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1. Bevezetés  
 
Az intézmények képzéseit általában karonként szervezik, de lehetséges más szervezeti egység 
alatt is képzéseket kezelni, pl. tanfolyami központ, speciális továbbképző intézet stb.  
Ennek kapcsán a képzések különböző típusúak lehetnek. Lehetnek egyszakos, és többszakos 
képzések, speciális továbbképzések, tanfolyamok, stb.  
A szakok, tanfolyamok, továbbképzések adott tanterv szerint kerülnek be a rendszerbe. 
Tanterv alatt a tárgyaknak bizonyos rendszerét értjük, amelyeket ciklusonként (félévenként) 
csoportosítva szoktunk megadni. A tantárgyakhoz tartozhatnak bizonyos attribútumok: 
óraszám, kredit, követelmény, előkövetelmény (az egymásra épülés miatt). A tanterveket 
mintatanterveknek nevezzük, mert néha ez egy ajánlás a tárgyfelvételek sorrendjére 
vonatkozóan.   
Mintatantervek tartozhatnak szakokhoz, szakirányokhoz, bármilyen részképzéshez, amit 
speciális szaknak nevezünk el.  
A hallgató képzése kapcsán egy vagy több mintatantervet kell, hogy elvégezzen, mert a 
tárgyakat csoportosítva különböző rész-mintatanterveket is létrehozhatunk.  
A dokumentáció célja a képzések, szakok, szakirányok, mintatantervek, tárgyak 
elhelyezkedésének bemutatása a Neptun.Net funkciólistán belül, a mintatantervek 
programbeli létrehozatalának, rendszeres karbantartásának ismertetése. A jelenlegi program 
úgy működik, hogy minden hallgatóhoz, egyénhez mintatantervet rendelünk, aminek kapcsán 
a hallgató a tárgyait fel tudja venni, és eredményeinek alapján ki tudjuk értékelni az 
előrehaladást. A végzési ill. képesítési követelményeket is ennek alapján értékeljük ki.   
Lesz olyan eset, amikor a hallgatókhoz rendelt mintatantervet egy másikra kell lecserélni, 
mert az oktatási folyamatban jelentős változás történt, vagy a hallgató több félévig volt távol, 
és amikor visszatért az intézménybe, akkor már más szabályrendszer vonatkozott rá.  
A dokumentációban leírásra kerülnek a szerepkörhöz tartozó folyamatok, melyek segítségével 
a program mindennapos használatában kívánunk segítséget nyújtani. A leírásban bemutatjuk a 
szerepkörhöz tartozó menüpontokat és a munka folyamán felmerülő összetett folyamatok 
leképzését a programban.  
 
 

2. Saját adatok  
 
A fejezetben bemutatjuk a saját adatok menüpont alatt található funkciókat.  
A menüpontra lépve tekinthetjük meg a rendszerben tárolt adatainkat. Ezen fő funkció alatt 
tekintheti meg a kari adminisztrátor a saját adatait, saját és hozzárendelt egyéncsoportjait, 
üzeneteit, lejelentett hibaüzeneteit, javaslatait, valamint a NEPTUN.NET-ben lévő 
jogosultságait stb.  
A Neptun.Net rendszerbe belépés és szerepkör kiválasztása után a jobb felső funkciólapon a 
saját Neptun kódunk, nevünk jelenik meg, míg a jobb alsó funkciólapon és a fülekkel 
kiválasztott lapokon személyes adatainkat tekinthetjük meg a fülek által meghatározott 
csoportosításban. Ezeken a felületeken tudjuk módosítani adatainkat, amennyiben helytelenül 
került be a rendszerbe, illetve esetleges változásokat (pl. címmódosítás).  
Fontos megjegyezni, hogy a személyes adataink védelme érdekében a „Saját adatok ne 
látszódjanak” jelölőnégyzet kipipálásával lehetőségünk van arra, hogy az alsó funkciófelület 
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adatai elrejtésre kerüljenek. A program bármelyik felületén mód van láthatóvá tenni azt, hogy 
milyen loginnével, milyen szerepkörrel, valamint milyen szerveren keresztül érjük el az 
alkalmazást. 
A kívánt információ megjelenítése a felület alsó részén jobb egérgombra kattintás után 
lehetséges, a feljövő ablakból a megfelelőt kijelölve. 

 

 
 

2.1. Személyes adatok megtekintése és karbantartása 
 
A menüpontra lépve tekinthetjük meg a rendszerben tárolt adatainkat. Az Intézményen belül a 
NEPTUN kód egyedi. Az egyének (Alkalmazottak) adatait külön humán adminisztrátor 
jogkörrel lehet felvinni.  
Az adatok módosításához kattintsunk a „Szerkeszt” gombra. Ilyenkor a „Mentés” és 
„Mégsem” gombok aktívvá válnak, amit a program piros színnel jelöl. A módosítások után a 
„Mentés” gombra kattintva az adatok elmentődnek.   
 

2.1.1. Jelszóváltoztatás 
 
A „Személyes adatok” fülön a jelszócserét lehet megtenni. A „Szerkeszt”, majd a „Jelszó 
módosítás” gombra kattintva be kell írnunk a régi jelszót, majd meg kell adnunk kétszer az új 
jelszót. Az „OK” gombra kattintva az új jelszavunk elmentődik. 

2.1.2. Loginnév változtatás 
 
A „Személyes adatok” fülön tudjuk a login nevet is megváltoztatni. Legelőször a login név 
megegyezik a Neptun kóddal. Mivel ez egy hat karakteres számokból és betűkből álló 
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sorozat, így nehezen megjegyezhető ezért javasoljuk annak megváltoztatását arra a login 
névre, melyet egyébként is a felhasználó a többi intézményi programnál használ.   
 

 
 
 
A fülekre kattintva a következő adatok érhetőek el:  
 

• Személyes adatok 
• Hivatalos adatok  
• Címek  
• Előképzettség  
• Nyelvvizsga  
• Egyéb  
• Extra adatok  
• Alkalmazotti adatok  
• Szervezeti egység 
• Helyi címek 
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2.2. Hivatalos adatok megtekintése és karbantartása 
 
A „Hivatalos adatok” fület választva nézhetjük meg a rendszerben tárolt hivatalos adatainkat.  
A „Szerkeszt” gombra kattintva van lehetőség az esetleg hibás adatok javítására és 
hiánypótlásra.  Bankszámla hozzáadásához kattintsunk a „Hozzáad” gombra, adjuk meg a 
számlaadatokat és a jelölőnégyzet bejelölésével állítsuk be, hogy az adott számlaszám 
alapértelmezett, vagy sem. 
A „Mentés” gombra kattintva a felvitt adatok rögzítésre kerülnek.  
 

 
 

2.3. Saját elérhetőségeink megtekintése és karbantartása 
 
A címek fület választva a képen látható listában megjelennek a rendszerben szereplő 
elérhetőségeink.  
 

2.3.1. Saját címeink megtekintése és karbantartása 
 
A „Hozzáad” gomb üres mezőket jelenít meg. A cím típusát kiválaszthatjuk: meg lehet adni 
állandó-, értesítési-, levelezési címeket. A város kiválasztása után a program beírja a megyét, 
az országot és az irányítószámot. Új cím megadásához kattintsunk a „Szerkeszt” és a 
„Hozzáad” gombokra, töltsük ki a címmel kapcsolatos adatokat és kattintsunk a „Mentés” 
gombra. A rendszer több címet tud tárolni, így lehetőségünk van több cím felvitelére is. Az 
„Elvesz” gombra kattintva van lehetőségünk a felvitt címsor törlésére.   
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2.3.2. Telefonszámaink megtekintése és karbantartása 
 
A „Telefonszámok” fület választva láthatjuk a rendszerben szereplő telefonszámadatainkat.  
Új telefonszám megadásához kattintsunk a „Szerkeszt” és a „Hozzáad” gombokra, töltsük ki 
a telefonszámmal kapcsolatos adatokat és kattintsunk a „Mentés” gombra. A rendszer több 
számot tud tárolni, így lehetőségünk van több telefonszám felvitelére is. Az „Elvesz” gombra 
kattintva van lehetőségünk a felvitt telefonszám törlésére. 
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2.3.3. Email címeink megtekintése és karbantartása 
 
Megjelenik az email címek listája. Új adatsor felvitele megegyezik az előzőkben leírtakkal.  
A „Szerkeszt” gombra kattintva, majd a belső keretben lévő „Hozzáad” gombbal lehet új 
címet felvinni a rendszerben. Az email cím tárolására a „Mentés” gomb megnyomásával van 
lehetőség.  
 

 
 

2.3.4. Saját honlap címeink megtekintése és karbantartása 
 
A „Honlapok” fülre lépve megtekinthetjük a felvitt honlap címek listáját. A „Szerkeszt” 
gomb után a „Hozzáad” gombra kattintva a „Honlap cím” mezője kitölthető, melyet a 
„Mentés” gombra kattintva hagyhatunk jóvá. A kijelölt elem az „Elvesz” gombra törlődik.  
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2.4. Előképzettségi adataink megtekintése és karbantartása 
 
Az „Előképzettség” fülre lépve láthatjuk a rendszerbe felvitt képzettségi adatainkat. Az 
előképzettség típusa, intézmény, tagozat, képzés, azonosító, megszerzés dátuma, és a 
minősítés jeleníthető meg a listában. 
Az adatok szerkesztéséhez kattintsunk a „Szerkeszt” gombra, adjuk meg az előképzettség 
típusát, intézményét, tagozatot, a képzés nevét stb. Az adatok szerkesztésének befejeztével a 
„Mentés” gombra kattintva menthetjük el a felvitt adatokat.  
 

 
 

2.5. Nyelvvizsga adataink megtekintése és karbantartása 
 
A „Nyelvvizsga” fülre lépve láthatjuk a nyelvvizsgáinkkal kapcsolatos adatokat.  
Szerkesztéshez kattintsunk a „Szerkeszt” gombra, adjuk meg a megfelelő nyelvvizsga 
adatokat, és a szerkesztés végén kattintsunk a „Mentés” gombra. 
Amennyiben új adatsort szeretnénk létrehozni a „Szerkeszt” gomb után kattintsunk a 
„Hozzáad” gombra és utána adjuk meg a nyelvvizsga adatokat. A felületen két jelölőnégyzet 
található, melyek segítségével megadható, hogy a nyelvvizsga szakmai vagy kétnyelvű. 
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2.6. Egyéb  
 
Az „Egyéb” fül alatt lehetséges a felhasználó fényképkarbantartását és a belépési 
feltételrendszert karbantartani. 
Fénykép feltöltéséhez kattintsunk a „Szerkeszt” és a „Hozzáad” gombokra, válasszuk ki a 
feltöltendő fényképet és kattintsunk az „OK” gombra. A fénykép típusát a legördülő menü 
segítségével adhatjuk meg.  
Szintén a felületen van lehetőség a felhasználó belépési feltételeinek definiálására. Ehhez 
kattintsunk a „Szerkeszt” és „Módosítás” gombokra és a metaszerkesztő segítségével 
állítsuk be a megfelelő belépési feltételt.  
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2.7. Extra adatok  
 
Az intézmény döntése alapján 5db sima extra mező és 5db legördülő listájú extra mező 
tartalmát lehet megjeleníteni. Ezeket az adatokat a „Szerkeszt” gombra kattintva lehet 
módosítani. (A rendszer adminisztrátor állítja be őket.) 
 

 
 

2.8. Alkalmazotti adataink megtekintése és karbantartása 
 
Az „Alkalmazotti adatok” fülre lépve tekinthetjük meg alkalmazotti adatainkat. 
MTA tagság, OECD besorolás, Tudományos fokozat, Közalkalmazott máshol, Megbízott 
máshol, Külső munkatárs, Nyugdíjas adatokat lehet megtekinteni, illetve a tanított nyelvek 
listája látható. Ezek általában az Intézményi és OM statisztikákhoz kellenek.  
Fontos, hogy az „OECD besorolás” mezőbe adható meg az is, hogy az alkalmazott „oktatói” 
státuszban dolgozik az intézménynél, és csak abban az esetben, ha ez be van állítva, lehet 
majd az oktatókra szűrni a későbbiekben. 
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2.9. Szervezeti egység  
 
A „Szervezeti egység” fület választva láthatjuk, hogy melyik szervezeti egységhez vagyunk 
hozzárendelve, továbbá egyéb alkalmazotti adatainkat találjuk itt.  
 

 
 

2.10. Helyi címek  
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A „Helyi címek” fület választva tudjuk megtekinteni a hozzánk tartozó szervezeti egység 
címeit, telefonszámait, e-mail címeit és egyéb elérhetőségeit.  
 

