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1. FIR1.0 és FIR2.0 között alapvető (főbb) eltérések 
 

 A FIR adatai a tanulmányi rendszer adataira épül, azt tekinti elsődleges forrásnak. 

 Megszűnnek a korábban használatos üzenet típusok: HJVL, HJVD, HJVK, HJVM, és OJVL, 

OJVD, OJVM.  

 A hallgatókról, alkalmazottakról egy „pillanatkép kerül jelentésre” mely azt jelenti,  hogy NEM 

GENERÁL A PROGRAM ÜZENETEKET, hanem minden egyes feladásakor a hallgatóról készülő 

xml-ben a Neptunban az éppen aktuális adatok kerülnek feladásra.  

 A feladott xml-nek kétféle feladás típusa lehet, Teljes feladás és inkrementális (részleges) feladás. 

A teljes feladás a hallgató minden a FIR által jelentésre kötelezett adatát tartalmazza. Az 

inkrementális feladás a félévek feladását jelenti. (A 2012. szeptemberi verziótól csak Teljes feladás 

lehetséges)  

 A hallgatókról és alkalmazottakról feladott üzenetek a korábban feladott üzeneteket nem 

módosítják, hanem minden esetben a pillanatnyi állapot jelentés befogadása történik. Így nem 

történik a korábbi és a később feladott adatok összevetése. 

 Megszűntetésre kerülnek a felületeken a Hallgatói és képzés jogviszonynál valamint a féléves 

soroknál szereplő JVL létrehozva, JVL feladva, JVL elfogadva, JVM létrehozva, JVM feladva, 

JVM létrehozva, JVM elfogadva FIR státuszok. 

 Hallgatói és képzés jogviszonynál valamint a féléves soroknál Új FIR státusz értékek kerültek 

bevezetésre: Nem volt FIR jelentés, Piros, Sárga, Zöld. 

 Konténer feladások a FIR1.0 hoz hasonlóan maradnak, de egy konténerben vagy csak hallgató vagy 

csak alkalmazotti adatok szerepelhetnek és egy személy csak egyszer szerepelhet a konténerben, 

ezeket a feltételeket a program figyeli. Diákigazolvány feladás is csak külön konténerben történik. 

 A konténereket alá kell írni, azonban a konténerek feladása, küldése automatikusan történik, a 

lezárás időpontjának sorrendjében. 

 Minden feladott adat beépül a FIR2.0 rendszerébe és a FIR az általa küldött visszajelző üzenetben 

(piros, sárga) jelzi, ha az üzenet nem felel meg az ellenőrzési szabályoknak. Ettől függetlenül a 

hallgató ill. alkalmazott akkor is szerepelni fog a FIR2.0  rendszerében  viszont bizonyos 

jelentésekbe OEP, Statisztika nem kerül be. 

 A válaszok lekérdezése automatikusan történik. 

 A hallgatók (piros, sárga, zöld) státusza az automatikus válaszok lekérdezésével változhat. 

 Azokat a hallgatói és alkalmazotti jelentéseket melyekről nem kerül feladásra újabb jelentés, a FIR 

nem módosítja.  

 Megszűnik az ADLE (adatlekérdezés), hiszen a FIR mindig az aktuális adatokat tartja nyilván. 

  

 

A dokumentum további részében a FIR2.0 folyamata teljes egészében ismertetésre kerül.  
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2. FIR1.0 – ban használt felületek  
A FIR2.0 jelentések készítéséhez új felület készült, de azért, hogy az intézmények a korábbi jelentéseiket, 

ill. konténereiket meg tudják tekinteni, a FIR adatszolgáltatás (14450) menüpont átnevezésre került 

Archivált FIR adatszolgáltatás (14450) menüpontra. 

Mivel a menüpont csak a korábbi feladások „nézegetésére” használható, a menüpontokon a gombok 

letiltásra kerültek. A továbbiakban a hallgatói és alkalmazotti adatok feladása a FIR adatszolgáltatás 

(62950) menüponton történik. 

Törlésre került korábban a hallgatók menüpont alatt használt: Hallgatók(5400)/FIR Feladás(15050), 

Hallgatók(5400)/FIR személyes adatok(45900) menüpontok. Helyettük új menüpontként jött létre 

Hallgatók(5400)/FIR adatszolgáltatás(64450) menüpont. 

 

Alkalmazottaknál szintén törlésre került az Alkalmazotti adatok (14800) FIR Feladás(15350) és 

Alkalmazotti adatok(14800) FIR Személyes adatok(46100) is törlésre kerültek. Helyettük új menüpontként 

jött létre az Alkalmazotti adatok (14800)/FIR adatszolgáltatás (64750) menüpont. 

 

Előremenetben a diákigazolvány számlák felület is át fog kerülni az új menüpontra. 

 

 
Archivált FIR adatszolgáltatás(14450) menüpont 
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3. FIR 2.0 feladáshoz szükséges technikai beállítások 
A FIR kliens oldali telepítése dokumentációban található. 

 

 

4. FIR működését szabályozó paraméterek 
FIRAUTOMATIKA. A paraméternek I és N értéke lehet.  

I esetén minden automatika engedélyezésre kerül, amely magába foglalja a konténerek készítését, lezárását, 

küldését, adatlekérdező, státusz lekérdező  konténerek küldését és fogadását.  

N esetén az összes FIR-es automatika tiltásra kerül. Ettől függetlenül a  kézi konténerbe gyűjtés és lezárás 

ill. a kézi feladás és letöltés továbbra is működik. Az N érték esetén is érkeznek a válaszok, de ebben az 

esetben kézzel az Újrafeldolgozás gombbal kell feldolgozni a konténereket (amely konténereknél a 

Feldogozva oszlop értéke üres). 

 

5. Képzési elem terítések kérése 
 

Képzésterítés a FIR Adatszolgáltatás (62950)/Konténerek (63000) menüpontban a Terítés kérése 
gombbal indítható. A gombra kattintással indul egy terítéskérés (nem kell konténert feladni) a FIR 
felé, melynek eredményeképpen fog visszaérkezni Terítés típusú konténer. Valószínűleg az első 
képzésterítés nem egy, hanem két vagy több terítésben fog visszaérkezni. Ha az intézmény kapott 
egy terítés konténert, akkor javasolt még egy terítés kérés elindítása. 
A terítés típusú konténerben az intézmény képzési elemeket kap a FIR-től. A képzési elemterítéseket 
a korábbi FIR 1.0-hoz hasonlóan nem kell elfogadni!  Ezért a visszakapott képzési elemek 
megtekintésére nem készült új felület. Az intézmény FIR 2.0-ban az intézmény által akkreditált 
(képzéseket, szakokat, szakirányokat) képzési elemeket kapja vissza.  
 
