg. 
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8.7.10. Feladat:  
 

Csak a nőket engedjük belépni a rendszerbe, a férfiakat nem. 

 

if  User. Sex = „Férfi”  then 

 

return hamis; 

 // ide kerül az a kód, feltétel, ami a férfiakra vonatkozik 

 

else 

 return igaz; 

 // ide kerül az a kód, feltétel, ami a nőkre vonatkozik 

end; 
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9. Kérvény pontszámítás 

9.1. Kollégiumi kérvény pontszámítás 
 

A „Kollégiumok(1800)/Jelentkezési időszakok(2000)” menüpontban a „Leírás/Jelentkezési lap” tabfül alatt 

lehetőség van a kollégiumi jelentkezési időszakhoz kérvényt csatolni. A Jelentkezési lap mező mellett 

található „Jelentkezési lap kérvény” gomb alkalmazásával azok a kérvények jelennek meg, melyek 

kollégiumi jelentkezés típussal készültek. 

A kollégiumi jelentkezési lap kitöltésével pontok is számíthatóak. A Kollégiumok(1800)/Jelentkezési 

időszakok (2000) menüpontban a Pontszámoknál kell a metákat megadni. 

Az elkészített meta feltétellel lehet hivatkozni, a K1-K20 (vagy akár további, akár K99) változókkal a 

hozzákapcsolt kérvénybe lementett 20, vagy akár több input mezőre. A mezőket a HTML- ben elkészített 

kérvénysablonban megadott válaszok sorszáma alapján tölthetjük és ezekre a mezőkre sorszám egyezéssel 

adhatunk információt az adminisztrátor számára a Mező1- 20 (vagy akár több, akár K99) sorokban. A K 

mezőknél a változó szöveges, ezért a meta feltételben a válasz értékénél pontosan meg kell határozni azt a 

karakter sort, amelyre a program igaz értéket ad.  

A szabad textes mezők helyett ajánlott, hogy az egyértelműen vizsgálható Igaz/Hamis értékeket 

használjuk, a jelölőnégyzetek segítségével. Az alábbi, példaként megadott metában is ezeket az értékeket 

használjuk. 

 

int ertek := 0; 

ertek := ertek + [HA (K1 = "True") AKKOR 30 Egyébként 0]; 

ertek := ertek + [HA (K2 = "True") AKKOR 50 Egyébként 0]; 

ertek := ertek + [HA (K3 = "True") AKKOR 100 Egyébként 0]; 

return ertek; 

 

Amennyiben a $ { C21-től használjuk a változókat a kérvény sablonban, akkor kollégiumi pontok 

számolásánál az if (k(21) = "True") then return 0; else return 0; end; metát alkalmazzuk. Pl. ha a sablonban 

C90, C91, C92, C93 

 

int ertek := 0; 

ertek := ertek + [HA (K(90) = "True") AKKOR 3 Egyébként 0]; 

ertek := ertek + [HA (K(91) = "True") AKKOR 4 Egyébként 0]; 

ertek := ertek + [HA (K(92) = "True") AKKOR 5 Egyébként 0]; 

ertek := ertek + [HA (K(93) = "True") AKKOR 6 Egyébként 0]; 

return ertek; 

 

A KollegiumiPontszamLeiras függvénnyel határozzuk meg, hogy melyik mezőbe számítson az érték. 

Pl: KollegiumiPontszamLeiras("Pont2","Ennyi a pontszám:" + pontszam); 

9.1.1. KollégiumiPontszámLeírás függvény 

A hallgató kollégiumi jelentkezéskor a megadott pont mező leírásába elmenti a megadott szöveget. 

A függvény célja a pontszámításról információ megjelenítése. A függvény a kollégiumi pontszámítási 

függvénnyel egyidejűleg alkalmazható.  

A függvény pontmező részében megadható értékek  Pont1, Pont2, Pont3, Pont4.  

A leírás mezőnél a Pont mező leírását adhatjuk meg. A leírás mező tartalma megjelenik a Kliens 

programban az Időszakhoz tartozó hallgatók(2100) menüpontban, a Pontszámok panelban az adott Pont 

mező mellett található mezőben.   