 
 

3. Saját egyéncsoportok  
 
Az ügyintéző a saját hallgatói csoportjából egyéncsoportokat tud létrehozni. Az 
egyéncsoportba célszerű olyan hallgatói csoportokat elhelyezni, melyek statikusak, adott 
időszakra vonatkozóan mindig előhívhatók, félév (ciklus) közben nem változnak. Az 
egyéncsoportok statikus volta azt jelenti, hogy a benne lévő egyének nem törlődnek 
automatikusan, tehát ha például egy hallgató státusza passzívvá válik, és már nem kéne az 
egyéncsoporthoz tartoznia, nem automatikusan törlődik, hanem a felhasználónak kell ezt 
megtennie. 
A funkciófelület felső részén a létrehozott csoportlista látható, melyek mind a saját 
hallgatókból állíthatók elő. Az alsó felületen a „Hozzáad” gomb segítségével új csoportot 
tudunk létrehozni. Meg kell adnunk a csoport nevét. Fontos az érvényesség időtartama, 
melyet tól-ig dátumokkal tudunk megadni. A „Leírás” mezőben olyan megjegyzéseket 
tehetünk be, mely a csoport összetételére vonatkozik. A „Mentés” gombra kattintva mentjük 
el a beírt adatokat. Ezután váltsunk a „Csoportban lévő egyének” fülre, nyomjuk meg a 
„Szerkeszt” gombot, mellyel a belső „Hozzáad” gomb aktívvá válik, és kiválaszthatjuk 
azokat az egyéneket, akiket a csoportunkba szeretnénk tenni. A „Csoportot használó 
dolgozók” fülre váltva a csoportot használó dolgozók listáját látjuk. Itt lehetőségünk van a 
„Hozzáad” gomb segítségével kiválasztani azokat a dolgozókat, akik láthatják a létrehozott 
egyéncsoportot. 
Egyéncsoport törlése abban az esetben lehetséges, ha valamennyi kapcsolódást 
megszüntetünk a „Töröl” gombra kattintás előtt. Tehát a hozzárendelt dolgozókat és 
hallgatókat is ki kell törölni azelőtt, hogy a rendszer a csoport törlését engedélyezné. 
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Egyéncsoportok létrehozása nem csupán ezen felületen lehetséges. A kliens program bármely 
hallgatókat tartalmazó felületén a felső listán jobb egérgombbal való kattintásra feljövő 
ablakból a „Hozzáad csoporthoz” parancsot választva lehetséges. 
 

 
 
Ha így szeretnénk létrehozni a saját egyéncsoportunkat, akkor az adott felületen elsőként a 
megfelelő FDL szűréssel érdemes leszűrni a kívánt hallgatói csoportot, vagy ha más módon 
szűrjük le a hallgatókat, akkor elsőként az „Összes adat” gombra kell kattintani, majd a 
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megfelelő egyéneket kijelölni. Azonban ha a listánkban szereplő valamennyi egyént be 
szeretnénk tenni az egyéncsoportba, akkor a jobb egérgombbal feljövő ablakból kiválasztjuk a 
„Mindent kijelöl” parancsot, majd ismét a jobb egérgomb segítségével a „Hozzáad 
csoporthoz”-ot, mellyel a kijelölt hallgatói csoportot vagy egy már létező egyéncsoporthoz 
tesszük, vagy akár egy új egyéncsoportot hozunk létre. A megjelenő „Csoporthoz adás” 
ablakban azon egyéncsoportok listája látható, melyek a „Saját egyéncsoportok (400)” 
menüpont alatt létre lettek hozva. 
 

 
 

Új egyéncsoport létrehozása az „Új csoport…” funkciógombra kattintás után lehetséges. 
Ekkor a megjelenő ablakban a létrehozandó csoport nevét szükséges kitölteni. 
 

 
 

Ha név megadása után az „OK” gombra kattintunk, akkor az előző („Csoporthoz adás”) 
ablakban található egyéncsoport lista az újjal bővül. Ezt az új csoportot kijelölve, majd az 
„OK” gombot megnyomva az előzőekben kijelölt hallgatói csoport az adott csoporthoz 
rendelődik. Ezt a „Saját egyéncsoportok (400)” menüpont alatt is megtekinthetjük a 
későbbiekben. 
 
A már létrehozott egyéncsoportokra lehetséges FDL szűréseket készíteni, vagyis beállítani, 
hogy adott felületeken mi csak azokat az egyéneket lássuk, amelyekkel dolgunk van. 
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4. Hozzámrendelt egyéncsoportok  
 
A felületre lépve tekinthetjük meg a hozzánk rendelt egyéncsoportok listáját és azok adatait.  
 

 
 

5. Üzenetek  
 
A rendszeren belül üzeneteket tudunk küldeni egymásnak NEPTUN kód alapján 
hallgatóknak, alkalmazottaknak. Üzeneteket nemcsak küldhetünk, hanem fogadhatunk is. 
Bizonyos esetekben a kapott üzeneteket még tovább irányíthatjuk más ügyintézőhöz.  
 

5.1. Üzenetek írása  
 
A felületen megtekinthetőek a rendszerben elküldött üzenetek. Új üzenet írásához kattintsunk 
a „Hozzáad” gombra, adjuk meg az üzenet tárgyát, szövegét. 
Az „emilben is megkapja” és/vagy az „SMSben is megkapja” jelölőnégyzeteket kipipálva 
lehetséges az adott üzenetet elküldeni a címzettek számára nem csupán a Neptun rendszerbe, 
hanem a saját emilcímére és/vagy mobiltelefonjára SMS formájában. Ez a funkció abban az 
esetben működik, ha az adott címzett megadta a mobiltelefonszámát és/vagy emailcímét a 
„Saját adatok (200)” menüpont „Címek” fülén. 
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Ezután váltsunk át a „Címzettek” fülre és nyomjuk meg a „Címzett hozzáadás” gombot. A 
megjelenő listából kiválaszthatjuk a címzetteket, akiknek az üzenetet szeretnénk elküldeni. A 
címzettek lehetnek a „Kijelölt” csoportban lévők, vagy bármely más csoport, melyeket a 
„Szűrések” melletti általunk készített legördülő listából tudunk kiválasztani. A hallgatókat 
egyesével, a gyors kereséssel is ki lehet választani. A kurzorral történő kijelölés után az 
„OK” gombra vagy az egyénre kétszer kattintva helyezzük azokat a címzettek közé. Az 
egyéneket a címzettek közül ki is tudjuk venni a „Címzett törlés” gombbal. 
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A „Mentés” gombra kattintva az üzenetet elküldhetjük. Ezzel az adott üzenet a felület felső 
részén látható listát (elküldött üzenetek) bővíti. Az üzenet tárgya, időpontja, küldőjének neve 
és az üzenet típusa megjelenik az üzenetek listájában. Ha egy megszerkesztett üzenetet nem 
akarunk elküldeni, akkor a „Mégsem” gombra kell kattintani. A „Visszavon” gombra 
kattintva lehetséges, az éppen elküldött üzenetet visszavonni, ha valamilyen oknál fogva 
mégsem akarjuk azt a címzettekhez eljuttatni. A küldött üzenet megkeressük a felső listában, 
kijelöljük és a „Visszavon” gombra kattintással a rendszer rákérdez arra, hogy biztos, hogy ki 
akarjuk törölni az üzenetet vagy sem. Ekkor az „OK”-ra kattintva az üzenet nem kerül 
postázásra, hanem kitörlődik. 
A „Töröl” funkciógomb segítségével a beérkezett üzeneteink karbantartása lehetséges. 
Üzenetek módosítására nincs lehetőség, korrekció esetén új üzenetet kell elküldeni. Itt nincs 
„Szerkeszt” gomb.  
 

5.1.1. Üzenetküldés egyéneket tartalmazó felületekről 
 
Üzeneteket küldeni nem csak a „Üzenetek (800)” menüpont alól lehetséges, hanem bármely 
felületről, ahol a felső felületrészen hallgatói vagy alkalmazotti listát találunk. Ekkor elsőként 
a megfelelő hallgatókat vagy alkalmazottakat érdemes leszűrni az FDL szűrő segítségével. 
Ezután az „Összes adat” gombra kattintva, az egyéneket kijelölve végül a jobb egérgombot 
megnyomva feljövő ablakból az „Üzenetküldés” funkciót kell választani.  
 

 
 

Ekkor megjelenik az üzenetküldésnél megszokott ablak, ahol a „Címzettek” fülre már egyből 
bekerültek azok az egyének, akiket kijelöltünk. A címzettek halmazát azonban még ezután is 
módunkban áll módosítani. Lehetséges törölni vagy akár még hozzáadni egyéneket, ha a 
„Címzett hozzáadás” vagy „Címzett törlés” gombra kattintunk. Ezután az üzenet tárgyát és 
szövegét megfogalmazva, és a „Mentés” gombra kattintva az üzenet elküldésre kerül. Az így 
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küldött üzeneteket is megtekinthetjük a későbbiekben az „Üzenetek írása (1000)” felületen. 
A „Mégsem” gombra kattintva lehetséges megszakítani az üzenetküldést. 
 

 
 

5.2. Üzenet írása szűrés alapján 
 
Az „Üzenet írása szűrés alapján (4250)” felületen a felhasználó szintén üzeneteket tud 
küldeni az előzőekben említett módon, azzal a különbséggel, hogy a „Címzettek” fülre lépve 
a „Szűrés kiválasztása” gombra kattintva lehetséges a címzettek halmazát az FDL szűrő 
segítségével definiálni. Amennyiben a megfelelő szűrést elkészítettük, az üzenetet a 
„Mentés” gombbal tudjuk elküldeni. 
Az elküldött üzenetek szintén a felület felső részén listázódnak, melyekből a feleslegessé 
váltakat a „Töröl” gombra kattintva lehet törölni. 
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5.3. Üzenetek olvasása  
 
A felületen megtekinthetjük a részünkre küldött üzeneteket. A „Töröl”gombra kattintva 
törölhetjük a kijelölt üzeneteket. A „Válaszol” gombbal válaszolhatunk az üzenet 
feladójának.  
Amennyiben új üzenetünk érkezett, arról tájékoztat a program. Az olvasatlan levelek 
vastagabb betűvel különülnek el az olvasottaktól. 
 

 

5.4. Üzenet beállítások  
 
A rendszer lehetővé teszi, hogy megadjuk, kiktől engedélyezzük az üzenetek fogadását. A 
„Hozzáad” gombra kattintva kiválasztjuk az egyéneket és a jelölőnégyzet segítségével 
beállítjuk, hogy az adott egyénektől fogadjuk az üzeneteket vagy nem. Vagyis mód van arra, 
hogy megadjuk, kiktől engedélyezzük az üzenetek fogadását. A listából lehet a „Töröl” 
gombbal egyéneket lehúzni, a listát a „Szerkeszt” gombbal lehet módosítani. Egy vagy több 
egyént kijelölve és a „Szerkeszt” gombra kattintva, majd a jelölőnégyzetből a pipát kivéve, 
azt definiáljuk, hogy a kiválasztott egyének nem küldhetnek számunkra üzenetet. 
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5.5. Üzenettovábbítások beállítása  
 
A rendszer lehetővé teszi, hogy beérkezett üzeneteinket más címre, vagy más felhasználónak 
továbbítsuk. Érvényességi idő megadása esetében a továbbítási szabály csak a megadott 
időintervallumban van életben.  
 
Ezen a felületen beállíthatjuk, hogy kinek akarunk továbbítani egy-egy üzenetet. Fontos 
kérvényeket lehet továbbküldeni más ügyintézőhöz, e-mail címe szerint, vagy a Neptun kódja 
szerint. Ki lehet választani akár több felhasználó közül is, akinek átirányítjuk az üzenetet. 
Meg lehet adni az érvényességi időt is. Listában az érvényességi időszakon (határidő) belül 
ezeket bármikor meg lehet tekinteni, kereséssel, vagy szűréssel lehet választani. 
 
A továbbítások a „Szerkeszt” gomb megnyomása után az adatok kitöltésével állíthatók be, ha 
a beírás végeztével a pirosan látható „Mentés” gombot megnyomjuk. 
 