A terítés megérkezése után a megkapott képzési elemeket a Neptunban össze kell rendelni a 
megfelelő modulokkal (képzés, szak, szakirány).  

5.1. Képzési elemek megfeleltetése Neptunban 
A terítés megérkezése után a megkapott képzési elemeket a Neptunban össze kell rendelni a megfelelő 

modulokkal (képzés, szak, szakirány): 

 Képzések(115600)/FIR képzés összerendelés tab fülön 

 Képzések(115600)Szakok(30800) FIR képzés összerendelés tab fülön 

 Szervezeti egység(28000) Szakok(148600) FIR képzés összerendelés tab fülön 

 Szervezeti egység(28000) Szakirányok (31800) FIR képzés összerendelés tab fülön 

 Szervezeti egység(28000) Képzések(200000)/ FIR képzés összerendelés tab fülön 

 Szervezeti egység(28000) Képzések(200000)/Szakok(245000) FIR képzés összerendelés tab fülön 

 

A felületen található Félévszám mezőt csak akkor kell kitölteni, ha több FIR-es képzés került 

megfeleltetésre a Neptunos képzéssel. 
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Képzési elemek megfeleltetése 

 

5.1.1.1. Egyszakos képzés megfeleltetése 

 

Egyszakos képzés esetén a Képzések menüpontban a FIR képzés összerendelés tabulátor fülön kell az 
összerendelést elvégezni. Az összerendelő mező segítségével a megjelenő terítésből kell kiválasztani 
a képzést.  Ebben az esetben egy Neptunos képzéshez –egy FIR szak megfeleltetés tartozik.  
Ekkor nem kell a FIR összerendelés tabulátor fülön a Félévszám mezőt kitölteni és a Szakok 
menüpontban nem kell FIR megfeleltetést elvégezni. 
 
 

5.1.1.2. Többszakos képzés megfeleltetése 

Többszakos képzések esetén képzés szinten nem, csak szak szinten kell elvégezni a megfeleltetést. A 
Képzések/Szakok menüpontokban a FIR képzés összerendelés tabulátor fülön. Szakonként történik a 
Neptunos szak – a  FIR szak megfeleltetés.  Ebben az esetben egy Neptunos szakhoz –egy FIR szak 
megfeleltetés tartozik. 
 
 

5.1.1.3. Tanári mester képzések megfeleltetése 

 
Tanári mester képzések esetén egy Neptunos képzéshez –több FIR képzési elem megfeleltetés is 
tartozhat. Ebben az esetben a FIR összerendelés tabulátor fülön található Félévszám mező kitöltése 
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kötelező! Kitöltéskor soronként a kiválasztott FIR képzés sorban (a képzés nevében a leírásnál) 
szereplő félévszámot kell a Félévszám mezőbe beírni pl. tanári szakképzettség ismeretköre 3 félév 
alatti sornál a Félévszám mezőbe 3 érték kerüljön. Ilyen esetben, ha egyezik a Félévszám mezőben 
megadott érték és a Hallgató (5400)/ Hallgató képzése (6000) menüpontban a Félévek száma 
mezőben megadott érték, akkor ez a képzés kerül a hallgatónak feladásra FIR felé. Az elkészített xml-
ben a félévszám a Hallgató (5400)/ Hallgató képzése (6000) menüpontból a Félévek száma mezőből 
kerül feladásra. 
Amennyiben több FIR képzés kerül hozzárendelésre a Neptunos képzéshez és nem kerül kitöltésre a 
Félévszám mező, akkor annyi képzés kerül az adott hallgatónak jelentésre, amennyinél nincs kitöltve 
a félévszám, illetve amely megegyezik a hallgató képzésének félévszámával! 
Tanári mester képzések esetén a Szakok menüpontban is szükséges a Neptunos szak megfeleltetése 
a FIR- ben nyilvántartott „szakterületi ismeret” típusú képzési elemmel. Szaknál történő 
megfeleltetésnél szintén több FIR-es „szakterületi ismeret” megfeleltetése is lehetséges egy Neptunos 
szakhoz (Pl:. ha egy Neptunos szak hallgatói között szerepel T/D és tanár szakos hallgató is).  Ebben 
az esetben is a felülten található Félévszám mező kitöltése kötelező. 
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5.1.1.4. Szakirányok, minor, specializáció megfeleltetése 

 
Azoknál a szakoknál ahol szakirány, minor és specializáció is található, ott a Szervezeti egység 
(28000)/Szakirányok(31800)menüpontban a FIR képzés összerendelés tabulátor fülön kell a 
megfeleltetést elvégezni. 
Szakirány megfeleltetésénél a Neptunos szakirányhoz megfeleltetett FIR képzési elem típusa [SPC] 
specializáció vagy [MIN] minor lehet. 
 
 
Kérjük, hogy az összerendeléskor nagyon figyeljenek a képzési szintre és a képzés típusára, mert 
előfordulhat, hogy ugyanazzal az elnevezéssel jelenik meg a képzési elemek között szak eltérő képzés 
típus és képzési szint! 
 

A képzés összerendelésekor a program figyelmeztető üzenetet is küld a Félévszám mező kitöltésére 

vonatkozóan. 

 
 

 

5.1.1.5. FIR feladásba nem jelentendő képzések beállítása 

Képzések (115600) és Szervezeti egységek (28000)/Képzések(200000) menüpontra készült egy  
FIR-be felad jelölőnégyzet.  
 
Amennyiben igaz értékre kerül beállításra a jelölőnégyzet, akkor a képzés feladásra kerül a FIR be. 
Alapértelmezetten igaz értékre kerül beállításra. Amennyiben a jelölőnégyzetből kivesszük a pipát, 
akkor az adott képzés nem kerül feladásra a FIR felé. Vagyis olyan képzések esetén melyeket nem 
kell a FIR -be jelenteni, hamis értékre kell beállítani a FIR -be felad pipát. Pl. tanfolyami képzések . Így 
ha egy hallgatónak több képzése is van, akkor azon képzései melyeknél a FIR- be felad pipa nincs 
bejelölve nem kerülnek bele a hallgató FIR üzenetébe. 
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Képzés feladás beállítása FIR-be felad jelölőnégyzet 

 

5.1.1.6. Nyilvántartott szakok megjelenítése 

 

A Képzések, Szakok, Szakirányok menüpontban a FIR képzés összerendelés tabulátor fülön 
tekinthetőek a Részletek megjelenítése jelölőnégyzet bejelölésével és az összerendelő gombra 
kattintással jelennek meg a nyilvántartott szakok. Egy szak annyi sorban jelenik meg amennyi eltérő 
adat található a nyilvántartott szaknál. pl. ha minden adat egyforma, de a képzés nyelvénél található 
eltérő adat, akkor két sor jelenik meg, vagy ha minden adat megegyezik, de a telephely adat eltérő 
szintén két sorban található a szak a megjelenített táblában.  
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Nyilvántartott szakok megtekintése  
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5.1.2. Képzési elemek 
 

A képzési elemekhez az alábbi tulajdonságokat tartja nyilván a FIR: 

 

1.A képzési elem egyedi kódja. 