Pl a következő módon alkalmazhatjuk a függvényt:  int pontszam1 := KorrekciosPontokSzama("20"); 

Kollégiumi jelentkezés leadása után, a hallgató számára, a Kollégiumi felvételi pontok résznél 
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megjelenítésre kerülnek a kliensben tárolt Pont1, Pont2, Pont3, Pont4 mezőben tárolt értékek. Amennyiben 

a pontszámításkor beállításra kerül a KollegiumiPontszamLeiras függvény, akkor a leírás is látható a 

hallgató számára. 

KollegiumiPontszamLeiras("Pont1", "Pont 1 értéke" + pontszam1); 

return pontszam1; 

 

Paraméter lehetőségek : 

1.) 

Pontmező: a pont mező leírása 

szöveg
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A kiszámolt pontokat pedig a felületen tölti, ill a Hweben 
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9.2. Kérvényben pontszámítás általános kérvényeknél 

 
Általános típussal készült kérvényeknél is lehetséges a pontszámítási lehetőség. Pl szociális kérelmek 

leadásához használható, vagy egy adott kérelem ügyintézését csak egy meghatározott elért pontszámtól 

kezdi el intézni az intézmény. A Kérvénysablonok menüponton található a Pontszámítás tabulátor fül, ahol 

megadható a pontszámítási algoritmus, metaszerkesztő segítségével. Ez a kollégiumi jelentkezésnél már 

használatos pontszámításhoz hasonlóan történik. A pontszámításhoz meg kell adni a kérvénysablon 

szerkesztésekor a pontszámítási feltételeket.  

 

Pl.int pontszam := 0; 

 

 

A Kérvénysablonok menüponton található a Pontszámítás tabulátor fül ahol megadható, a pontszámítási 

algoritmus, metaszerkesztő segítségével. Ez a kollégiumi jelentkezésnél már használatos pontszámításhoz 

hasonlóan történik. A pont számításhoz meg kell adni a kérvénysablon szerkesztésekor a pontszámítási 

feltételeket.  

 

Pl. 

 

int pontszam := 0; 

if (K1 = "Államilag finanszírozott") then  

  pontszam := 5; 

 

else 

 

  pontszam := 1; 

 

 

Ezen kívűl pont számítható akkor is ha a hallgató rendelkezik a kérvénysablon szerkesztésekor a 

feltételként megadott érvényes dokumentummal. 

 

 

foreach dok in KervenyDokumentumok do 

 

if (dok.Accepted = igaz  

 

     és dok.DocumentationType = "Árvaság igazolása") then  

 pontszam := pontszam +1; 

 

end;  

end; 

 

A Kérvények menüpontban oszlopszerkesztéssel megjeleníthető a Pontszám, amely a megadott meta 

algoritmus alapján kiszámolt pontokat tartalmazza. 
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10. Záróvizsga/Oklevél részeredmények kiszámítása 
Záróvizsga részeredmények számításához a Képzések menüpontban található záróvizsga Oklevél 

részeredmények tabulátorfülön kell megadni az algoritmust, amely alapján kiszámításra kerülnek a 

záróvizsga eredmények.  

 

A felületen két tabulátorfül jelenik meg.  

 

 Záróvizsga eredmények 

 Oklevél eredmények 

 

Ennek alapján a Hallgatók(5400)/Képzések(6000) menüpontban található a Záróvizsga részeredmények és 

Oklevél eredmények tabulátorfül, ahol a záróvizsga és oklevél eredményei jelennek meg a megadott 

algoritmus alapján. 

 

 
 

A Képzések menüpontban a Záróvizsga eredmények tabulátor fülön Záróvizsga1-… Záróvizsga 10, az 

Oklevél eredmények tabfülön az Oklevél 1-.. Oklevél 10 mezők jelennek meg.  

A mezőknél a Záróvizsga adat/Oklevél adat felirat mellett található egy szöveges mező, ebben adjuk meg 

szövegesen, hogy az adott mezőben mely eredmény kerül kiszámításra. (Pl. szakdolgozat, záróvizsga 

vizsga eredmény, stb.) Az név, illetve felirat, fog majd megjelenni a Hallgató(5400)/Képzések 

menüpontban(6000) a Záróvizsga részeredmények és Oklevél eredmények tabulátor fül alatt, ami itt 

beírásra kerül. 
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A Záróvizsga1/Oklevél1 mező alatt található egy nagyobb mező, amelyben a metaszerkesztő felület jelenik 

meg. Ebben a mezőben kell megadni, hogy mely eredmény értéke jelenjen meg a mezőben. 