Neptun. NET 
Tanulmányi 

Rendszer 
Dokumentáció 

 
KARI ADMINISZTRÁTOR 

 

 
 
 

Kiadás: 2006.02.21. Verzió: 2.0. Oldalszám: 27 / 155 
 

 
 

6. Alkalmazotti adatok megtekintése és szerkesztése  
 
A képernyő felső részén az alkalmazottak listája látható, az alsó részén pedig egy kiválasztott 
alkalmazottról láthatunk bővebb adatokat. A „Hozzáad” gombbal üres adatlap jelenik meg, 
ilyenkor a „Mentés” és a „Mégsem” gomb pirosra színeződik. Az adatok megfelelő kitöltése 
után a „Mentés” gombbal az adatokat a rendszer elmenti, a „Mégsem” mentés nélküli 
kilépést jelent. A zölddel jelölt mezők mindig a kötelezően kitöltendő adatokat jelölik. A 
„Szerkeszt” gombbal az adatok módosítására, szerkesztésére van lehetőség. 
Alkalmazottaknak kifejezetten ajánljuk, hogy a NEPTUN kód helyett a LOGIN nevüket 
változtassák meg, és változtassák meg a jelszót is időről időre. 
A fülekre kattintva a következő adatok érhetőek el, melyek megegyeznek a „Saját adatok 
(200 )” menüpont alatt található fülekkel:  
 

• Személyes adatok  
• Hivatalos adatok  
• Címek  
• Előképzettség  
• Nyelvvizsga  
• Egyéb  
• Extra adatok  
• Alkalmazotti adatok  
• Szervezeti egység  
• Helyi címek  
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6.1. Alkalmazott hozzárendelése 
 
A menüpontra lépve az „Alkalmazott hozzárendelése” gombbal a felület felső részén 
található listához új egyént vihetünk fel. A lista az intézmény hallgatóit tartalmazza, tehát ez a 
funkció arra szolgál, ha az intézmény egy meglévő hallgatója, mint alkalmazott is felvételre 
kerül. A megjelenő ablakból a megfelelő hallgatót kiválasztva és „OK” gombra kattintva 
bővül az alkalmazotti lista. 
 

7. Szervezeti egységek  
 
A képen található felületen a kari adminisztrátor megtekintheti az intézmény szervezeti 
struktúráját. A NEPTUN.NET rendszer lehetővé teszi az intézményi hierarchia megfelelő 
leképezését. A ’+’ és ’-’ jellel lehet a fastruktúrában megjelenő szervezeti egységhez tartozó 
elemeket kibontani, illetve elrejteni. 
A felületen használható gombok: 

- „Hozzáad”: új szervezeti egység létrehozása 
- „Szerkeszt”: már létező szervezeti egység adatainak módosítása 
- „Töröl”: a kiválasztott szervezeti egység törlése (a program csakis abban az esetben 
engedélyezi a törlést, ha az adott tételnek még nincsenek kapcsolódásai) 
- „Mentés”: a „Hozzáad” és „Szerkeszt” gombok lenyomása után piros színre vált. A 
gombra kattintva az adatok elmentődnek. 
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- „Mégsem”: az adatok nem kerülnek elmentésre.  
 
Felületről való továbblépéshez mindenképpen szükséges a „Mentés” vagy a „Mégsem” 
gomb megnyomása. Erre a program a pirosan villogó gombbal figyelmezteti is a felhasználót.  
 

7.1. Alap adatok  
 
A Kari adminisztrátor erről a funkcióról indulva tekintheti meg a kar szakjait, szakirányait, és 
a szervezeti egysége alól jut el a tanszék tárgyaihoz.  
Először a NEPTUN.NET-ben szereplő intézmény kódja, elnevezése és típusa jelenik meg a 
felső listában. Az intézménnyel vagy a kiválasztott szervezeti egységgel kapcsolatos 
információk a „Hozzáad” gomb megnyomásával vihetők be a rendszerbe. Ez alatt az 
intézmény paraméterei adhatók meg. Az újonnan felvitt szervezeti egység a kiválasztott 
felettes szervezet alá kerül be a fastruktúrába. Fontos kihangsúlyozni, hogy a felettes 
szervezet megadása, valamint új szervezeti egység felvitelénél a szervezeti egység kódjának 
és típusának megadása kötelező.  
Egy szervezeti egységhez megadhatjuk annak elnevezését, a rövid megnevezését, OM 
azonosítóját. Az elnevezést javasolt több nyelven is kitölteni, mert ezt az elnevezést 
használjuk az oklevélmelléklet kitöltéséhez is. Az intézmények gyakran karokra tagozódnak, 
karok jöhetnek létre, karok törölhetők, stb. Az intézményt kibontva először a karok listája 
látható. Az „Alap adatok” fület választva a felhasználó megtekintheti a kiválasztott szervezeti 
egység alapadatait. 
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7.1.1. Átlagszámítási szabály megadása 
 
Szervezeti egységenként metanyelv segítségével megfogalmazható az átlagszámítási szabály 
az „Átlagszámítási szabály” gombra kattintással. 

7.2. Címek  
 
A „Címek” fület választva a felhasználó megtekintheti a szervezeti egységnél tárolt címeket. 
Cím felviteléhez először a kép alján látható „Szerkeszt” gombra kell kattintani, majd a 
címlista alatt található „Hozzáad” gombra. Az adatok felvitele után a „Mentés” gombra 
kattintva a rendszer elmenti az általunk felvitt címet, illetve címeket. A rendszerben 
tetszőleges számú cím menthető el. A „Másol” gombra kattintva a program a rendszerbe már 
felvitt kiválasztott cím másolását teszi lehetővé. Az „Elvesz” gombra kattintva a kiválasztott 
cím törlődik a rendszerből. Fontos megjegyezni, hogy a címlistában szereplő adatok csakis 
akkor szerkeszthetőek, módosíthatóak, vagy törölhetőek, ha előtte a „Szerkeszt” gombra 
kattintunk. 
 

 
 

7.2.1. Telefonszámok  
 
A „Szerkeszt”, majd a „Hozzáad” gombra kattintással új telefonszám hozható létre. A 
telefonszám mező kitölthető, típusa legördülő listából kiválasztható. A kijelölt elem az 
'Elvesz' gombra törlődik. A „Szerkeszt” gombra kattintással az adatok módosítása 
lehetséges. 
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7.2.2. Email címek  
 
A „Szerkeszt”, majd a „Hozzáad” gombra kattintással új email cím hozható létre. Az email 
cím mező kitölthető, típusa legördülő listából kiválasztható. A kijelölt elem az „Elvesz” 
gombra törlődik. az adatok módosítása a „Szerkeszt” gombra kattintás után lehetséges. 
 

7.2.3. Honlapok  
 
Ezen a felületen lehet felvinni és megtekinteni a szervezeti egység honlapcímét.A 
„Szerkeszt” gomb után a „Hozzáad” gombra kattintva a „Honlap cím” mezője kitölthető. A 
kijelölt elem az „Elvesz” gombra törlődik. A „Szerkeszt” gomb megnyomása után az 
adatokat karban tudjuk tartani. 
 

7.3. Munkatársak  
 
A „Munkatársak” fület választva a rendszer kilistázza az adott szervezeti egységhez rendelt 
munkatársakat. Új munkatárs hozzárendeléséhez a „Szerkeszt”, majd a lista alatt található 
„Hozzáad” gombra kell kattintani. A program ekkor egy listát jelenít meg, amiben 
szerepelnek a rendszerbe felvitt alkalmazottak. A megfelelő egyén megjelölése és az „OK” 
gombra kattintás után a program hozzáadja a kiválasztott alkalmazottat az általunk kijelölt 
szervezeti egységhez. A kilépett egyéneket a „Töröl” gomb megnyomásával törölhetjük a 
listából, vagyis naprakészen tarthatjuk a listát. 
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7.4. Adózási adatok  
 
Az „Adózási adatok” fülön az adózáshoz, illetve számlához szükséges adatokat adjuk meg 
adott szervezeti egységre vonatkozóan. A számlázási címnek tartalmaznia kell a szervezeti 
egység nevét címét, esetleg adószámát is. A számla alsó sorába fontos információt adhatunk 
meg. Pl.: „Kérjük, hogy a fenti összeget a következő számlára szíveskedjenek átutalni:….”. A 
bankszámlaszám és az adószám kitöltése is fontos. A bankszámlaszámokat 8-as tagolással 
lehet felvinni a rendszerbe. A program automatikusan ellenőrzi, hogy lehetséges-e a megadott 
bankszámla szám. Ha nem, akkor pirossal kijelzi. A számlacím beállítása esetén az lesz az 
alapértelmezett cím számlaadás esetén. A „Szerkeszt” gombra kattintással tudunk új adatokat 
felvinni vagy a régi adatokat módosítani. 
 

 
 

7.5. Szervezeti egység bankszámlaszámainak megtekintése 
 
A Kari adminisztrátornak a „Bankszámlaszámok” fülre lépve a szervezeti egység 
bankszámlainak megtekintésére és szerkesztésére nyílik lehetősége. Ha egy szervezeti 
egységet kiválasztottunk, akkor mindig a szervezeti egység számlaadatait kell megadni. 
Állami intézményben többnyire csak egy bankszámlaszám adható meg, ez pedig a Kincstári 
bankszámlaszám lehet. Nem állami intézményben erre vonatkozóan nincs megkötés. 
Számlaszám felviteléhez kattintsunk a „Szerkeszt”, majd a „Hozzáad” gombra, vigyük fel 
az adatokat, majd rögzítéshez kattintsunk a „Mentés” gombra. Felvitt bankszámlaszám 
törléséhez kattintsunk a „Szerkeszt”, majd a belső „Töröl” gombra. Végül a módosításokat a 
„Mentés”-sel tudjuk rögzíteni. 
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8. Hallgató kijelölése, szűrés, szerkesztés  
 
A hallgatók kijelölése az egérrel egyesével lehetséges, illetve alkalmazni lehet különböző 
szűréseket. Ha több hallgatóval egyszerre szeretnénk műveleteket végezni, akkor csoportos 
kijelölésre vagy szűrés létrehozására van lehetőség. Több hallgató kijelölése a „Shift” és a 
„Ctrl” billentyűk segítségével végezhető el, illetve a jelölőnégyzeteket tartalmazó oszlopban 
a megfelelő hallgatók melletti négyzeteket kipipálva. Ezen kívül a szűrések alkalmazása 
megkönnyítheti a munkánkat. Ennek több módja is van.  
 

8.1. Keresés funkció 
 
Az egyik és legalapvetőbb lehetőség a keresés konkrét személyre. Ez a felület felső része alatt 
található keresési mező kitöltésével végezhető, ahol a keresési feltételt (Előtag, Neptun kód, 
Keresztnév, Vezetéknév) változtatni lehet a jobb egérgomb használatával. Azon mezők 
állíthatók be keresési feltételként, melyek oszlopként szerepelnek a felületen. Ezen 
módosítani a jobb egérgombbal való kattintásra előjövő „Oszlopszerkesztés” paranccsal 
lehet, ahol meg lehet adni, hogy mely adatok jelenjenek meg a funkciófelület felső részén. A 
keresés töredékszavakra is működik és a „Keresés” gombbal, vagy az „Enter” lenyomásával 
alkalmazható.  
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8.2. Keresés a  gomb segítségével  
 
Egy másik keresési funkció a „Keresés” gomb mellett található  gombbal alkalmazható, 
melyre kattintással a feljövő ablak mezőiből akár többet is kitöltve szűkíthető a hallgatói lista. 
Amilyen oszlopok jelennek meg az adott felületen, azokra lehetséges keresni ezen szűréssel 
is. 
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8.3. Szűrések  
 
A következő kijelölésre szolgáló szűkítési feltétel a szűrések létrehozása és alkalmazása, 
melynek leírása egy külön dokumentumban kerül leírásra. Ha egy olyan korábban létrehozott 
szűrésre van szükség, ami nincs benne a legördülő listában, vagy ennek módosított 
változatára, vagy pedig egy teljesen újat akarunk megadni, akkor a „Szűrés” gomb 
megnyomására egy új ablak, a szerkesztő-kezelő felület jön elő, amivel mindez elvégezhető.  
 

 
 

(A “Szűrések” dokumentáció külön letölthető az www.sdakft.hu honlapunkról.) 
 
Szűrések, listák, táblázatok elkészítésének bemutatásával foglalkozunk ebben a fejezetben.  
 