2.A képzési elem szintje 

3.A képzési elem típusa: szak, szakirány, specializáció, doktori iskola, stb. 

4.A képzési elem neve. 

5.Felsőfokú szakképzés típusú képzési elem esetén az OKJ-szám. 

6.Alapképzés és mesterképzés esetén a szakképzettség jellege: arts (BA, MA), science (BSc, MSc), 

osztatlan. 

7.Szakirányú továbbképzés esetén a képzés típusa. 

8.A képzési elemből vezető úton megszerezhető oklevélhez kapcsolódó szakképzettségek száma (egy, 

kettő, egy vagy kettő). 

9.A képzési elem teljesítéséért járó minimum kredit szám. 

10.A képzési elem teljesítéséért járó maximum kredit szám. (Ha egy képzési elemnek pontos kreditszáma 

van, akkor a tárolásban a minimum és maximum érték megegyezik.) 

11.Szakmai gyakorlatért adható pluszkredit. 

12.A képzési elem első indulásának éve. 

13.A képzési elem utolsó indulásának éve. 

 

 

Képzési elem kódja Képzési elem neve 

A Felsőfokú szakképzés 

B Alapképzés (BA/BSc) 

C Doctor (külföldi) 

D Doktori képzés (PhD/DLA) 

E Egyetemi képzés (régi) 

F Főiskolai képzés (régi) 

L Bachelor (külföldi) 

K Más külföldi képzéstípus szintje 

M Mesterképzés (MA/MSc) 

O Egységes, osztatlan képzés  

R Master (külföldi) 

T Szakirányú továbbképzés 

S Felsőoktatási szakképzés 

X Egyéb  

 

Fogalmak: 

Képzés: a tanulás szakmai tartalmának és körülményeinek az egységes rendszerét alkotó oktatási folyamat, 

oktatásszervezési egység, amelynek teljesítése valamely adott szakképzettség(ek) megszerzéséhez vezet 

Szak: a képzés meghatározó szakmai tartalma (ismeretek, készségek, jártasságok együttese) az adott 

szakképzettség megszerzéséhez 

Szakirány: a képzés kiegészítő szakmai tartalma, amely sajátos szaktudást biztosít, és önálló 

szakképzettséget eredményez 

Specializáció: a képzés kiegészítő szakmai tartalma, amely sajátos szaktudást biztosít, de nem eredményez 

önálló szakképzettséget 
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Képzési elem típus 

kódja 

Képzési elem típus 

neve 

Elsődleges képzési 

elem-e? 

Megjegyzés 

DIS 

 

doktori iskola Igen ebből egy van a képzési ábrán 

belül  

EGY egyéb képzési Nem egyéb vagy technikai képzési 

elem, pl. pedagógia és 

pszichológia modul  

ELK előkészítő Igen előkészítő képzés 

FSZ felsőfokú szakképzés Igen a régi Ftv. alaján 

FOK felsőoktatási szakképzés Igen az új Nftv. alapján 

RSZ részismeret Igen részismereti képzés 

SPC specializáció Nem  

SZI szakirány Nem  

SZK szak igen  

T1A 

 

közismereti tanári 

szakterületi ismeret 

Nem FT* 1. a) A közoktatás 

műveltségi területein 

választható közismereti tanári 

szakképzettségek 

T1B 

 

szakmai és művészi 

tanári szakterületi 

ismeret 

Nem FT 1. b) A szakképzés, 

művészeti szakképzés, illetve 

alapfokú művészetoktatás 

területein választható 

szakmai, művészeti tanári 

szakképzettségek 

T1C 

 

hitéleti tanári 

szakterületi ismeret 

Nem FT 1. c) A hitoktatási 

területen szerezhető tanári 

szakképzettség 

T2A 

 

csak második tanári 

szakterületi ismeret 

Nem FT 2. a) 50 kredit értékű 

szakterületi ismeret 

teljesítését követően felvehető 

tanári szakképzettségek 

T2B 

 

csak második, 

nyelvvizsgára épülő 

tanári szakterületi 

ismeret 

Nem FT 2. b) Nyelvvizsga 

teljesítését követően felvehető 

tanári szakképzettség 

T2C 

 

csak második, 

intézményi hatáskörben 

hirdetett tanári 

szakterületi ismeret 

 

Nem FT 2. c) Intézményi 

hatáskörben meghatározott 

feltétellel választható 

kizárólag második tanári 

szakképzettségek 

T3A 

 

mesterfokozatra és nem 

tanári szakképzettségre 

épülő tanári szakterületi 

ismeret 

 

Nem FT 3. Szakképzés, illetve 

művészeti szakképzés 

területén mesterfokozatra és 

nem tanári szakképzettségre 

épülő tanári szakképzettségek 

TOV szakirányú továbbképzés igen  
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6. Adatjelentés folyamata 

 
A hallgatói és alkalmazotti jelentések alapjaiban eltérnek a korábbi FIR jelentésektől. Nem üzeneteket, 

hanem teljes adatkörök kerülnek feladásra. Nincs külön képzés, félév, feladás, nincs a korábbi feladáshoz 

hasonló adatmódosító üzenet. 

 

Kétféle adattovábbítás lehetséges: A feladott xml-nek így két féle típusa lehet: teljes feladás és 

inkrementális (részleges) feladás.  

A teljes feladás a hallgató minden a FIR által jelentésre kötelezett adatát tartalmazza. Ez tulajdonképpen a 

FIR által meghatározott és számára szükséges adatkörök, és adatokat tartalmazó „csomag” (xml). Az xml 

akkor kerül generálásra, amikor a konténerbe helyezés megtörténik. 

Az intézménynek nem kell azt figyelni, hogy mi kerül az xml – be, mert az minden Teljes feladás típus 

esetén ugyanazokat az adatköröket és adatokat tartalmazza. 

 

A FIR a hallgatóról mindig az utoljára küldött teljes feladás xml-t tartja nyilván. Nem vizsgálja, hogy a 

hallgatóról korábban és későbbiekben feladott xml-t tartalmazó adatkörök és adatok között milyen 

különbség található. 