 
Záróvizsga eredmény számításához algoritmus megadása 

 

 

Pl. Záróvizsga adat 1: Szakdolgozat eredménymezőbe megadjuk, hogy:  

 

double osszeg1 := 0.0; 

foreach elem1 in Szakdolgozatok do 

osszeg1 := osszeg1 + elem1.Eredmeny;  

end; 

return osszeg1; 

 

Hivatkozások, amelyek az eredményszámításnál használhatóak: 

 

 

 Szakdolgozatok 

 SzakmaiGyakorlatok 

 ZaroVizsgaVegeredmenyek 

 ZaroVizsgaIdoszakEredmenyek 

 ZaroVizsgaTargyEredmenyek 

 NyelvVizsgak 
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Szakdolgozatok 

 

double osszeg1 := 0.0; 

foreach elem1 in Szakdolgozatok do 

osszeg1 := osszeg1 + elem1.Eredmeny;  

end; 

return osszeg1; 

ZaroVizsgaVegeredmenyek 

 

double osszeg1 := 0.0; 

foreach elem1 in ZaroVizsgaVegeredmenyek 

 do 

osszeg1 := osszeg1 + elem1.Vegeredmeny;  

end; 

return osszeg1; 

ZaroVizsgaIdoszakEredmenyek 

 

double osszeg1 := 0.0; 

foreach elem1 in ZaroVizsgaIdoszakEredmenyek do 

osszeg1 := osszeg1 + elem1.Eredmeny;  

end; 

return osszeg1; 

ZaroVizsgaTargyEredmenyek 

 

double osszeg1 := 0.0; 

foreach elem1 in ZaroVizsgaTargyEredmenyek do 

osszeg1 := osszeg1 + elem1.Eredmeny;  

end; 

return osszeg1; 

 

Szerkesztéskor, ha kiválasztjuk a hivatkozást, és rákattintunk, akkor a meta szerkesztő alsó ablakában 

megjelenik, hogy mely hivatkozások használhatóak. 

 

 
Hivatkozások 
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Ha mindegyik hivatkozás elkészült, akkor meg kell adni a végső eredmény számításának algoritmusát. 

Ezt a felületen a legutolsó, záróvizsga végeredménye mezőben tehetjük meg. Fontos, hogy ennél a 

csoportos számításnál az egyes gyűjtemények végére az „end” után ne rakjunk „return”-t, mert ez 

befolyásolja a helyes érték kiszámítását! 

 

 

 
Záróvizsga végeredmény számításához algoritmus megadása 

 

 

Záróvizsga eredmény számítása tárgyanként 

 

Amennyiben több tárgy záróvizsga eredményét egyenként ki szeretnénk számítani, akkor két lehetőség áll 

rendelkezésre: 

 

1: meghatározzuk a tárgyak sorszámát a számításban 

2: meghatározzuk a konkrét tárgykódot a záróvizsga eredmény számításban 

 

A tárgyak sorszámának meghatározására az „index” nevű változót használhatjuk a képletben, például a 

következőképp: 

 

double osszeg1 := 0.0; 

int index := 1; 

foreach elem1 in ZaroVizsgaTargyEredmenyek do 

  if (index = 2) then  

     osszeg1 := osszeg1 + elem1.Eredmeny; 

  end;  
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index := index +1; 

end;               

return osszeg1; 

 

Az „If” utáni pirosan jelzett (index = 2) kifejezés ebben az esetben azt jelenti, hogy a második tárgy 

záróvizsga eredményét szeretnénk kiszámítani. Ha itt 1 szerepelne, akkor az az első záróvizsga tárgy 

eredményének számítását jelenti. Így annyi sorszámot kell külön számolnunk, ahány záróvizsga tárgy 

eredményére kíváncsiak vagyunk. Amennyiben olyan sorszámot írunk be a számításhoz, mely már nem 

létezik (pl. 2 db. záróvizsga tárgy van, de beírjuk, hogy index = 3), akkor az adott függvény visszatérési 

értéke 0.   

 

A sorszám szerinti számítással konkrétan nem azonosíthatók a záróvizsga tárgyak, sorrendjük sem 

határozható meg, csupán az egyes eredmények külön kiszámítására szolgál. Így ezzel a módszerrel az 

egyes hallgatók eredményei nem hasonlíthatók össze. 