 
A listákból való kijelölés, szűkítés egyik legfontosabb módja a szűrés. A szűrés kényelmes, és 
teljesen általánosan is megfogalmazható feltételek alapján történik.  
A listák szűkítése előre elkészített szűréssel is történhet, melyet egy legördülő listából 
választhatunk ki, amely közvetlenül a „Szűrés” gomb mellett található meg. Ezeket a 
szűréseket egyénre szabottan készíthetjük el, azokra a listákra alkalmazzuk, melyet a 
felhasználó nap, mint nap használ.  
A szűréseket a felhasználó elkészítheti egyénileg, de lehetséges, hogy Neptun rendszergazda, 
vagy a felhasználók segítésére kijelölt adminisztrátor készíti el, és a szűréseket csoportosan is 
elküldheti a felhasználóknak. A szűrések elkészítésére először a TO ügyintézőket valamint a 
Tanszéki adminisztrátorokat tanítjuk meg. Segítségükre lehet Kari- illetve Rendszer 
adminisztrátor is a bonyolultabb listák elkészítésénél.  
Egyes Intézményeknél a NEPTUN rendszergazdák maguk jelölnek ki egy alkalmazottat, aki 
karban tartja és készíti a különböző szerepcsoportú egyének által használható szűréseket.  
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Ha nem áll rendelkezésre megfelelő szűrés, akkor a legördülő menü mellett a „Szűrés” 
gombot kell megnyomni, és saját magunk is el tudunk készíteni megfelelő szűrést. (Szűrések, 
lásd külön dokumentációban.)  
Az elkészített szűrést a szűrés felületen, ha piros pipával megjelöljük (Megjelenjen a 
legördülő listában menüpont alapján) akkor az a funkciófelületen menüből is kiválasztható 
lesz.  
 

 
 
A Rendszergazda, vagy Kari adminisztrátor több felhasználónak is készíthet azonos szűrést, 
sőt paraméteres kialakításút is, ezeket egyénre szabva külön-külön mindenki az aktuális 
adatbázison futtathatja.  

8.3.1. Szűrés értelmezése  
 
A felhasználó által elérhető saját listát szűkíthetjük különböző feltételek alapján.  
Csak azokat a szűréseket listázzuk ki a felületen, amiket a legördülő menübe betettünk, a 
szűrés lap baloldali listáiban piros pipával megjelöltünk, és amelyek megfelelnek a 
kiválasztott Szűrés feltételeinek. A szűrések neveit lehetőleg rövidre válasszuk, megnevezése 
tömör és értelemszerű legyen.  
A legördülő szűrés típusokat magunk is beállíthatjuk, illetve szerkeszthetjük. A „Szűrés” 
gombot megnyomva a szűrésszerkesztő felületre jutunk el. A baloldalon az elkészített 
szűrések listájából csoportokat állíthatunk össze, csoportonként fastruktúrába szervezve. 
Érdemes a gyakran használt szűréseket piros, a ritkán használtakat kék pipával kijelölni.  
A szűrésszerkesztőben bal oldali szűréslista látható és a hozzá kapcsolódó alapműveleteket 
egy legördülő listából tudjuk választani, vagy a felette elhelyezett menüsorból jelöljük ki.  
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8.3.2. Szerkesztő lapi műveletek szűrés ill. lekérdezés létrehozására  
 
A szerkesztő lapon lévő ikonok sorrend szerint a következő műveleteket takarják:  

 

 
 

 Szűrés létrehozása  
 Szűréscsoport létrehozása  
 Mentés  
 Átnevezés  
 Törlés  
 Mentés fájlba  
 Beolvasás fájlból  
 Mentés képként  
 Beállítások  
 Táblák automatikus méretezése  
 Táblák optimális méretezése  
 Táblák optimális elrendezése  
 Táblák optimális méretezése és elrendezése  
 
A szűréslista fejlécére jobb egér kattintásra előjönnek a szűrés listák kialakítására vonatkozó 
műveletek:  
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 Megjelenítés a legördülő listában vagy Kivétel a legördülő listából  
 Alapértelmezett szűrés megadása  
 Új szűrés létrehozása  
 Új szűréscsoport létrehozása  
 Mentés  
 Szűrés törlése  
 Átnevezés  
 Másolás más részére vagy saját részre 
 Mindent kinyit  
 Mindent becsuk  
 
A baloldalon meglévő szűrések különböző listák elkészítésére alkalmasak, melyek különböző 
feltételnek tesznek eleget. Ha ezeket gyakran használjuk, piros pipával jelöljük meg. Törölni 
úgy tudjuk, hogy kijelöljük azt, majd megnyomjuk a Törlés menüpontot, vagy jobb 
egérgombbal rákattintunk a törölni kívánt szűrésre, és az előugró ablakból kiválasztjuk a 
„Szűrés törlése” parancsot. Ha egy szűrést kitüntetünk, vagyis Alapértelmezett szűrésnek 
kezeljük, mindig egy megadott feltétel szerint jelenítjük meg az egyének listáját. 
Ha a listákban nem találunk olyan szűrést, melyre szükségünk lenne, akkor a meglévő 
szűrések mellé újakat is szerkeszthetünk.  
Ezt a folyamatot egy példán keresztül mutatjuk be. A szerkesztés úgy történik, hogy először 
felveszünk egy új szűrést, a szűrés nevét az Átnevezés menü segítségével beírjuk, majd ha 
szükséges, betehetjük, hogy jelenjen meg a legördülő listában is.  
Az új szűrés felvételével a szűréshez közvetlenül kapcsolódó tábla jelenik meg a kívánt 
fejléccel. Feltétel hozzáadásával választhatunk a kapcsolódó adatok típusaiból.  
 

 
 

A szerkesztő lapon baloldalt a megadott szűrés, középen a hozzá tartozó alapból behozott 
tábla látható, jobb oldalon a kapcsolódó táblák listája névsor szerint. 
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Először a tábla adatokból feltétel hozzáadásával állíthatjuk be a lekérdezés paramétereit. Az 
adatokat és az adatok kapcsolatait megjelenítő táblastruktúrát egymás után állíthatjuk fel, ami 
mind a szűrések, mind a lekérdezések alapjául szolgálnak.  
 

 
 

A szerkesztő lapon az egymás után kapcsolódó táblákat láthatjuk.  
 

 
 

A szerkesztő lapon az egymás után kapcsolódó táblák negáltját megjelölve kapjuk pl. azon 
hallgatók listáját, akiknek nincs nyelvvizsgájuk. 
A táblák összekapcsolásakor táblánként is feltételeket adhatunk meg. Két tábla 
összekapcsolására kattintva a kapcsolat negáltját is be tudjuk állítani.  
A továbbiakban egy táblán belüli szűréshez ill. lekérdezéshez tartozó feltételrendszer 
megadására mutatunk egy példát, amit egy legördülő menüből választással kaphatunk meg.  
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A szerkesztés lapon a Hallgatók táblán beállítjuk a feltételeket, majd a kapcsolódásokat a jobb 
oldali listából választva egymás után felrakjuk a szerkesztő felületre a kapcsolódó táblákat, 
mindegyikben külön-külön állíthatjuk a feltételeket.  
 

8.3.3. A tábla által meghatározott feltételek  
 

8.3.3.1. Mezőfeltétel  
 
Mezőfeltételnek nevezzük a tábla statikus tulajdonságaira, azaz a tábla mezőire megadott 
feltételeket. Ezek a táblázat egy-egy sorára vonatkoznak. A mezőfeltételeknek két fajtája van: 
elemi és összetett feltételek.  

Táblamezőre alkalmazható összehasonlító valamint ürességellenőrző műveletek 
 

 Alkalmazhatóság   
Összehasonlítás 

típusa  Jelölés 
szöveg szám dátum fixlista  logikai  

egyenlőség  =  9  9  9  9  9  

különbözőség  <>  9  9  9  9  9  

kisebb  <  9  9  9    



Neptun. NET 
Tanulmányi 

Rendszer 
Dokumentáció 

 
KARI ADMINISZTRÁTOR 

 

 
 
 

Kiadás: 2006.02.21. Verzió: 2.0. Oldalszám: 41 / 155 
 

kisebb vagy 
egyenlő  <=  9  9  9    

nagyobb  >  9  9  9    

nagyobb vagy 
egyenlő  >=  9  9  9    

illeszkedés 
mintára  MINT  9      

mintától való 
különbözőség 

 NEM 
MINT  9      

   
üresség  ÜRES  9  9  9  9  9  

kitöltöttség 
 NEM 
ÜRES  9  9  9  9  9  

 

8.3.3.2. Elemi feltétel  
 
Elemi feltétel létrehozásához a tábla tetszőleges sorának elején lévő karikára kell a bal 
egérgombbal kattintani, s a feljövő listából az első műveletet kell kiválasztani Ennek hatására 
létrejön egy elemi feltétel megadására szolgáló új sor. 
 

 
 
A táblamezőt és a műveletet egyaránt egy legördülő listából kell kiválasztani, míg az értéket a 
típustól függően kell begépelni, szám- ill. dátumszerkesztőben megadni vagy legördülő 
listából kiválasztani.  
A szöveges típusú mezőknél lehetőség van mintaillesztésre, itt az ’_’ (aláhúzás) ill. a ’%’ 
(százalék) jelek használhatók a pontosan egy darab ill. a tetszőleges számú tetszőleges 
karakter maszkolására. 
 

8.3.3.3. Összetett feltétel  
 
Egy összetett feltétel több másik feltétel valamilyen logikai relációval történő 
összekapcsolásával jön létre. A feltételhalmaz tartalmazhat egyaránt elemi és összetett 
feltételeket.  
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Ötféle logikai relációt lehet megadni, mellyel a feltételhalmaz elemei összekapcsolhatók. 
 

Összetett feltétel megadására szolgáló relációk 
 

A feltételhalmaz elemei 
közül teljesül:  Leírás  Kiértékelés háromelemű 

halmaz esetén {A, B, C} 

Mindegyik  Minden feltétel teljesül  A és B és C  

Valamelyik  A feltételek közül legalább egy 
teljesül  A vagy B vagy C  

Egyik sem  A feltételek közül egyetlen egy 
sem teljesül  nem A és nem B és nem C 

Nem mindegyik  A feltételek között van olyan, 
amelyik nem teljesül  

nem A vagy nem B vagy 
nem C  

Nem  Az utána következő logikai 
feltételt negálja  nem (A és B és C)  

 
Összetett feltétel létrehozásához a tábla tetszőleges, de nem legelső sorának elején lévő 
karikára kell a bal egérgombbal kattintani, majd pedig a feljövő listából a második műveletet 
kell kiválasztani Ennek hatására létrejön egy összetett feltételt jelentő sor, melynek egyetlen 
eleme az éppen aktuális sor lesz. Minden egyes összetett feltétel az őt közvetlenül követő 
összes olyan feltételt tartalmazza, mely beljebb kezdődik, azaz a vele egy szinten lévő 
következő feltételig az összes elemet tartalmazza. Ezeknek a sorszáma is mutatja a szintet, 
ahová tartoznak.  
Az összetett feltétel logikai relációjának megváltoztatásához a reláció szövegére kell 
kattintani, s a megfelelőt a megjelenő elemek közül kell kiválasztani.  
 

Összetett feltétel logikai relációjának kiválasztása 
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8.3.3.3.1. Statisztikai feltétel  
 
Statisztikai feltétel lehet a táblázat sorainak darabszámára megadott feltételek, vagy ezen 
sorok adott szám típusú mezőjének értékeire adott minimum, maximum, átlag vagy összeg 
korlát. (statisztikai feltétel a kiinduló táblára nem adható meg.)  
A statisztikai feltételpanel alapértelmezésben nem jelenik meg, ehhez a tábla jobb felső 
sarkában lévő  gombra kell kattintani. Ennek a párjával, a  gombbal lehet eltüntetni a 
panelt, amennyiben nincs rá szükség.  
Az elemi statisztikai feltétel valamely táblamező táblázatbeli értékeinek kumuláltjára 
tartalmaz korlátot. A kumulált lehet a sorok darabszáma, vagy pedig a számot tartalmazó 
mezők értékeinek összege, átlaga, minimuma vagy maximuma.  
 

8.3.3.3.2. Kapcsolódási feltételek  
 
Táblák közötti kapcsolódásokat lehet megadni. Az alább leírt sorrendben lehet egy tábla után 
további kapcsolódással táblákat hozzátenni:  
 
 Ki kell választani a szerkesztő felületen azt a táblát, amihez a kapcsolódási feltételt 

létre akarjuk hozni. Ekkor a jobb oldalon található Kapcsolódások listájában az aktív 
táblának a lehetséges kapcsolódásai jelennek meg. (az aktív tábla fejlécének színe eltér 
a többi tábláétól. A Kapcsolódások listájában ki kell választani a megfelelő táblát, 
mely a feltétel része lesz.  

 Át kell húzni a szerkesztőbe (bal egérgomb lenyomásával a kiválasztott tábla nevére 
kell állni, és az egérgomb folyamatos nyomva tartásával az egeret a szerkesztő 
megfelelő pozíciójára kell mozgatni). Ekkor az adott helyen megjelenik a kívánt 
típusú tábla.  