  

Természetesen a feladható xml tartalmaz olyan kötelező adatokat, melyek nélkül a hallgató/alkalmazott 

nem azonosítható pl. személyes adatok. Amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak akkor a FIR, a 

feladásra küldött válaszüzenetben fogja jelezni, hogy mely adatok nem felelnek meg a hallgató/alkalmazott 

nyilvántartásához. Ekkor kell a jelzett adatot javítani a Neptunban és újra feladni, vagyis Teljes feladást 

készíteni.  

 

Az inkrementális feladás a félévek feladását jelenti. (A 2012. szeptemberi és novemberi verziótól csak 

Teljes feladás lehetséges)   
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7. Feladható hallgatói sorok 

 
A FIR adatszolgáltatás (62950)/ Feladható hallgatók(63800) menüpontban jelennek meg a „feladható 

hallgatói sorok”. 

 
Feladható hallgatók(63800) 

 

 

A felületre akkor kerül be hallgató, ha a FIR által nyilvántartott adataiban változás történik. Pl. személyes 

adatai módosulnak, képzés adataiban, képzés időszakokban, stb. változás történik.  

 

A menüponton szűrő található, így csak azok a hallgatók kerülhetnek a felületre akiknek:  

 a képzésén (szakon, szakirányon) megtörtént a képzés megfeleltetése és 

 akik 2006.03.01 – én vagy azt követően aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeztek. 

 a Hallgatók(5400) menüpontban a FIR-be felad pipa bejelölésre kerül. (A verzió kiadással 

alapértelmezetten minden hallgatónak bepipálásra kerül!) 

 

 

Ezek a sorok nem üzenetek! A továbbiakban nem generálódnak üzenetek, hanem mindig az aktuális 

hallgatói adatok jelennek meg a felületen, (élő hallgatói tábla) és azok kerülnek feladásra. Vagyis ha bármi 

módosul a hallgató adataiban, akkor az azonnal érvényesül ezen a felületen is. Természetesen kivétel, ha a 

hallgató sora már lezárt konténerben, ill. feladott konténerben szerepel. 

 

A felületen minden hallgató egy sorban jelenik meg, tehát nem képzés, hanem hallgatói sorok jelennek 

meg. Ha több képzése van a hallgatónak, akkor is egy sort láthatunk.(Így a felületen nem jeleníthető meg a 

képzés név, képzéskód). 
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A hallgató, FIR szempontjából szükséges adatváltozásainak nyomon követésére jelent meg a Hallgatók 

menüpontban a FIR feladás, FIR adatváltozás, FIR státusz oszlop. 

A FIR feladás oszlopban látható az utolsó feladás időpontja, a FIR adatváltozás oszlopban pedig, hogy 

mikor történt a hallgatói adataiban változás. Amikor változás történik és be van pipálva a FIR–be felad 

pipa akkor a hallgató megjelenik a Feladható hallgatók menüpontban. 

 
Hallgatók(54009 menüpontban FIR feladás, FIR adatváltozás, FIR státusz oszlop 

 

 

A FIR adatszolgáltatás (62950)/Feladható hallgatók (63800) felületen fent rádiógombok találhatóak 

Minden, Hibás sorok és Hibátlan sorok.  

A Minden szűrő alkalmazásával minden hibás és hibátlan hallgatói sorok megjelennek. A Hibás rádiógomb 

bejelölése esetén azok a sorok jelennek meg melyek hibásak abból a szempontból, hogy feladható legyen a 

hallgató. Ezek az adatkörök a minimálisan szükséges adatok, melyek ahhoz szükségesek, hogy a FIR 

”befogadja a hallgatót”.  

 

Az Üzenetek szűrése panelben pedig az Adatszolgáltatás és a Diákigazolvány rádiógomb jelenik meg, 

mellyel a kiválasztott üzenet típusok megjeleníthetőek.  

 

A következő adatok szükségesek feltétlen a hallgató feladásához: 

 a hallgató neme 

 hallgató születési neve 

 a hallgató viselt neve (nyomtatási név) 

 hallgató édesanyjának születési neve 

 a hallgató születési helye (ország, megye, város) 

 a hallgató születési ideje 
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 a hallgató elsődleges állampolgársága 

 állandó lakcím 

 

Képzés adatok: 

 Törzskönyvi szám 

 Neptunos képzés megfeleltetése FIR-es képzéssel. 

 

 

7.1.1.1.  Hallgatónál feladható sor megtekintése 

 

Hallgatók(5400)/FIR adatszolgáltatás(64450)/Hallgatói feladások menüpontban jelenik meg a hallgató 

feladható, ill. feladott üzenete.  

Feladás előtt, ha hibás a sor, akkor pirossal jelenik meg és a lenti szöveges mezőben a hiba oka kerül 

megjelenítésre. 

Ha bepipáljuk a konténerben lévő sorok jelölőnégyzetet, akkor látható, hogy melyik konténerben került 

feladásra. 

 

 
Hallgató felől hallgatói feladások megtekintése 

7.1.2. A hallgatói sorok konténerbe helyezése, konténer készítése, 
automatikus konténer 
 

FIR adatszolgáltatás (62950)/Feladható hallgatók (63800) menüpontban található a „Konténerbe 

rakható” és a „Konténerbe nem rakható” gomb. 

A Feladható hallgatók menüpontban ki kell jelölni azokat a hallgatói sorokat, akiket konténerbe szeretnénk 

helyezni és a „Konténerbe rakható” gombra kell kattintani. Amennyiben a felületen oszlopszerkesztéssel 
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megjelenítésre került a Konténerbe rakható oszlop, akkor látható is, hogy az oszlop soraiban a 

jelölőnégyzet bejelölésre került.  A program központi beállítása FIRAUTOMATIKA paraméter I beállítása 

szerint automatikusan óránként konténerbe helyezi azokat a hallgatói sorokat, akiknél a Konténerbe 

rakható oszlopban a jelölőnégyzet bejelölésre került. Hibás (piros) sorok nem kerülnek be a konténerbe. 

 

FIRAUTOMATIKA N értéke esetén kézzel kell a konténereket elkészíteni, lezárni és feladni. 

 

 
Hibátlan sorok- Hallgatók megjelölés, hogy konténerbe kerüljenek 

 

Ha nem szeretnénk, hogy a hallgató konténerbe kerüljön, akkor a „Konténerbe nem rakható” gombra 

kell kattintani, ekkor a jelölőnégyzetből a pipa törlésre kerül és a hallgató nem kerül bele az automatikusan 

készülő konténerbe. 

 

Manuálisan készíthető konténer, ha a Feladható hallgatók (63800) vagy a Feladható Oktatók(63850) 

menüpontban kijelölésre kerül a hallgatói vagy oktatói sor vagy sorok és az Üzenetek Konténerbe  

jelölőnégyzet kerül bepipálásra, majd a Konténerbe rakható gombra kattintunk, akkor a megjelenő 

ablakban a Konténerek gombot választva, a már le nem zárt konténerek jelennek meg melyekbe az üzenet 

belehelyezhető. 