 

Amennyiben konkrétan egy-egy tárgy záróvizsga eredményére vagyunk kíváncsiak, akkor muszáj a 

második lehetőséget választanunk, ilyenkor a képletbe konkrét tárgykódot kell meghatároznunk. 

Ezt például így tehetjük meg: 

 

double osszeg1 := 0.0; 

int index := 1; 

foreach elem1 in ZaroVizsgaTargyEredmenyek do 

  if (elem1 .TargyKod = „MKQG-K4A-88392V”) then  

     osszeg1 := osszeg1 + elem1.Eredmeny; 

  end;  

index := index +1; 

end;               

return osszeg1;  

 

A konkrét tárgykód megadásával az egyes hallgatói eredmények összehasonlíthatók. 

 

FIGYELEM! A ZaroVizsgaTargyEredmenyeg függvény kizárólag a záróvizsga tárgyak eredményeinek 

számítására szolgál, korábbi félévek indexsorainak beszámítása a TárgyEredmény függvény használatával 

lehetséges. 

 

A felületen beírt algoritmus akkor fut le, ha a Hallgatók(5400)/Képzések(6000) menüpontban a Záróvizsga 

részeredmények és Oklevél eredmények tabulátor fülön a Számolás gombot használjuk, és a záróvizsga 

végeredménye mezőben jelenik meg a kiszámított eredmény. 

Ez a „Számolás ill. „Záróvizsga eredmény számolás” gomb még megtalálható a következő felületeken: 

 

1. Záróvizsgáztatás(40600)/Jelentkezési időszakok(40700)/Vizsgák(41100) 

2. Záróvizsgáztatás(40600)/Jelentkezési időszakok(40700)/Tárgyak(41200)Vizsgák(42250) 

Az 1 és 2. pontban jelzett felületeken kerül alkalmazásra a „Záróvizsga eredmény számolás” gomb 

akkor a vizsga összes hallgatójának kiszámolja az eredményeket. 

3. Záróvizsgáztatás(40600)/Jelentkezési időszakok(40700)/Tárgyak(41200)Vizsgák(42250)/Hallgatói 

jelentkezések(42300) 

4. Záróvizsgáztatás(40600)/Jelentkezési időszakok(40700)/Vizsgák(41100)/Hallgatói 

jelentkezések(41250) 
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Pl. egy záróvizsga eredmény számításárára az alábbi meta a záróvizsga végeredménynél található. 

 

double osszeg1 := 0.0; 

foreach elem1 in Szakdolgozatok do 

osszeg1 := osszeg1 + elem1.Eredmeny;  

end; 

 

 

double osszeg2 := 0.0; 

foreach elem1 in ZaroVizsgaIdoszakEredmenyek do 

osszeg2 := osszeg2 + elem1.Eredmeny;  

end; 

 

 

double osszeg3 := 0.0; 

foreach elem1 in ZaroVizsgaTargyEredmenyek do 

osszeg3 := osszeg3 + elem1.Eredmeny;  

end; 

 

 

double osszeg4 := 0.0; 

foreach elem1 in ZaroVizsgaVegeredmenyek do 

osszeg4 := osszeg4 + elem1.Vegeredmeny;  

end; 

   

 

double vegosszeg := 0.0; 

vegosszeg := (osszeg1 + osszeg2 + osszeg3 + osszeg4) / 4; 

return vegosszeg; 

 

 

 

 

10.1. További használható metafüggvények a záróvizsgához 
 

A záróvizsga jelentkezési feltételeknél és eredményszámításoknál lehet alkalmazni a szokások 

függvényeket, melyeket a meta szerkesztőben találhatóak. Így például (a teljesség igénye nélkül) lehet 

hivatkozni a hallgató korábban teljesített tárgyaira, tárgyfelvétel típusaira, megszerzett krediteire, vagy 

utolsó félévének számított értékeire. 

 

 

Hallgató tárgy eredményének számítása a záróvizsgában. 