 Igény esetén a táblákat összekötő vonalon történő dupla kattintással előhívható egy új 
ablak, melyen beállítható a kapcsolódás negált volta. A kapcsolódás negált 
tulajdonságát a táblákat összekötő vonal piros színe jelzi.  

8.4. Paraméteres szűrés  
 
Paramétert megadni csak összehasonlítást tartalmazó elemi mező- ill. statisztikai feltételre, 
ezen belül is csak az összehasonlításban szereplő értékre lehet. Tehát mind a vonatkozó 
táblamezőt, mind pedig az összehasonlító műveletet a szerkesztés folyamán kell megadni.  
A feltételszerkesztő panelek egy-egy sorában, az összehasonlító művelet után lévő, egy kis 

alulvonással jelzett területre kattintva lehet a paraméter voltát beállítani. Ekkor a feltétel 
sorában az összehasonlító művelet után megjelenik a „param:” felirat, és ezt követően lehet 
megadni, hogy mi legyen a paraméternév. Végrehajtáskor a program ezzel a névvel fog 
hivatkozni az adott paraméterre a megnyíló paraméter megadási ablakban, melyben be lehet 
állítani a kívánt paraméterértékeket.  
A program alapértelmezésben a mezőnevet adja paraméternévnek, de ez a felhasználó által 
megváltoztatható, szerkesztése a szöveges mezők szerkesztésével azonos módon zajlik. 
Amennyiben több egyforma nevű paraméter van, meg is kell változtatni, különben a 
paraméterbehelyettesítés nem lesz egyértelmű, és ezért a szűrés eredménye eltérhet a 
kívánttól. Tehát a helyes működés érdekében a felhasználónak kell figyelni arra, hogy a 
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paraméternevek egyediek legyenek!  
A fentiekre vonatkozóan tekintsünk egy példát, melyen be tudunk mutatni egy konkrét 
szűrést, és egy paraméteres szűrést is. 
 
1 példa A feladat legyen egy hallgatói csoport szűrése, melyek egy adott képzés 

megadott félévére (ciklus) vannak beíratva, aktív hallgatók, államilag finanszírozottak, 
megadott szemeszterre járnak és adott mintatantervhez tartoznak.. 

2 példa Utána ezt a szűrést teljesen általánosan is fogalmazzuk meg, a képzés kódja, a 
szemeszter száma, és a mintatanterv neve legyen a paraméter. 

 
Az előbb bemutatott szűrést úgy hoztuk létre, hogy az adattábláknak megfelelő palettákon 
végighaladva figyelembe vesszük a felkínált kapcsolódási listákat, valamint gondosan meg 
kell adni a feltételeket, ki kell jelölni a megfelelő mezőket konkrét értékek megadásával, vagy 
valamelyik helyett paraméterválasztással, és a paraméter nevének esetleges kiegészítését kell 
még beírni. A Szűrés végén a szűrés alkalmazása gombot kell megnyomni.  
Egy TO ügyintéző a neki legmegfelelőbb szűréseket készítheti el, amelyek egy félév során 
mindig rendelkezésre állnak. Kívánatos a szűréseket félévenként felülvizsgálni, lehet 
aktualizálni, a felesleges szűréseket pedig törölni kell.  
 

9. Jogosultság 
 
Jogosultság kiosztását egy jogosultság kiosztó szerepkörű egyén végezze, aki tisztában van az 
egyes szerepkörök funkcióival, és ismeri az elérhető adatok halmazát szerepkörönként.  
A biztonságos működés és az adatok biztonsága megköveteli, hogy csak olyan személy férjen 
hozzá a jogkiosztó modulhoz, aki tisztában van a jogosultságrendszer működésével, és 
feladatát maximális megbízhatósággal végzi.  
 

9.1. Helyettesítés  
 
Az új Neptun lehetőséget ad a felhasználók meghatározott ideig tartó helyettesítésére. Abban 
az esetben, ha valakit helyettesíteni kell, mert távol van, lehetőség van arra, hogy egy másik 
személy egy meghatározott időre megkapja a szerepköreit.  
 

9.2. Jogosultság típusok  
 
A jogosultság típusait három csoportba soroljuk:  
 

9.2.1. Funkció jogosultság  
 
Ezzel a jogosultság típussal lehet a fába szervezett menüelemekhez tartozó funkciók 
használatát engedélyezni, vagy tiltani. Lehetőség van a funkcióhoz tartozó jogosultság 
finomítására, így árnyalni tudjuk a funkcióhoz tartozó jogosultságot.  
 
Funkció jogosultság:  
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� Követi a menüstruktúrát  
� Jogosultság megadása felületekre  
� Felületen belül controllokra  
� Finoman hangolható  

9.2.2. Oszlop jogosultság  
 
Nagy rendszerek esetén (mint például a NEPTUN.NET) felmerülő igény, hogy bizonyos 
attribútumokhoz csak adott szerepkörrel rendelkező egyének férhessenek hozzá. Az oszlop 
jogosultság segítségével az ilyen típusú igényeket tudjuk kielégíteni. Ilyenkor adatbázisbeli 
oszlopok láthatóságát és írhatóságát tudjuk beállítani.  
 
Oszlop jogosultság: 
� Adatokra adunk jogosultságot  
� Entitások attribútumaira  
� Írásra és olvasásra  
 
Gyakori igény, hogy egy adott szerepkör esetén ne engedélyezzünk olvasásra vagy írásra 
bizonyos attribútumokat. Vagyis minden egyes szerepkörre külön-külön be lehet állítani egy 
attribútum halmazt, melyet az adott szerepkörben belépő felhasználó írhat, vagy olvashat. 
Ennek a halmaznak a meghatározását nagy körültekintéssel kell elvégezni, mert az adott 
szerepkörben az egész rendszerre kihatással vannak a beállítások, nem csak egy 
meghatározott funkcióra, mint a funkció jogosultságnál.  
Tulajdonképpen itt nem történik más, mint jogosultságot adunk az adatbázis táblák egyes 
oszlopaira. Ebben az esetben viszont nincs mód a finomhangolhatóságra. Az írásra adott 
jogosultság a módosítást, törlést, és újfelvételt jelenti. 
 

9.2.3. Sor jogosultság  
 
A NEPTUN.NET jogosultság rendszere lehetőséget nyújt arra, hogy ne csak adatbázistábla 
oszlopaira, hanem soraira is jogosultságot adhassuk meg szerepkörönként. Tehát 
meghatározhatjuk egy szerepkör esetén azt, hogy egy adatbázistábla mely sorait írhatja, vagy 
olvashatja az adott szerepkörrel rendelkező felhasználó.  
 
Sor jogosultság:  
� Adatokra adunk jogosultságot  
� Táblák soraira szűrünk  
� Írásra és olvasásra  
� Meghatározott szerkezetű SQL  
 
Sor jogosultság jellemzői:  
Az előző két jogosultság típus segítségével már egy komplex jogosultság rendszer is 
kialakítható. A sor jogosultság segítségével azonban még árnyaltabbá tudjuk tenni a 
szerepköröket. Sor jogosultságot meghatározott szerkezetű SQL kifejezésekkel tudunk 
megadni. Így lehetőség van arra, hogy egy meghatározott adatbázistábla esetén, egy adott 
szerepkörre meghatározzuk azokat az adatbázistábla sorokat, amiket a szerepkörbe belépett 
felhasználó láthat. Nem csak a láthatóságra adhatunk meg ilyen szűrőket, hanem írásra is.  
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9.3. További jogosultságok  
 

9.3.1. Szűrés láthatóság jogosultság  
 
� Palettákra  
� Mezőkre  
� Kapcsolódásokra  
 

9.4. Jogosultság kiosztás  
 
Jogosultság kiosztására a jogosultságkiosztó szerepkörű egyén jogosult. Az „Adminisztráció 
(95400)” főmenü pont alatt található egyik almenü a „Felhasználó szerepkörhöz rendelése 
(95700)” melynek komponensei a következő további menüpontok. 
 
Menüpontok: 
�  „Szervezeti egységben (112400  )”  
� „Modulban (112500 )”  
� „Mintatantervben (112600 )”  
 

9.4.1. Szervezeti egységekben  
 

9.4.1.1. Jogosultság kiosztás szervezeti egység szinten egyesével 
 
A „Szervezeti egységben (112400 )” felületen a „Jogosultság karbantartás” fül alatt a 
NEPTUN.NET rendszerben bennlévő alkalmazottak részére lehet egyenként, illetve 
csoportosan szervezeti egységhez tartozóan szerepköröket rendelni. Itt kell megadni a 
szervezeti egységet, a felhasználó nevét, a felhasználó típusát (pl. aktív, felfüggesztve, 
megszűnt), ki lehet választani a szerepköröket, meg lehet adni a szerepkörre vonatkozó 
érvényesség kezdetét, és végét.  
 
Az adatokat a „Szerkeszt” gombbal lehet módosítani. A „Hozzáad” gombbal pedig bővíteni 
lehet a jogosultsági listát. A felület felső felén lévő listából a „Töröl” gombbal lehet törölni 
egyéneket, a jogosultságokkal együtt.  
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Az ábrán megmutattuk, hogy szerepköröket milyen listából kell kiválasztani. Körülbelül 30 
szerepkört soroltunk fel, melyekhez a jogosultságokat (funkcionális, oszlop és 
sorjogosultságokat az SDA Stúdió Kft. beállította). A szerepköröket „Jogosultságok 
karbantartás” fül alatt egyesével hozzá tudjuk rendelni az alkalmazottakhoz, hogy a beállított 
szerepkör melyik szervezeti egység vonatkozásában aktív.  
 
A „Helyettesítés” gombra kattintva megadható, hogy a kiválasztott alkalmazottat melyik 
felhasználó fogja helyettesíteni a megadott időintervallumban. Helyettesítés esetén a 
helyettesítő a helyettesített személy jogosultságát megkapja. A helyettesítési idő lejártával a 
helyettesítő személyhez rendelt szerepkör automatikusan megszűnik. 
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9.4.1.2. Csoportos jogosultság kiosztás szervezeti egység szinten 
 
A továbbiakban csoportosan is lehet jogosultságokat beállítani a „Csoportos jogosultság 
felvétel” fül alatt.  
 
Ez lehet:  
� Egy szervezeti egység, több alkalmazott, alkalmazottanként mindenkinek azonos 

szerepkörcsoport.  
� Több szervezeti egység, egy alkalmazott, egy szerepkör  
� Több szervezeti egység, egy alkalmazott, több szerepkör  
� Több szervezeti egység, több alkalmazott, egy szerepkör stb. 
 
A „Csoportosan jogosultság felvétele” fül alatti felület három táblára van 
osztva: 
� Szervezeti egységek  
� Alkalmazottak  
� Szerepkörök  
 
Mindegyik felett két négyzet alakú felület található. Egyikben pontok, amivel a fentiekben 
megnevezett Szervezeti egységek listájából, Alkalmazottak névsorából, Szerepkörök 
listájából lehet választani, amelyek a négyzet alakú ablakokba kerülnek be. Ha valamit 
tévesen tettünk be, akkor a második kis négyzetben lévő „X”-el lehet kitörölni az ablakból. 
Csoportos jogosultság kiosztáshoz először kattintsunk a „Hozzáad” gombra, majd a 
mindhárom tábla felett található pontokat tartalmazó gombra A jól összerendezett adathármas 
csoportosításokra ezután meg kell adni az érvényességi időtartamokat, be kell állítani a 
státuszt (pl. aktív) majd ezekre vonatkozóan használhatjuk a ”Jogosultság mentése” gombot. 
Az így felvett, s elmentett szerepkör alapú jogosultságok a fenti listát bővítik. Ahhoz, hogy a 
továbbiakban újabb jogosultság csoportokat tudjunk kiosztani, az „Alapállapot” gombot kell 
megnyomni, amely hatására a három nagy ablak kiürítődik. A „Szerkeszt” gombbal a 
kiosztott jogosultságok karbantarthatóak, módosíthatóak. A „Töröl” gombra kattintva a fenti 
listában kijelölt szerepkör törölhető. A törlés előtt a rendszer rákérdez, hogy valóban törölni 
szeretnénk-e az adott felhasználó-szerepkör összerendelést. 
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9.4.2. Modulban  
 