A felületen az új konténer jelölőnégyzet segítségével új konténert is készíthetünk, ilyenkor megadhatjuk a 

konténer nevét, vagy elfogadjuk a program által generált konténer nevet. 

A kis ablakban, ha bejelöljük a Konténer lezárás jelölőnégyzetet, akkor a kiválasztott vagy most létrehozott 

konténer lezárásra is kerül. 
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Konténer készítése 

 

7.2. Hibás hallgatói sorok javítása 
FIR adatszolgáltatás (62950)/ Feladható hallgatók(63800) Hibás sorok rádiógombra kattintással jelennek 

meg azok a sorok melyek nem, vagy nem megfelelően tartalmazzák azokat az adatokat, melyek feltétlenül 

kötelezőek. 

Pirosan jelennek meg a sorok és a Hiba oszlopban, ill. a felület alsó részén kiírásra kerül a hiba teljes 

szövege is. 

A hiba szövege tartalmazza az adathiányt, az adathibát, majd ezek javítása után fekete lesz a hallgató sora, 

és feladható a hallgató. 

A javítást a Neptunban a megfelelő felületen kell javítani, pótolni. Amennyiben helyes volt a javítás, akkor 

annak pillanatában a Feladható hallgatók (63800) felületen is helyes lesz a sor. 
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Hibás hallgatói sorok 

 

 

8. Alkalmazotti adatok jelentésének folyamata  

8.1. Alkalmazotti adatok jelentésének  
A FIR adatszolgáltatás (62950)/ Feladható oktatók (63850) menüpontban jelennek meg a „feladható 

oktatók”. 

Feladható oktatók menüpontban csak azok az alkalmazotti sorok jelennek meg ahol a munkakörnél az 

oktatói, kutatói, tanári, egyéb érték beállításra kerül! 

 

Ezek a sorok nem üzenetek! A továbbiakban nem generálódnak üzenetek, hanem mindig az aktuális oktatói 

adatok jelennek meg a felületen, (élő oktatói tábla) és azok kerülnek feladásra. Vagyis ha bármi módosul az 

oktató adataiban, akkor az azonnal érvényesül ezen a felületen is. Természetesen kivétel, ha az oktató már 

lezárt konténerben, ill. feladott konténerben szerepel. 
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Feladható oktatók menüpont 

 

 

A felületen fent három rádiógomb található Minden, Hibás sorok, és Hibátlan sorok. 

A Minden szűrő alkalmazásával az összes hibás és hibátlan hallgatói sor megjelenik. A Hibás rádiógomb 

bejelölése esetén pirosan jelennek meg azok a sorok, melyek hibásak abból a szempontból, hogy feladható 

legyen az oktatói sor. Ezek az adatkörök a minimálisan szükséges adatok melyek ahhoz szükségesek, hogy 

a FIR ”befogadja az oktatót”.  

 

Alkalmazotti adatok feladásához feltétlenül kötelező adatok: 

 

A következő adatok szükségesek minimálisan az alkalmazotti adatok feladásához: 

 neme 

 születési neve 

 viselt neve (nyomtatási név) 

 édesanyjának születési neve 

  születési helye (ország, megye, város) 

 születési ideje 

 elsődleges állampolgársága 

 

Jogviszonnyal kapcsolatosan: 

 Alkalmazotti jogviszonykezdete,  
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8.1.1. Az alkalmazotti sorok konténerbe helyezése, konténer készítése, 
automatikus konténer 
 

FIR adatszolgáltatás (62950)/ Feladható oktatók (63850) menüpontban található a „Konténerbe rakható” 

és a „Konténerbe nem rakható” gomb. 

A Feladható oktatók menüpontban ki kell jelölni azokat az alkalmazotti sorokat, akiket konténerbe 

szeretnénk helyezni, és az „Konténerbe rakhatók” gombra kell kattintani. Amennyiben a felületen 

oszlopszerkesztéssel megjelenítésre került a Konténerbe rakható oszlop, akkor látható is, hogy az oszlop 

soraiban a jelölőnégyzet bejelölésre került.  A program központi beállítása szerint automatikusan óránként 

konténerbe helyezi azokat az oktatói sorokat, akiknél a Konténerbe rakható oszlopban a jelölőnégyzet 

bejelölésre került. Hibás (piros) sorok nem kerülnek be a konténerbe. 

Ha nem szeretnénk, hogy az oktatói sor konténerbe kerüljön, akkor az „Konténerbe nem rakhatók” 

gombra kell kattintani, ekkor a jelölőnégyzetből a pipa törlésre kerül, és az oktató nem kerül bele az 

automatikusan készülő konténerbe. 

 

Manuálisan is készíthető konténer, ha a Feladható hallgatók (63800) vagy a Feladható Oktatók(63850) 

menüpontban kijelölésre kerül a hallgatói vagy oktatói sor vagy sorok és az Üzenetek Konténerbe  

jelölőnégyzet kerül bepipálásra, majd a Konténerbe rakható gombra kattintunk, akkor a megjelenő 

ablakban a Konténerek gombot választva, a már le nem zárt konténerek jelennek meg melyekbe az üzenet 

belehelyezhető. 

A felületen az új konténer jelölőnégyzet segítségével új konténert is készíthetünk, ilyenkor megadhatjuk a 

konténer nevét, vagy elfogadjuk a program által generált konténer nevet. 

A kis ablakban, ha bejelöljük a Konténer lezárás jelölőnégyzetet, akkor a kiválasztott vagy most létrehozott 

konténer lezárásra is kerül. 

 
Oktatói soroknál konténer készítése 
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8.2. Hibás alkalmazotti sorok javítása 
FIR adatszolgáltatás (62950)/Feladható oktatók (63850) Hibás sorok rádiógombra kattintással jelennek 

meg azok a sorok melyek nem, vagy nem megfelelően tartalmazzák azokat az adatokat, melyek feltétlenül 

kötelezőek. 

Pirosan jelennek meg a sorok és a Hiba oszlopban, ill. a felület alsó részén kiírásra kerül a hiba teljes 

szövege is. 

A hiba szövege tartalmazza az adathiányt, az adathibát, és ezek javítása után fekete lesz az alkalmazott 

sora, és feladható lesz. 

A javítást a Neptunban a megfelelő felületen kell javítani, pótolni. Amennyiben helyes volt a javítás, akkor 

annak pillanatában a Feladható oktatók (63850) felületen is helyes lesz a sor. 
 