 

Korábban már volt szó róla, hogy a záróvizsga tárgyak eredményeire lehet hivatkozni a 

ZaroVizsgaTargyEredmenyek függvény segítségével. Azonban lehetséges, hogy nem záróvizsga tárgy, 

hanem a tanulmányok alatt korábban teljesített (vagy felvett) tárgyakra, vagy azok eredményeire 

szeretnénk vizsgálni. Ezekre az esetekre alkalmazható a már korábbiakban is részletezett Tárgyeredmény 

függvény (leírását a dokumentáció korábbi részében találja). 
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A TárgyEredmény függvény használata például így nézhet ki a számításban, ha mondjuk a 10. mezőben 

számolom: 

 
double osszeg10 := 0.0; 
If TargyEredmeny("TKQS-G71-14498V", "VIZSGA", _) > 1 
then  
osszeg10 := TargyEredmeny("TKQS-G71-14498V", "VIZSGA", _);  
else 
osszeg10 := 0.0; 
end; 
return osszeg10; 

 

A TKQS-G71-14498V kódú, vizsga követelményű tárgy eredményét adja vissza ebben az esetben a képlet 

( az _ jel a tetszőleges félévet jelenti, így minden féléven az utolsó indexsor bejegyzést vizsgálja). 

 

 

MintaTantervEredmények függvény 

  

A korábban már részletezett MintaTantervEredmények függvény 5 paraméteres változatával meg lehet 

határozni, hogy egy hallgató adott képzésén belül konkrét féléven, vagy összes féléve alatt bizonyos 

mintatantervi tárgyfelvétel típusokból (pl. kötelező, vagy választható, stb.) hány darab és hány kreditértékű 

tárgyat vett fel, vagy teljesített. Ezt a függvénnyel mintatanterv meghatározásával, vagy a mintatantervhez 

tetszőleges paramétert megadva minden mintatanterven is lehet vizsgálni.  

 

Amennyiben bizonyos felvétel típusok számosságára vagyunk kíváncsiak, akkor az eddig is használt # 

karakter segítségével tudjuk ezt megoldani, például:  

# ( MintaTantervEredmenyek(_, "JEGY", _, "Aktiv", "Kötelező")) = 1.  

Amennyiben pedig bizonyos felvétel típusok kreditösszegét szeretnénk lekérdezni, akkor a KreditOsszeg 

hívással számíthatjuk ki:  

KreditOsszeg( MintaTantervEredmenyek(_, "JEGY", _, "Aktiv", "Kötelező")) = 1. 
A függvény az indexsorokból veszi az értéket, ezért az ott meghatározott felvételtípust fogja visszaadni, 

méghozzá a FelvételTípusa2 mező értékét. 

A függvény az összes "Jelentkezés típusa" kódtételre külön külön alkalmazható és alkalmazandó, az egyes 

típusokat nem kategorizálva kezeli (pl. Fakultatív nem ugyanaz, mint a Választható érték). 

 

 

 

Példák további, használható függvényekre: 

 

 LastStudentTrainingTermData.Credit = 6; (a hallgató utolsó félévének teljesített kreditje)  

 LastStudentTrainingTermData.Extra1 = 4.55; 

 Student.Extra23 =  "28"  

 ( 

{/c "Legalább 27 kredit (0)" c/ 

/* Aktuális féléven a kumulált kredit */ 

ActualStudentTrainingTermData.SumCredit > 27 } 

VAGY 

{/c "Legalább 27 kredit (-1)" c/ 

/* Aktuális félév előtti féléven a kumulált kredit */ 

LastActiveStudentTrainingTermData.SumCredit > 27 } 

) 

 



 

NEPTUN Tanulmányi 

Rendszer Dokumentáció 

 
NEPTUN.NET META 

 

Kiadás: 2011.10.20. Verzió: 3.7. Oldalszám: 127 / 144 
 

 {/c "TKQS-E61-11932V kódu tárgy eredménye 2008/09/1 félévben minimum 4-es." c/ 

TargyEredmeny("TKQS-E61-11932V", "JEGY", "2008/09/1")   >=  4 } 

 

 NyelvVizsga(_, "közép", "C", _) 

 

 NyelvVizsgaSzam("afrikaans", "Felsőfokú (C1)", "Komplex (C)", _) =1 

 

 StudentTraining.Status = "Aktív" 

 

 FélévekSzáma("AKTIV")   >=   10 

 

 Félév("KREDIT", "OSSZES")   > 120 

 

 StudentTraining.Status="Aktív"  VAGY StudentTraining.Status="Abszolvált"   

 VAGY  StudentTraining.Status="Passzív" VAGY StudentTraining.Status="Sikertelen záróvizsga" 

 

 

Ezen kívül meta függvénnyel lehet hivatkozni a Hallgató(5400)/Hallgató képzése (6000) menüpontban 

vagy a Hallgató(5400)/Hallgató képzése (6000)/Modulok adatai felületen a záróvizsgázhat jelölőnégyzet 

értékére.   