Modul alatt értjük a képzéseket, szakokat, szak-párokat, szakirányokat vagy 
műveltségterületeket. A felhasználókat szerepkörhöz rendeltük, a továbbiakban szűkítjük a 
jogosultságokat és pl. egy TO ügyintézőt az előzőkben már beállítottak (szervezeti egység 
megadása) alapján a továbbiakban kiválasztott modulokhoz, szakokhoz, stb. rendeljük. Ez a 
hozzárendelés egyesével és csoportosan is történhet. Megadjuk a modult, kiválaszthatjuk az 
alkalmazotta(ka)t, beírjuk a státuszt, szerepkört, megadjuk az érvényességi időintervallumot.  
Ha újonnan vesszük fel az adatokat, akkor a „Hozzáad” gombbal kezdjünk, „Mentés” vagy 
„Mégsem” gombbal nyugtázzuk. Ha adatmódosítást végzünk csupán, akkor a „Szerkeszt” 
gombbal kezdjünk, és a „Mentés” vagy „Mégsem” gombbal nyugtázzunk. Használhatjuk a 
„Törlés” gombot, pl. eltávozott egyéneknél, vagy más területre helyezett egyéneknél. 
A „Helyettesítés” funkció működése megegyezik az előzőekben leírtakkal. 
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9.4.3. Mintatantervben  
 
A rendszer lehetővé teszi a szerepkörkiosztást mintatantervekben is. Ezzel lehet egy képzés 
szakjának adminisztrálását szétválasztani. Mintatanterv (Tanrend, Tanegység lista) alatt értjük 
a képzések, szakok, szak-párok, szakirányok vagy műveltségterületek elvégzéséhez szükséges 
tárgyak halmazát, mely kijelöli az adott követelményű tárgyakat, megadja milyen sorrendben 
javasolt félévről félévre elvégezni azokat. A mintatanterv tartalmazza a tárgyak nevét, kódját, 
heti, vagy félévi óraszámát, a tárgy követelményét, a kurzus oktatási formáját, kreditpontját, a 
tárgy felvételi típusát, egyes tárgyak előfeltételének megadott tárgyak listáját.  
A felhasználókat az előzőkben már szerepkörhöz, modulhoz rendeltük, ebben a menüpontban 
szak, szakirány mintatanterveihez rendeljük.  
A továbbiakban szűkítjük a jogosultságokat és pl. egy TO ügyintézőt az előzőkben már 
beállítottak (szervezeti egység, képzés megadása) alapján a továbbiakban kiválasztott 
modulok illetve szakok stb. mintatanterveihez rendeljük.  
Pl. egy TO ügyintéző adott képzés vonatkozásában alsóéveseket visz, egy másik TO 
ügyintéző felsőéveseket adminisztrál, és mivel a beiratkozáskor érvényes mintatanterveket 
rendeljük a felvett hallgatókhoz, ezáltal ha felsoroljuk melyik TO ügyintézőhöz melyik 
mintatanterv tartozik, akkor a hallgatókat mintatanterv szerint az ügyintézőkhöz oszthatjuk 
be. 
A mintatantervekhez való hozzárendelés egyesével és csoportosan is történhet. Megadjuk a 
mintatantervet, kiválaszthatjuk az alkalmazotta(ka)t, beírjuk a státuszt, szerepkört, megadjuk 
az érvényességi időintervallumot.  
Ha újonnan vesszük fel az adatokat, akkor a „Hozzáad” gombbal kezdjünk, a „Mentés” vagy 
a „Mégsem” gombbal nyugtázzuk. Ha adatmódosítást végzünk csupán, akkor a „Szerkeszt” 
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gombbal kezdjünk, és a „Mentés” vagy „Mégsem” gombbal nyugtázzunk. Használhatjuk a 
„Törlés” gombot, pl. eltávozott egyéneknél, vagy más területre helyezett egyéneknél.  
A felső listában megtekinthetjük, hogy ki melyik mintatantervhez van rendelve. Erre a listára 
szűréseket is tudunk rátenni, és a lista tartalmát fájlba is ki tudjuk vinni.  
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10. Szervezeti egységek, virtuális szakok, szakok és szakirányok 
kezelése, karbantartása, képzések létrehozása, karbantartása  

 
Jelen fejezet a képzések, a hozzájuk tartozó szakok, virtuális szakok, szakirányok és 
mintatanterveik létrehozását, karbantartását illetve egymáshoz rendelését mutatja be. A 
virtuális szak megnevezés alatt értjük azoknak az értelmiségi, műveltségi, módszertani 
tárgyaknak a csoportját, amelyek a szakhoz tartoznak, és amelyeket a képesítési követelmény 
előír a képzés során.  
 

10.1. Szervezeti egységek 

10.1.1. Szervezeti struktúra 
 

 
A „Szervezeti egységek” menüpontra lépve a felhasználó megtekintheti az intézmény 
szervezeti struktúráját. A NEPTUN.NET rendszer lehetővé teszi az intézményi hierarchia 
megfelelő leképezését. A ’+’ és ’-’ jellel lehet a fastruktúrában megjelenő szervezeti 
egységhez tartozó elemeket kibontani, illetve elrejteni. 
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10.1.2. Szervezeti egység létrehozása  
 
Új szervezeti egységet létrehozni a „Hozzáad” gomb megnyomásával lehet, mely a 
kiválasztott felettes szervezet alá kerül be a fastruktúrába. A felhasználó a felületen az öt 
fülön található mezők kitöltésével adhatja meg a szervezeti egységhez tartozó adatokat („Alap 
adatok”, „Címek”, „Munkatársak”, „Adózási adatok”, „Bankszámlaszámok”). A zölden 
megjelenő mezők kitöltése kötelező! Az új szervezeti egység adatait a „Mentés” gombbal 
rögzíthetjük. A „Mégsem” gombra kattintással az új szervezeti egység felvitelét elvethetjük.  
 

10.1.3. Szervezeti egység karbantartása  
 
A „Szerkeszt” gombra kattintással már létező szervezteti egységeket kijelölve, lehetőség van 
a hozzájuk tartozó adatok karbantartására, módosítására. A változásokat itt is a „Mentés’ 
gombbal rögzíthetjük, a változások elvetése a „Mégsem” gombra kattintással lehetséges.  
 

10.1.4. Szervezeti egység törlése  
 
A rendszer megfelelő jogosultsággal engedélyezi egy-egy kiválasztott szervezeti egység 
törlését, a „Töröl” gombra kattintással, azonban ez csak akkor lehetséges, ha az adott tételnek 
még nincsenek kapcsolódásai. A rendszer a gomb megnyomása után rákérdez, hogy a 
felhasználó biztosan ki akarja-e törölni a kijelölt tételt. Ha a ’YES’ gombra kattintunk, és 
nincsenek kapcsolódásai az egységnek, akkor visszavonásra már nincsen lehetőség!  
 

10.2. Szakok  
 
A „Szervezeti egységek”/ „Szakok (30800)” menüpont alatt lehet a kiválasztott szervezeti 
egységhez tartozó szakokat karbantartani, új szakokat felvinni és törölni.  
 

10.2.1. Új szak létrehozása  
 
Új szakot a „Hozzáad” gombra kattintással lehetséges felvinni, ahol a megjelenő mezőket 
értelemszerűen ki kell tölteni. A „Modultípus” mezőt ilyenkor automatikus töltődik. Az 
alapadatok kitöltése után a „Mentés” gombbal hagyhatjuk jóvá a szak létrehozását. A 
„Mégsem” gomb megnyomásával az új adatok nem kerülnek be a rendszerbe. 
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10.2.2. Szak(ok) karbantartása  
 
A „Szerkeszt” gomb segítségével a kiválasztott szervezeti egységhez tartozó, és már meglévő 
szakokat tarthatjuk karban. Az adatok módosítása után a „Mentés” gombbal elmenthetjük, a 
„Mégsem” gombbal elvethetjük a változásokat.  
 

10.2.3. Szakhoz tartozó mintatanterv létrehozása, karbantartása  
 
A „Szervezeti egységek”/ „Szakok”/ „Szak mintatantervei (31000)” menüpont alatt a 
kiválasztott szakhoz rendelhetünk mintatanterve(ke)t.  
 

10.2.3.1. Új mintatanterv létrehozása  
 
Új mintatanterv létrehozásához a „Hozzáad” gombra kattintsunk. A felületen meg kell adni a 
mintatanterv elnevezését, a mintatanterv érvényességének kezdetét és lejáratát. Az adatok 
megadása után kattintsunk a „Mentés” gombra. Ekkor létrehoztuk az adott szakhoz tartozó 
mintatantervet, melyhez a következő lépésben tárgyakat kell rendelni. 
Ha az összes tárgyat látni szeretnénk a „Mintatanterv tárgyai” és az „Egyéb szabadon 
választható tárgyak” fülek alatt, akkor jobb egér gombbal kattintsuk a mintatanterv tárgyaira, 
és válasszuk az „Összes adat” funkciót. Ekkor az összes tárgy megjelenik. 
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10.2.3.2. Mintatanterv karbantartása  
 
A mintatanterv karbantartására a „Szerkeszt” gomb megnyomásával van lehetőség. 
Segítségével módosíthatjuk a mintatanterv nevét, illetve érvényességének kezdetét és 
lejáratát. A módosításokat a „Mentés” gombbal hagyhatjuk jóvá, a „Mégsem” gombra 
kattintással azonban nem történik változás az adatokban.  
 

 
 

10.2.3.3. Mintatantervhez tartozó szabadon válaszható tárgyak 
definiálása 

 
Mintatantervenként beállítható a szabadon választható tárgyak halmaza („Egyéb szabadon 
választható tárgyak” fül). A szabadon választható tárgyak halmazának meghatározására az 
FDL szűrő segítségével van lehetőség. A szűrés meghatározásával definiálják a szabadon 
választható tárgyak halmazát.  
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10.2.4. Mintatantervhez tartozó tárgyak felvitele, illetve azok 
karbantartása  

 
Következő lépésként a „Szervezeti egységek”/ „Szakok”/ „Szak mintatantervei”/ 
„Mintatanterv tárgyai (31200)” menüpontra lépünk. Ezen a felületen lehet a kiválasztott 
mintatantervhez tárgyakat, illetve tárgycsoportokat rendelni. Itt jelennek meg azok a 
tantárgyak, melyek a mintatantervhez tartoznak. 
 

10.2.4.1. Szakhoz tartozó mintatanterv tárgyainak egyenkénti felvitele  
 
Egy tárgy hozzáadásához kattintsunk a „Hozzáad”, majd a „Tárgyat választ” vagy a 
„Tárgycsoportot választ” gombokra. Ilyenkor a program felkínálja a rendszerben a 
mintatantervhez rendelhető tárgyak, illetve tárgycsoportok listáját. A tárgy vagy tárgycsoport 
kiválasztása után kattintsunk az „OK” gombra. Fontos, hogy a rendszer lehetővé teszi, hogy a 
mintatantervben szereplő tárgyaknak minden egyes attribútumát (kredit, tárgyfelvétel módja 
stb.) külön állíthatjuk. Miután megadtuk az általunk kívánt adatokat, kattintsunk a „Mentés” 
gombra.  
Ha a tárgycsoportot hozzáadjuk a mintatantervhez, és a „Követelmény” legördülő mezőből 
azt választjuk ki, hogy „Nincs megadva”, akkor minden tárgy azzal a követelménnyel kerül 
be, ami a tárgyaknál be van állítva. Ha a tárgycsoport követelményét meghatározzuk, akkor a 
hozzá tartozó tárgyak mindegyikének ugyanaz lesz a követelménye. 
 

10.2.4.2. Szakhoz tartozó mintatanterv tárgyainak csoportos felvitele  
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Több tárgy egyidejű hozzáadásához kattintsunk a „Csoportos hozzáadás” gombra. A 
program kilistázza a tárgyakat, a „Shift” vagy a „Ctrl” billentyűk nyomva tartásával jelöljük 
ki a tárgyakat, melyeket a mintatantervhez szeretnénk rendelni, majd kattintsunk az „OK” 
gombra. A többi mező kitöltése után, szintén a „Mentés” gombbal hagyhatjuk jóvá a 
mintatantervhez tartozó tárgyak felvételét a rendszerbe, illetve a „Mégsem” gomb 
megnyomásával elvethetjük.  
 

 
 

10.2.4.3. Szakhoz tartozó mintatanterv tárgyainak karbantartása  
 
A „Szerkeszt” gombra kattintással lehetőség van a mintatantervhez tartozó tárgyak 
karbantartására, módosítására. A „Mentés” gombbal a változások bekerülnek a rendszerbe.  
 