9. Hallgatói/Oktatói sorok feladása adatváltoztatás nélkül 
Hallgatók (5400) menüpontban található „Konténerbe rakható” gomb. Azoknál a hallgatóknál, akiknél 

nem történt FIR szempontjából adatváltozás, de a javítások érdekében szükséges újra feladni a hallgató 

adatait, használható a felületen a Konténerbe rak gomb.  

A felületen a hallgatók kijelölése után a „Konténerbe rakható” gombra kattintva megjelenik egy ablak, 

melyben lehetőség van már meglévő konténerbe helyezni a hallgatókat vagy új konténert létrehozni, az Új 

konténer jelölőnégyzetet bejelölésével. Ekkor beírhatjuk az új konténer nevét. Az „Ok” gombra kattintva a 

kijelölt hallgatók bekerülnek a konténerbe. Amennyiben az „Ok” gomb megnyomása előtt a Konténer 

lezárása jelölőnégyzetet kiválasztottuk, akkor a konténer lezárásra is kerül. 

 
Konténerbe rakható 
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10. Konténerek (konténerben található sorok) megjelenítése  
A Konténerek, a különböző konténer típusok a következő menüpontokon jelennek meg.  

 

FIR adatszolgáltatás(62950) Konténerek(6300) - felületen az összes konténer típus megjelenik. 

 

FIR adatszolgáltatás(62950) (összefoglaló menüpont, alatta a feladott /küldött konténerek láthatóak típus 

szerint szűrve) 

 Konténerek(65750)/Adatszolgáltatás(65850) - az adatszolgáltatásként feladott konténerek láthatóak 

A menüpont alatt található Hallgatók(66500) és Oktatók(66550) menüpontban pedig a 

kiválasztott konténerben található hallgatói ill. oktatói sorok jelennek meg. 

 

 Konténerek(65750)/Adatlekérdezés(65950) - az automatikusan indított adatlekérdező konténerek 

jelennek meg. 

 Konténerek(65750)/Diákigazolvány(66000) - feladott diákigazolvány igénylések láthatóak. 

A menüpont alatt található Hallgatók(66600) menüpontban pedig a kiválasztott konténerben 

található hallgatói diákigazolvány sorok jelennek meg. 

 

 Konténerek(65750)/Diákigazolvány számla(66050) – az indított diákigazolvány számla lekérések 

láthatóak. 

 

10.1. Válaszkonténerek megtekintése 

 
FIR adatszolgáltatás(62950) Válasz (63050) - menüpontban - az összes érkezett válasz konténer 

megjelenik. 

 

FIR adatszolgáltatás(62950) Válaszok (65800) (összefoglaló menüpont, alatta a kapott válasz konténerek 

láthatóak típus szerint szűrve) 

 Válaszok (65800)/ Adatszolgáltatás(66100) - az adatszolgáltatásként feladott konténerekre érkezett 

válasz konténerek láthatóak a felületen. 

 Válaszok (65800)/ Adatlekérdezés(66150) - az automatikusan indított adatlekérdező konténerekre 

érkezett válasz konténerek jelennek meg. 

 Válaszok (65800)/ Diákigazolvány(66200) - feladott diákigazolvány igénylésekre érkezett válaszok 

láthatóak. 

 Válaszok (65800)/ Diákigazolvány számla(662500) - az indított diákigazolvány számla lekérésekre 

érkezett válaszok láthatóak. 
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Konténerek megjelenítése  

 

11. Konténer típusok 
 

A FIR Adatszolgáltatás (6300)/Konténerek menüpontban a következő típusú konténerek jelennek meg: 

 Adatszolgáltatás 

 Adatlekérdezés 

 Terítés 

 Státusz lekérdezés 

 HLG stornó 

 OKT stornó 

 

 Diákigazolvány számla 

 Diákigazolvány számlakép 

 Diákigazolvány javítás 

 Diákigazolvány 

 

A felületen található szűrő segítségével szűrhetünk a különböző típusokra. 

 

 Adatszolgáltatás típusú konténer tartalmazza a feladott hallgatói vagy alkalmazotti adatokat. Az 

adatszolgáltatás típusú konténereket kell lezárni, aláírni és feladni. 
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 Adatlekérdezés típusú konténer tartalmazza a FIR által adott válaszokat. Automatikusan érkezik az 

automatikus kommunikáció alapján, NEM KELL FELDOLGOZNI, AZ INTÉZMÉNYNEK 

NINCS az adatlekérdező konténerekkel TEENDŐJE! 

 

 

 Terítés típusú konténer az úgynevezett képzési elem terítéseket tartalmazza. A terítés gombra 

kattintással indul egy terítés kérés a FIR felé. 

 

 Státusz lekérdezés konténer az elküldött státusz kérések eredményét tartalmazza. Automatikusan 

érkezik az automatikus kommunikáció alapján, NEM KELL FELDOLGOZNI, AZ 

INTÉZMÉNYNEK NINCS A STÁTUSZKONTÉNEREKKEL TEENDŐJE! 

 

 

 HLG stornó  

 OKT stornó 

 

 Diákigazolvány típusú konténer a korábbi használattal megegyezően a Diákigazolvány feladásokat 

tartalmazza, a konténereket le kell lezárni, aláírni és feladni. 

 Diákigazolvány számla a diákigazolvány számlákat tartalmazza, ehhez szorosan kapcsolódik a  

Diákigazolvány számlakép nevű konténer, mely a számla technikai megjelenítése miatt szükséges. 

Automatikusan érkezik az automatikus kommunikáció alapján, NEM KELL FELDOLGOZNI, AZ 

INTÉZMÉNYNEK NINCS a diákigazolvány számla és diákigazolvány számlaelőkép nevű 

konténerekkel TEENDŐJE! Diákigazolvány számla(65000)menüpontban jelennek meg a számlák. 

Lásd Diákigazolvány kezelés dokumentáció. 

 

 Diákigazolvány javítás  
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Konténer típusok 

 

Amennyiben a felületen Adatszolgáltatás vagy Diákigazolvány konténer típusra keresünk akkor a 

menüpont előtt a + jelet lenyitva megtekinthető, hogy mely hallgatók vagy oktatók találhatóak a 

kiválasztott konténerben. 

 

12. Konténerek készítése 
A FIR hallgatói és oktatói adatszolgáltatáshoz konténereket kell készíteni, a hallgatókat a konténerbe 

helyezni és az adatszolgáltató konténert lezárni, aláírni és feladni. 

Konténer készülhet automatikusan és manuális módon.   