 

A StudentTraining.Zarovizsgazhat vagy a NEM StudentTraining.Zarovizsgazhat kifejezéssel lehet a 

Hallgató(5400)/Hallgató képzése(6000) menüpontban záróvizsgázhat jelölőnégyzet igaz/hamis értékére 

hivatkozni.  

A StudentStudy.Zarovizsgazhat vagy a NEM StudentStudy.Zarovizsgazhat Hallgató(5400)/Hallgató 

képzése (6000)/Modulok adatai tabulátor fülön záróvizsgázhat jelölőnégyzet igaz/hamis értékére 

hivatkozni. 

 

10.2. Hivatkozás záróvizsga részeredményekre 
 

Amennyiben olyan értéket szeretne számítani a záróvizsga részeredményeknél, melyek a részletezett 

számítási lehetőségekkel nem számíthatók, akkor kézzel kell beírnia az értéket, melyre aztán a záróvizsga 

végeredmény számításakor vissza hivatkozhat. 

Ezt a korábban már részletezett hallgató képzésére vonatkozó (StudentTraining) ráróvizsga tulajdonsággal 

teheti meg: 

StudentTraining.ZaroVizsgaAdat1-10 

 

Például ha a 10. záróvizsga mezőbe írta kézzel az értéket, akkor a záróvizsga végeredményében így 

tud visszahivatkozni a mező tartalmára: 

 

double osszeg1 := 0.0; 

foreach elem1 in ZaroVizsgaIdoszakEredmenyek do 

osszeg1 := osszeg1 + elem1.Eredmeny;  

end; 

 

 

double osszeg2 := 0.0; 

foreach elem1 in ZaroVizsgaTargyEredmenyek do 

osszeg2 := osszeg2 + elem1.Eredmeny;  

end; 
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double osszeg10 := 0.0; 

osszeg10 := studenttraining.zarovizsgaadat10; 

 

double vegosszeg := 0.0; 

vegosszeg := (osszeg1 + osszeg2 + osszeg10) / 3; 

return vegosszeg;         

 

 

 
Záróvizsga részeredmények számítása 

 

 

Oklevél eredmények számítása a záróvizsga eredmény számítás folyamatával megegyezően történik. 

A Képzések menüpontban a Záróvizsga/Oklevél eredmények tabfülön az Oklevél eredmények belső tab 

fülön kell megadni a számítási feltételeket, ugyanúgy, mint a záróvizsga esetében. 
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Oklevél (rész) eredmények számítása 
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Oklevél (vég)eredmények 

 

 

Amennyiben szakról történik a záróvizsga jelentkezés akkor a Hallgatók(5400)/Hallgató képzései(6000) 

menüpontban a Modulok tabulátor fül alatt kerülnek kitöltésre a Záróvizsga eredmények és az Oklevél 

eredmények tabulátorfül felületén.  

 

A Képzések menüpontban megadott számítási feltételek és mezők kerülnek itt is megjelenítésre a felületen. 

Attól függ, hogy szakról vagy képzésről történt a záróvizsga jelentkezés különböző felületen történik a 

záróvizsga oklevél eredmény megjelenítése.  

Szakos jelentkezés esetén a Hallgató képzései (6000) / Modulok adatai tabulátor fülön, képzésről történt 

jelentkezés esetén a Hallgató képzései(6000)/Záróvizsga részeredményei és Oklevél eredmények tabfülön 

történik az adatok kitöltése.  
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Szakos záróvizsga eredmény számítása 

 

10.2.1. Záróvizsga lejelentkezéshez meta feltétel  
A jelentkezési időszaknál megadhatjuk, hogy a vizsga vég dátuma előtt a hallgató mennyi idővel 

jelentkezhet le a vizsgáról. 

Pl. 4 munkanappal, 9 órával, és 2 perccel a vizsga vég dátuma előtt. 

 

if 

(JelentkezesTipus = "Lejelentkezés") 

then 

return 

JelentkezesiHatarido("MUNKANAP", 4); 

else 

return 

JelentkezesiHatarido("MUNKANAP", 2,9); 

end; 
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Vizsgajelentkezési- lejelentkezési határidőhöz feltétel megadása  

 

Ekkor, ha nem megfelelő az időpont a következő üzenet jelenik meg a hallgatónak: 
 

 
Vizsgajelentkezés tiltása 
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11. Meta félévzárás 
 

A meta zárásban definiált képleteket mindig hallgató-képzés-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. ) 

 

11.1. 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. 
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11.1.1. Zárás rendszerváltozók. 