10.2.5. Szak mintatantervének tárgyaihoz tartozó elő- és 
végleges követelmények szerkesztése 

 
A „Követelmények” fülre lépve a mintatanterv tárgyaihoz elő- és végleges követelmény 
megadása lehetséges. Az előkövetelményt az előzetes tárgyjelentkezésnél figyeli a program, a 
végleges követelményt meg a véglegesítési tárgyfelvételnél. A „Szerkeszt”, majd a mező 
melletti „Szerkeszt” gomb megnyomása után. Ekkor megjelenik a metaszerkesztő felület, 
amelyben függvények és meta kifejezések segítségével megadhatjuk a tárgy felvételének 
feltételeit. 
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10.3. Virtuális szakok  
 
A „Szervezeti egységek”/ „Virtuális szakok (29000)” felületen a szervezeti egység alatt 
található virtuális szakokat lehet karbantartani. Egyszakos képzések esetén a virtuális szak 
fogalmát nem használják. Több szakos képzés esetén a virtuális szak alatt van feltüntetve 
általános értelmiségi, idegen nyelv, testnevelés, pedagógiai tárgyak vagy hittudományi 
tárgyak. A virtuális szakra külön képesítés nem adható, speciális szakhoz vagy szakpárhoz 
kötve lehet erre diplomát adni.  
 

10.3.1. Virtuális szak létrehozása  
 
Virtuális szak létrehozásához kattintsunk a „Hozzáad” gombra, töltsük ki az adatokat, végül 
kattintsunk a „Mentés” gombra. A virtuális szak adatait éppen úgy kezeljük, mint a többi 
szak adatait, csak ehhez külön diploma nem tartozik. Meg kell adni, melyik szervezeti egység 
tartja karban, a virtuális szaknak (régi NEPTUN-ban közös képzésnek hívtuk) is adhatunk 
külön nevet, rövid nevet, kódot, félévszámát is megadhatjuk, és a mintatanterveivel ezen belül 
a tárgyaival kapcsolatos összefoglaló leírást is adhatunk. 
 

10.3.2. Virtuális szakok karbantartása  
 
A „Szerkeszt” gombra kattintással lehetőség van a más létrehozott virtuális szakok 
karbantartására. A „Mentés” gombbal a változások bekerülnek a rendszerbe.  
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10.3.3. Virtuális szakhoz tartozó mintatanterv létrehozása, 
karbantartása  

 
A „Szervezeti egységek”/ „Virtuális szakok”/ „Virtuális szak mintatantervei (29200)” 
menüpont alatt a kiválasztott virtuális szakhoz rendelhetünk mintatanterv(ek)t. A virtuális 
szak mintatantervébe az ún. általános értelmiségi, testnevelés, idegen nyelv, pedagógia, 
hittudományi, tárgyak behelyezése ajánlott. Különböző mintatanterveket tudunk létrehozni. 
Minden mintatantervéhez rendeljünk kódot, és adjuk meg melyik félévtől vehetik fel a 
hallgatók (kikre érvényes ez a mintatanterv csoport.) 
 

10.3.3.1. Új mintatanterv létrehozása  
 
Új mintatanterv létrehozásához a „Hozzáad” gombra kattintsunk, ilyenkor meg kell adni a 
mintatanterv elnevezését, a mintatanterv érvényességének kezdetét és lejáratát. Az adatok 
megadása után kattintsunk a „Mentés” gombra. Ekkor létrehoztuk az adott virtuális szakhoz 
tartozó mintatantervet, melyhez a következő lépésben tárgyakat kell rendelni.  
 

10.3.3.2. Mintatanterv karbantartása  
 
A mintatanterv karbantartására a „Szerkeszt” gomb megnyomásával van lehetőség. 
Segítségével módosíthatjuk a mintatanterv nevét, illetve érvényességének kezdetét és 
lejáratát. A módosításokat a „Mentés” gombbal hagyhatjuk jóvá, a „Mégsem” gombra 
kattintással azonban nem történik változás az adatokban.  
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10.3.4. Mintatantervhez tartozó tárgyak felvitele, illetve azok 
karbantartása  

 
A „Szervezeti egységek”/ „Virtuális szakok”/ „Virtuális szak mintatantervei”/ „Mintatanterv 
tárgyai (29400)” felületen lehet a kiválasztott mintatantervhez tárgyakat, illetve 
tárgycsoportokat rendelni. Megjelennek azok a tantárgyak, melyek a mintatantervhez 
tartoznak. 
 

10.3.4.1. Virtuális szakhoz tartozó mintatanterv tárgyainak egyenkénti 
felvitele  

 
Egy tárgy vagy tárgycsoport hozzáadásához kattintsunk a „Hozzáad”, majd a „Tárgyat 
választ” vagy a „Tárgycsoportot választ” gombokra. Ilyenkor a program felkínálja a 
rendszerben a mintatantervhez rendelhető tárgyak, illetve tárgycsoportok listáját. A tárgy 
vagy tárgycsoport kiválasztása után kattintsunk az „OK” gombra. Fontos, hogy a rendszer 
lehetővé teszi, hogy a mintatantervben szereplő tárgyaknak minden egyes attribútumát (kredit, 
tárgyfelvétel módja stb.) külön állíthatjuk. Miután megadtuk az általunk kívánt adatokat, 
kattintsunk a „Mentés” gombra.  
Ha a tárgycsoportot hozzáadjuk a mintatantervhez, és a „Követelmény” legördülő mezőből 
azt választjuk ki, hogy „Nincs megadva”, akkor minden tárgy azzal a követelménnyel kerül 
be, ami a tárgyaknál be van állítva. Ha a tárgycsoport követelményét meghatározzuk, akkor a 
hozzá tartozó tárgyak mindegyikének ugyanaz lesz a követelménye. 
 

10.3.4.2. Virtuális szakhoz tartozó mintatanterv tárgyainak csoportos 
felvitele  

 
Több tárgy egyidejű hozzáadásához kattintsunk a „Csoportos hozzáadás” gombra. A 
program kilistázza a tárgyakat, a „Shift” vagy a „Ctrl” billentyűk nyomva tartásával jelöljük 
ki a tárgyakat, melyeket a mintatantervhez szeretnénk rendelni, majd kattintsunk az „OK” 
gombra. A többi mező kitöltése után, szintén a „Mentés” gombbal hagyhatjuk jóvá a 
mintatantervhez tartozó tárgyak felvételét a rendszerbe, illetve a „Mégsem” gomb 
megnyomásával elvethetjük.  
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10.3.4.3. Virtuális szakhoz tartozó mintatanterv tárgyainak 
karbantartása  

 
A „Szerkeszt” gombra kattintással lehetőség van a mintatantervhez tartozó tárgyak 
karbantartására, módosítására. A „Mentés” gombbal a változások bekerülnek a rendszerbe. 
 

10.3.4.4. Virtuális szak mintatanterv tárgyaihoz tartozó elő- és végleges 
követelmények szerkesztése 

 
A „Követelmények” fülre lépve a mintatanterv tárgyaihoz elő- és végleges követelmény 
megadása lehetséges. Az előkövetelményt az előzetes tárgyjelentkezésnél figyeli a program, a 
végleges követelményt meg a véglegesítési tárgyfelvételnél. A „Szerkeszt”, majd a mező 
melletti „Szerkeszt” gomb megnyomása után. Ekkor megjelenik a metaszerkesztő felület, 
amelyben függvények és meta kifejezések segítségével megadhatjuk a tárgy felvételének 
feltételeit. 
 

10.4. Szakirányok  
 
A „Szervezeti egységek”/ „Szakirányok (31800)” felületen lehet megtekinteni, szerkeszteni a 
szervezeti egységhez tartozó szakirányokat.  
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10.4.1. Új szakirány létrehozása  
 
Új szakirány létrehozásához kattintsunk a „Hozzáad” gombra. A „Szervezetet választ” 
gombra kattintva megadhatjuk, hogy az általunk felvitt szakirány melyik szervezeti egységhez 
tartozzon. A program kilistázza a rendszerben tárolt szervezeti egységeket, melyet miután 
kiválasztottuk, kattintsunk az „OK” gombra. A mezők értelemszerű kitöltése után kattintsunk 
a „Mentés” gombra.  
 

10.4.2. Szakirányok karbantartása  
 
A „Szerkeszt” gomb segítségével a kiválasztott szervezeti egységhez tartozó, és már meglévő 
szakirányokat tarthatjuk karban. Az adatok módosítása után a „Mentés” gombbal 
elmenthetjük, a „Mégsem” gombbal elvethetjük a változásokat.  
 

10.4.3. Szakirányhoz tartozó mintatanterv létrehozása, 
karbantartása  

 
A „Szervezeti egységek”/ „Szakirányok”/ „Szakirány mintatantervei (32000)” menüpont 
alatt a kiválasztott szakirányhoz rendelhetünk mintatanterve(ke)t.  
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10.4.3.1. Szakirányhoz tartozó mintatanterv létrehozása  
 
Új mintatanterv létrehozásához a „Hozzáad” gombra kattintsunk, ilyenkor meg kell adni a 
mintatanterv elnevezését, a mintatanterv érvényességének kezdetét és lejáratát. Az adatok 
megadása után kattintsunk a „Mentés” gombra. Ekkor létrehoztuk az adott szakirányhoz 
tartozó mintatantervet, melyhez a következő lépésben tárgyakat kell rendelni.  
 

10.4.3.2. Szakirányhoz tartozó mintatanterv karbantartása  
 
A mintatanterv karbantartására a „Szerkeszt” gomb megnyomásával van lehetőség. 
Segítségével módosíthatjuk a mintatanterv nevét, illetve érvényességének kezdetét és 
lejáratát. A módosításokat a „Mentés” gombbal hagyhatjuk jóvá, a „Mégsem” gombra 
kattintással azonban nem történik változás az adatokban. 
 

10.4.4. Mintatantervhez tartozó tárgyak felvitele, illetve azok 
karbantartása  

 
A „Szervezeti egységek”/ „Szakirányok”/ „Szakirány mintatantervei”/ „Mintatanterv tárgyai 
(32200)” felületen lehet a kiválasztott szakirány mintatantervéhez tárgyakat, illetve 
tárgycsoportokat rendelni.  
 

10.4.4.1. Szakirányhoz tartozó mintatanterv tárgyainak egyenkénti 
felvitele  

 
Egy tárgy vagy tárgycsoport hozzáadásához kattintsunk a „Hozzáad”, majd a „Tárgyat 
választ” vagy a „Tárgycsoportot választ” gombokra. Ilyenkor a program felkínálja a 
rendszerben a mintatantervhez rendelhető tárgyak, illetve tárgycsoportok listáját. A tárgy 
vagy tárgycsoport kiválasztása után kattintsunk az „OK” gombra. Fontos, hogy a rendszer 
lehetővé teszi, hogy a mintatantervben szereplő tárgyaknak minden egyes attribútumát (kredit, 
tárgyfelvétel módja stb.) külön állíthatjuk. Miután megadtuk az általunk kívánt adatokat, 
kattintsunk a „Mentés” gombra.  
Ha a tárgycsoportot hozzáadjuk a mintatantervhez, és a „Követelmény” legördülő mezőből 
azt választjuk ki, hogy „Nincs megadva”, akkor minden tárgy azzal a követelménnyel kerül 
be, ami a tárgyaknál be van állítva. Ha a tárgycsoport követelményét meghatározzuk, akkor a 
hozzá tartozó tárgyak mindegyikének ugyanaz lesz a követelménye. 
 

10.4.4.2. Szakirányhoz tartozó mintatanterv tárgyainak csoportos 
felvitele  

 
Több tárgy egyidejű hozzáadásához kattintsunk a „Csoportos hozzáadás” gombra. A 
program kilistázza a tárgyakat, a „Shift” vagy a „Ctrl” billentyűk nyomva tartásával jelöljük 
ki a tárgyakat, melyeket a mintatantervhez szeretnénk rendelni, majd kattintsunk az „OK” 
gombra. A többi mező kitöltése után, szintén a „Mentés” gombbal hagyhatjuk jóvá a 
mintatantervhez tartozó tárgyak felvételét a rendszerbe, illetve a „Mégsem” gomb 
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megnyomásával elvethetjük.  
 

 
 

10.4.4.3. Szakirányhoz tartozó mintatanterv tárgyainak karbantartása  
 
A „Szerkeszt”gombra kattintással lehetőség van a mintatantervhez tartozó tárgyak 
karbantartására, módosítására. A „Mentés” gombbal a változások bekerülnek a rendszerbe.  
 