 Automatikusan készül konténer, ha a Feladható hallgatók (63800) vagy a Feladható Oktatók(63850) 

menüpontban a kiválasztott sornál vagy soroknál a Konténerbe rakható gombra kattintunk, ekkor a 

pipa bekerül a hallgatói oktatói sorokba és a program meghatározott időnként (általában óránként) 

készít egy konténert, így azokat a sorokat melyeknél a konténerbe rakható pipa igaz, bele teszi a 

konténerbe. 

 

 Manuálisan készíthető konténer, ha a Feladható hallgatók (63800) vagy a Feladható 

Oktatók(63850) menüpontban a kijelölésre kerül a hallgatói vagy oktatói sor vagy sorok és az 

Üzenetek Konténerbe  jelölőnégyzet kerül bepipálásra, majd a Konténerbe rakható gombra 

kattintunk, akkor a megjelenő ablakban a Konténerek gombot választva, a már le nem zárt 

konténerek jelennek meg melyekbe az üzenet belehelyezhető. 

A felületen az új konténer jelölőnégyzet segítségével új konténert is készíthetünk, ilyenkor 

megadhatjuk a konténer nevét, vagy elfogadjuk a program által generált konténer nevet. 
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A kis ablakban, ha bejelöljük a Konténer lezárás jelölőnégyzetet, akkor a kiválasztott vagy most 

létrehozott konténer lezárásra is kerül. 

12.1. Konténerek lezárása, automatikusan, manuálisan 
A konténerek lezárása történhet automatikusan vagy manuálisan.  

 Automatikuskonténer lezárás. A hallgatói/alkalmazotti adatok konténerbe helyezésével 1500 

rekordonként a konténer automatikusan lezárásra kerül.  

 Konténerek(6300) felületen a korábbi működéshez hasonlóan egy Lezárás gomb. Amelyet akkor 

kell használni, ha nincs 1500 rekord a konténerben, de mégis fel kell adni. 

 

 

Egy konténerbe vagy csak hallgató vagy csak alkalmazott kerülhet, ennek figyelése automatikusan történik. 

 

12.1.1. Konténerek feladása 
A konténerek feladása és fogadása automatikusan vagy manuálisan történik. A program óránként feladja 

azokat a konténereket melyek aláírásra kerültek, a lezárás sorrendjében. A Konténer (63000) menüpontban 

található a Küldés gomb. Ezt csak akkor kell használni, ha nem szeretnénk az automatikus (óránkénti) 

konténer feladást igénybe venni, és „soron kívül” szeretnénk feladni a konténert. 

 

 

13. Konténer státuszok  
 

A feladott üzenetekre a válaszok lekérdezése naponta egy alkalommal 22 órakor automatikusan 
történik server config beállítás alapján. A beállítást az intézmény módosíthatja, ennek leírása az 
üzemeltetési dokumentációban található. Az újra feldolgozás gomb alkalmazására „csak” akkor van 

szükség, ha megérkezett a válasz, de a Feldolgozva pipa nem került bejelölésre! Egyéb esetben nem 

alkalmazható az Újrafeldolgozás gomb!  

 

Az adatok fogadása Adatlekérdezés típusú konténerrel történik. A menüpontban a Feldolgozás 
eredménye mezőben látható, hogy a FIR befogadta vagy sem a konténert.  
A FIR által adott leírás alapján a konténer a következő ellenőrzési folyamaton megy keresztül. 
 

13.1.1. Konténer átvétele  
A konténer átvétele során két ellenőrzési lépés zajlik le:  

1. az XSD validáció során a queue-ból kivett konténer XML tartalma az Educatio Kft. által publikált XSD-

ben definiált tartalmi és formai követelményeivel kerül összevetésre  

2. az XSD validáción megfelelt konténer esetében ellenőrzésre kerül, hogy a konténerben hivatkozott 

intézménynek megfelelő csatornán történt-e a beküldés  

 

A konténer átvétele folyamatnak három kimenete lehetséges:  

1. A konténer XML tartalma nem felel meg az XSD-ben definiált követelmények. Ebben az esetben a 

konténer további feldolgozása nem lehetséges. A konténer státusza „COM-XSD-INVALID” lesz.  

2. A konténer tartalma megfelelt az XSD követelményeknek, de olyan csatornán érkezett melyre nem volt 

jogosultsága a küldőnek. Ebben az esetben a konténer további feldolgozása nem lehetséges. A konténer 

státusza „COM-JOGOSULTSAGHIBA” lesz.  

3. A konténer tartalma megfelelt az XSD követelményeknek és megfelelő csatorna jogosultsággal érkezett. 

A konténer az aláírás ellenőrzés fázisába kerül, státusza „COM-ATVEVE” lesz.  
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13.1.2. Aláírás ellenőrzés  
Az aláírás ellenőrzési fázisban konténer átvétel során megfelelt konténer aláírásának érvényesítése történik 

meg az aláírást kibocsátó hitelesítés szolgáltató bevonásával.  

Az aláírás ellenőrzés során két ellenőrzési lépés zajlik le:  

1. a konténer aláírására használt digitális aláírás hiteles-e  

2. hiteles aláírás esetében az aláírást birtokló személynek van-e jogosultsága adatot szolgáltatni a FIR felé  

 

A konténer átvétele folyamatnak három kimenete lehetséges:  

1. A használt aláírás nem hiteles. Ebben az esetben a konténer további feldolgozása nem lehetséges. A 

konténer státusza „COM-ALAIRAS-INVALID” lesz.  

2. A használt aláírás hiteles, de olyan személyhez kapcsolódik, akinek nem volt jogosultsága a küldéshez. 

Ebben az esetben a konténer további feldolgozása nem lehetséges. A konténer státusza „COM-

JOGOSULTSAGHIBA” lesz.  

3. A konténer tartalma megfelelt az aláírási követelményeknek. A konténer a betöltési fázisba kerül.  

 

A konténer aláírásának érvényesítési folyamatának hossza, és ezáltal a konténer adattartalmának 

feldolgozása is erősen függ attól, hogy a konténer aláírására használt digitális aláírást biztosító hitelesítés 

szolgáltató milyen minimális kivárási időt biztosít.  

A kivárási idő az a minimális időtartam, amely a konténer aláírásának létrehozása és a tanúsítvány 

visszavonási információnak rendelkezésre állása között telik el. A FIR2-ben elfogadott digitális aláírásokat 

biztosító hitelesítés szolgáltatók esetében a tanúsítvány felfüggesztésére/visszavonására vonatkozó kérés és 

annak nyilvánosságra hozása között eltelt idő nagysága lehet 0 óra (azonnali) vagy 48 óra.  

 

13.1.3. Betöltés  
A betöltés fázisban a konzisztencia vizsgálaton megfelelt konténerek betöltésre kerülnek, és a tartalmazott 

adatokon a FIR-be való beépítés megkezdődhet.  