11.1.1.1. Halmazok 

 

1. KépzésCiklusIndexSor 

2. KépzésCiklusIndexUtolsóSor 

3. KépzésCiklusIndexBejegyzésTípusonkéntUtolsóSor 

4. KépzésÖsszesIndexSor 

5. KépzésÖsszesIndexUtolsóSor 

6. KépzésÖsszesIndexBejegyzésTípusonkéntUtolsóSor 

 

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., 5., és 6. pont jelentése megegyezik az 1., 2. és 3. pont jelentésével, azzal az eltéréssel, hogy a 4., 5., és 

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

képzésen (szakon) szerzett. 
 

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

 

11.1.1.2. 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 

11. SzummaKreditBeszámítás 

12. ÁtlagBeszámítás 

13. SzummaÁtlagBeszámítás 

14. ÖsztöndíjÁtlagBeszámítás, az indexbejegyzés tárgyának beszámítása az átlagba az AverageInfo 

alapján (3 érték: igen, nem, alapértelmezett) 
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11.1.2. Bejegyzéstípus 
 

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

lehetségesek az adatbázisban, bár ezek intézmény függőek:  

 

 „Záróvizsga jegy”, 

 „Aláírás”, 

 „Diplomaterv jegy”, 

 „Beszámoló”, 

 „Félévközi eredmény”, 

 „Minősített aláírás”, 

 „Gyakorlati jegy”, 

 „Szigorlat”, 

 „Vizsgajegy”, 

 „Folyamatos számonkérés”, 

 

11.1.3. Eredménytípus 
 

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

lehetségesek az adatbázisban, bár ezek intézmény függőek: 

 

 „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. 

 

11.1.4. KövetelményTípus 
 

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

lehetségesek az adatbázisban, bár ezek intézmény függőek: 

 

 „Aláírás megszerzése” 
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 „Vizsga” 

 „Folyamatos számonkérés” 

 „Szigorlat” 

 „Beszámoló (háromfokozatú)” 

 „Beszámoló (ötfokozatú)„ 

 „Záróvizsga” 

 

11.1.5. TárgyFelvételTípus 
 

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

lehetségesek az adatbázisban, bár ezek intézmény függőek: 

 

 „Kötelező törzsanyag” 

 „Választható törzsanyag” 

 „Szakirányon választható” 

 „Kötelező” 

 „Szakirányon kötelező” 

 „Kötelezően választott” 

 

11.1.6. Tulajdonságok 

11.1.6.1. Tárgykód 

 

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

*-t tartalmazó kifejezéssel. 

 

11.1.6.2. Érdemjegy 

 

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

 

11.1.6.3. Kredit 

 

Az indexbejegyzés Kreditpontja. Egész és tört számokat is tartalmazhat. 

 

11.1.6.4. Súly 

 

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

 

11.1.6.5. TárgyFelvételSzám 

 

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

 

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

definiálni hallgatónként. (5 db checkbox 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 

alaplán értékelődik ki a tárgy beszámíthatósága. 

 

11.1.7. Egyéb előredefiniált halmazok 
 

1. CiklusFelvettTárgyak 

2. ÖsszesfelvettTárgyak 

 

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. 

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 idexbejegyzés 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. 

 

11.1.8. Egyéb rendszerváltozók 

11.1.8.1. 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. 
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11.1.8.2. 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 kretiosztónak ki kell töltve 

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

 

11.1.8.3. KreditesKépzés 

 

Az adott képzés, szak kredites voltát tartalmazó változó. 

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

kredites és nemkredites 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. 

 

11.1.8.4. 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(); 
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11.1.9. 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). 

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 

 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. 

 

11.1.10.  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. 

 

11.1.11.  Számított értékek megjelenítése 
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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. 

 

11.2. Példák 

11.2.1. 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; 
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zárás_mentés; 

 

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. 

 

11.2.2. 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. 

 

11.2.3. 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  
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// 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;  

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. 

 

11.2.4. 4. példa 
 

A Neptun.Net rendszer a cikluszárás 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, krediteit, 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 
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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 

 

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. 

 

11.3. 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. 
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 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 

 egyébként 0.0 ]; 