A betöltés előtt a konzisztencia vizsgálat ellenőrzi, hogy adatbázis egyediség sértés fennáll-e a konténer 

adatok betöltése esetében. Ha igen, akkor a konténer további feldolgozása nem lehetséges. A konténer 

státusza „COM-INKOZISZTENS” lesz.  

A konzisztencia vizsgálaton megfelelt konténer betöltésre kerül, és státusza „COM-VALID” lesz.  

13.1.4. Beépítés  
A beépítési fázis során:  

1. a betöltött adatok betöltésre kerülnek a FIR-ben definiált adattárolási struktúrába;  

2. az egyes adatkörök egyedi FIR azonosítóval kerülnek ellátásra, megtartva az intézményi azonosítókat is;  

3. a betöltési folyamatok biztosítják a korábbi adatállapothoz képesti változások, és eltérő időpontban 

érvényes állapotok historikus kezelését;  

4. a FIR-ben definiált adatellenőrzési szabály lefuttatásra kerülnek a feldolgozott adatokon;  

5. kiszámításra kerülnek azon adatmezők, melyeket a FIR számít ki a kapott adatok alapján.  

 

 

A fázis során a konténer státusza az alábbi két státusz valamelyike lesz, függően az adatfeldolgozási 

folyamat állapotától:  

1. „[HLG|OKT]-BEEPITHETO”, ha az adott konténer adatainak feldolgozása kezdhető, de a feldolgozás 

még nem kezdődött el  

2. „[HLG|OKT]-BEEPITES”, ha az adott konténer adatainak feldolgozása folyamatban van, de még nem 

kerültek a beépített adatok publikálásra  
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13.1.5. Publikálás  
 

A fázis végére a konténer státusza „[HLG|OKT]_KESZ” lesz, ami egyben a folyamat végállapota 

 

 
Válasz xml megtekintése 

 

 

 

14. Feladott hallgatói és alkalmazotti adatokra kapott FIR 
státuszok megtekintése 
A visszaérkező válaszok státuszai megtekinthetőek a Hallgatók (5400) és az Alkalmazotti adatok 
(14800) menüpontban, ha megjelenítésre kerül oszlopszerkesztéssel a FIR státusz.  
Hallgatói és képzés jogviszonynál valamint a féléves soroknál Új FIR státusz értékek kerültek 
bevezetésre: Nem volt FIR jelentés, Piros, Sárga, Zöld.   
A Hallgatók (5400) és Alkalmazottak (14800) menüpontban a FIR státusz színének megfelelően a 
hallgató/oktató sorának színe is változik.  

 Zöld szín, ha a FIR ellenőrzés teljesen rendben találta a hallgatóról/alkalmazottról feladott 
adatokat.  

 Sárga, ha valamely adat hibás, de nem kritikus,  
 Piros státuszt kap, ha hibás az adat és hiánya/hibája befolyásol bizonyos jelentéseket.  A piros 

sorokat kell elsősorban javítani, majd a sárgával megjelölt sorokat.  
 
A színek a FIR-től kapott válaszok függvényben változhatnak. A hallgatók (piros, sárga, zöld) státusza 
az automatikus válaszok lekérdezésével akár naponta is változhat. 
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Nem volt FIR jelentés státusza van annak a hallgatói, ill. alkalmazotti sornak mely eddig még nem 
került feladásra. 

 
Hallgatói státuszok megjelenítése 

 
Hallgatói státuszok megjelenítése 
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14.1. Hallgatói, oktatói feladásokra érkezett válaszok megtekintése 
 

A válaszok Hallgatók (5400)/menüpont FIR adatszolgáltatás (64450)/Hallgatói válaszok (64500) 
felületen kerül megjelenítésre, ill. az Alkalmazotti adatok (14800)/FIR adatszolgáltatás (64750) 
Alkalmazottak (64750)/Oktatói válaszok (64850) menüpontban. 
 

 
 
A felületen oszlopszerkesztéssel megjeleníthető fontosabb adatok: 

 Hibakód - tartalmazza a FIR által kezelt hiba kódját 
 

 Hiba leírása – FIR által visszaadott hiba leírása 
 

 Adatkör-a hiba leírása mely adatkörre vonatkozik. pl. 
Hallgato/TanulmanyiJogviszonyok/TanulmanyiJogviszony,  
Hallgato/TanulmanyiJogviszonyok/TanulmanyiJogviszony/FelvettKepzesek/FelvettKepzes 

 
 Hiba infó - A hiba leírásához tartozó bővebb magyarázatot tartalmaz megtalálható benne a 

képzés és félév melyre a hibaleírás vonatkozik, segítségül, hogy mely adatot kell javítani, pótolni. 
 

 Türelmi idő –javítási idő. 
 

 Hiba színe- FIR által visszaadott hiba szín. 
A hiba kijavítása után a hallgató sora újra megjelenik, a Feladható hallgatók (63800), ill. Feladható 
oktatók (63850) menüpontban. 
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A hallgatói válaszok a Hallgatók (5400) menüpontban a FIR válaszok tabulátor fülön is 
megtekinthetőek. 
 

 
Hallgatók (5400) menüpontban FIR válaszok tab fül 

  

15. Hallgató, oktató sztornózása 
Hallgatók (5400)/menüponton található a HSTR gomb és az Alkalmazotti adatok (14800) 
menüpontban található az OSTR gomb. 

A HSTR/ OSTR gombra kattintással megjelenő ablakban lehet megadni a konténer nevét. Ekkor készül 

egy konténer melynek lezárásakor az elkészített xml a hallgató személyes adatait, oktatási azonosítóját 

tartalmazza. Az elkészített konténer típusa HLG Sztornó/ OKT Sztornó lehet. 

A konténer készítésekor az ablakban lezárható a konténer lezárható jelölőnégyzet bepipálásával vagy a 

Konténer(6300) menüpontban a Lezárás gombbal. Aláírás után a küldés gombbal elküldhető a konténer. 

 

 

Amikor a feladott sztornó konténerre megérkezik a HLGkész/OKTkész állapot, akkor a 

hallgatóhoz/oktatóhoz tartozó összes FIR2.0 történt jelentés (feladások, válaszok, adathibák) törlődik a 

programból és a Hallgatók (5400)/ valamint az Alkalmazotti adatok (14800) menüpontban a FIR 
státusz nem volt FIR jelentés lesz. 
 

Így a Hallgató, vagy Oktató ezután törölhető a rendszerből. 
 

16. Hallgatókról és oktatókról feladott adatkörök és adatok 
A www.neptun.org.hu  honlapon található FIR-nek feladott hallgatói/oktatói adatok című 

mellékletben található. 

http://www.neptun.org.hu/