10.4.4.4. Szakirány mintatantervének tárgyaihoz tartozó elő- és 
végleges követelmények szerkesztése 

 
A „Követelmények” fülre lépve a mintatanterv tárgyaihoz elő- és végleges követelmény 
megadása lehetséges. Az előkövetelményt az előzetes tárgyjelentkezésnél figyeli a program, a 
végleges követelményt meg a véglegesítési tárgyfelvételnél. A „Szerkeszt”, majd a mező 
melletti „Szerkeszt” gomb megnyomása után. Ekkor megjelenik a metaszerkesztő felület, 
amelyben függvények és meta kifejezések segítségével megadhatjuk a tárgy felvételének 
feltételeit. 
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10.5. Képzés  

10.5.1. Karhoz tartozó képzés(ek) létrehozása, illetve 
karbantartása  

 

10.5.1.1. Képzés létrehozása  
 
Képzés létrehozásánál a kiinduló pont a „Szervezeti egységek (28000)” menüpont, ahol a 
képernyő felső részén található faszerkezetből kiválasztjuk az adott szervezeti egységet, majd 
a következő lépésben a szervezeti egységek alatt lévő „Képzések (200000)” menüpontra 
lépünk. A „Hozzáad” gomb megnyomásával a kiválasztott szervezeti egységhez 
rendelhetünk új képzést. Kitöltjük a képzés alapadatait (név, kód, nyelv, félévszám stb.). A 
modultípust a program automatikusan tölti ki. A zölddel jelölt mező kitöltése kötelező. Az 
adatok megadása után a „Mentés” gombra kattintva a program elmenti a képzést. 
 

 
 
Ezután a „Képzésspecifikus adatok” fülre lépünk, ahol megadjuk a lehetséges aktív szakok 
számát. Itt állítjuk be azt, hogy a képzéshez egy, vagy több szak tartozik, vagyis, hogy a 
képesítési követelménynek megfelelően hány szak elvégzése szükséges a diploma 
megszerzéséhez, melynek lehetséges értékei 1 vagy 2. Majd megadjuk a képzésre vonatkozó 
plusz információkat (programtípus, képzés szint, képzési típus, tudományterület stb.). Ezen a 
felületen találjuk a „Vizsgázóazonosító” mezőt is, amelynek beállítása kötelező. Egy 
legördülő listából választhatjuk ki, hogy a hallgatók vizsgajelentkezésénél milyen 
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információkat lássunk a hallgatókról (pl. Név, Neptun kód, Név és Neptun kód stb.). Az „OM 
azonosító” kitöltése a Gólya program miatt fontos szerepet kap. Diplomatípus megadásának 
is fontos szerepe van. A képzésspecifikus adatok fülek mezőinek kitöltése az oklevélmelléklet 
adataihoz szükségesek. Az adatok felvitele után megnyomjuk a „Mentés” gombot.  
 

 
 

10.5.1.2. Képzések karbantartása  
 
Ezen a felületen javasolt a képzés adatainak módosítását elvégezni, abban az esetben, ha 
valamelyik paramétere változik. A „Szerkeszt” gombbal a már meglevő a faszerkezetből 
kiválasztott szervezeti egységhez tartozó képzéseken végezhetünk módosítást, vagyis 
tarthatjuk karban. A „Mentés” gombbal rögzíthetjük az adatokat, a „Mégsem”-re kattintva 
azonban az adatokban nem történik változás.  
Egy már felvett képzést a „Töröl” gombbal szüntethetünk meg, azonban ezt a funkciót csak 
akkor érdemes használni, ha egy képzés felvételekor elrontottunk valamit. Ha már bármi 
hivatkozik a képzésre, abban az esetben nem lehet törölni a képzést, melyre a rendszer 
figyelmeztet. 
 

10.5.2. Szak képzéshez rendelése  
 
Ha létrehoztuk a képzést, akkor a „Szervezeti egységek”/ „Képzések”/ „Szakok (245000)” 
menüpontra lépünk, mert a képzés alapegységei a szakok, és a képzéshez hozzá kell rendelni 
azokat a szakokat, amelyek a képzésen megjelenhetnek. Tehát itt adjuk meg, hogy a 
képzéshez milyen szak(ok) tartoznak. Erre a „Hozzáad” gomb megnyomásával nyílik 
lehetőségünk egy meglévő táblából. A feljövő táblában azok a szakok jelennek meg, amelyet 
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a „Szervezeti egységek”/ „Szakok (30800)” menüpontnál vittünk fel. Ezen a felületen az 
alapadatokon kívül megadhatjuk a szak prioritását (több szak esetén mely az elsődleges szak, 
szakok között milyen viszonyrendszer áll fenn), illetve hogy a szak szabadon csoportosítható-
e. Ez azt jelenti, hogy a szervezeti egység szakjai közül megmondjuk, hogy az a szak egy 
másik szakkal párosítható-e, a hallgatónak van-e lehetősége a szakok együttes felvételre. Ha a 
szak nem csoportosítható, akkor szakváltás/változtatás esetén sem párosítható, nem hozható 
létre belőle szakpár. Ezt nevezzük a szak szabad asszociációjának, és ezek a szak új 
attribútumai. 
A szakokat szervezeti egységek gondozzák, előfordulhat több szak esetén, hogy eltérő 
szervezeti egységhez tartoznak, ezért ezen a felületen módosítható a szervezeti egység. A 
„Szerkeszt” gombbal a meglévő adatokon (szakokon) végezhetünk módosítás(oka)t. A 
folyamatok végén a „Mentés” gombot kell megnyomni. 
Szak mintatantervei öröklődnek a szervezeti egységek szakok menüpontnál felvitt 
mintatantervekből. A képzéshez rendelt szakokhoz tartozó mintatantervek automatikusan 
hozzárendelődnek a képzéshez. Azonban ezen a felületen („Szervezeti egységek”/ 
„Képzések”/ „Szakok”/ „Szak mintatantervei”) is lehetőség van új mintatanterv 
létrehozására, illetve a meglévő módosítására az előzőekben leírtakhoz hasonlóan.  
 

 
 

10.5.3. Virtuális szak képzéshez rendelése  
 
A következő lépésben képzéshez rendelünk virtuális szakot. A virtuális szak képzéshez és 
szakhoz kötődik, ezért a „Szervezeti egységek”/ „Képzések/ „Virtuális szakok (260300)” 
menüpontra lépünk. Itt a „Szervezeti egységek”/ „Virtuális szakok” alatt felvett, karbantartott 
virtuális szakok közül kiválasztjuk azt a virtuális szakot, amelyet a képzéshez szeretnénk 
rendelni. Ennek kiválasztására egy táblából van lehetőségünk a „Hozzáad” gombbal, és a 
választás után az „OK” gomb megnyomásával.  
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A virtuális szakhoz tartozó mintatantervek itt is automatikusan megjelennek a „Szervezeti 
egységek”/ „Virtuális szakok”/ „Virtuális szak mintatantervei” menü alatt létrehozott adatok 
szerint. A virtuális szakhoz tartozó új mintatanterv létrehozására itt is van lehetőség, ahol 
megadhatjuk a mintatanterv alapadatait, azonban a mintatantervhez tartozó tárgyakat ezen a 
felületen nem szerkeszthetjük. A virtuális szakhoz újonnan létrehozott mintatantervhez 
tárgyakat a „Szervezeti egységek”/ „Virtuális szakok”/ „Virtuális szak mintatantervei”/ 
„Mintatanterv tárgyai” menüpont alatt van mód, az előzőekben leírtak szerint. 
 

10.5.4. Szakirány képzéshez rendelése  
 
A szakirány hozzárendelése is először a képzéshez történik a „Szervezeti egységek”/ 
„Képzések”/ „Szakirányok (262100)” menüpont alatt.. Szakirányt a „Hozzáad” gombbal 
rendelhetünk képzéshez egy táblából, amelyet a „Szervezeti egységek”/ „Szakirányok” 
menüpont alatt felvittünk, karbantartottunk. A hozzárendelés után a „Szerkeszt” gombbal 
módosíthatunk az adatokon.  
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10.5.5. Virtuális szak szakhoz rendelése  
 
Virtuális szakot szakhoz úgy tudunk hozzárendelni, hogy a „Szervezeti egységek”/ 
„Képzések”/ „Szakok”/ „Szak virtuális szakjai (251300)” menüpontra lépünk. Itt a 
„Hozzáad” gombot megnyomva a „Szervezeti egységek”/ „Képzések”/ „Virtuális szakok” 
alatt képzéshez hozzárendelt virtuális szakok közül kiválasztjuk az adott virtuális szakot és 
megnyomjuk az „OK” gombot.  
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Virtuális szak mintatantervei öröklődnek a „Szervezeti egységek”/ „Virtuális szakok” 
menüpontnál felvitt mintatantervekből.  
 

10.5.6. Szakirány szakhoz rendelése  
 
A következő lépésben a szakhoz szakirányt rendelünk. Erre a „Szervezeti egységek”/ 
„Képzések”/ „Szakok”/ „Szak szakirányai (250400)” menüpont alatt van lehetőségünk. 
Szakirányt a „Hozzáad” gombbal rendelhetünk szakhoz egy táblából. A táblában azok a 
szakirányok jelennek meg, amelyeket „Szervezeti egységek”/ „Szakirányok” menüpont alatt 
felvettünk, karbantartottunk, és a „Szervezeti egységek”/ „Képzések”/ „Szakirányok” pont 
alatt hozzárendeltünk az adott képzéshez. 
 

 
 
Szakirány mintatantervei öröklődnek a „Szervezeti egységek”/ „Szakirányok” menüpontnál 
felvitt mintatantervekből.  
 

10.6. Többszakos képzés  
 
Képzéshez tartozó előre meghatározott szakok párosítására (kötött szakpár, tetszőleges 
szakpár) a „Szervezeti egységek”/ „Képzések”/ „Képzés szakpárosításai (230600)” felületen 
van lehetőség. A „Hozzáad” gombra kattintás után megadjuk a szakpár nevét, majd a 
„Szakok hozzáadása” gombbal hozzárendeljük egy táblából az adott szakokat (melyeket a 
„Szervezeti egységek”/ „Szakok” menüpont alatt létrehoztunk és a „Szervezeti egységek”/ 
„Képzések”/ „Szakok” menüpont alatt hozzárendeltünk az adott képzéshez), és megadjuk azt, 
hogy melyik szervezeti egység gondozza a szakokat, vagyis ki a felelőse. Szervezeti egység 
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megadása csak a szakok hozzárendelése után lehetséges! A „Mentés” gombbal tároljuk az 
adatokat. 
 

 
 

11. Félévek 
 
A felületre lépve tekinthetjük meg a szervezeti egységhez tartozó féléveket, amelyek a 
tárgyakhoz és a HMI indexre tartoznak. Szerkesztésre, módosításra a menüpont alatt nincs 
lehetőség. 
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11.1. Aktív tárgyak 
 
A könnyebb tárgynyilvántartás érdekében a NEPTUN.NET rendszerben a tárgyakat 
félévenként lehet meghirdetni (aktívvá tenni). Először lépjünk a szervezeti egységek (tanszék 
kiválasztása után) menüpont alatt a félévek menüpontra. Válasszuk ki a megfelelő félévet és 
lépjünk az aktív tárgyak menüpontra. A felületen van lehetőségünk a tárgyakat csoportosan a 
kiválasztott félévre aktívvá tenni. Megtekinthetjük a kiválasztott félévre meghirdetett tárgyak 
listáját. 
További tárgyak hozzárendeléséhez kattintsunk a „Hozzáad” gombra, a feljövő listából 
válasszuk ki a félévhez rendelendő tárgyakat, majd kattintsunk az „OK” gombra. A 
tárgyaknál mindenképpen meg kell határozni, hogy mely félévekre aktívak, különben a 
tárgy(ak) nem fog(nak) megjelenni a hallgatókhoz rendelt mintatantervekben és kurzust sem 
lehet kiírni hozzájuk.  
A „Szerkeszt” gomb megnyomásával lehetőség van a félévhez adott tárgyak alapadatainak 
módosítására. A „Töröl” gombbal a félévhez rendelt tárgyat törölhetjük. A „Mentés” 
gombbal rögzíthetjük a felvitt adatokat. A „Mégsem” gombra kattintva nem történik változás. 
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11.2. Tárgy meghirdetéséhez információ adása 
 
A "Meghirdetési információ" fülön lehetőség van az adott tárgyhoz meghirdetéshez 
információt adni. Ezt a „Szerkeszt” gombra kattintás után a megjegyzés mező kitöltésével 
tehetjük meg, melyet a „Mentés” gombbal rögzíthetünk. 
 

11.3. HMI index számolása 
 
A felületen a „HMI index számolás” gombra kattintással lehetséges a hallgatók oktatói 
véleményezésének, értékelésének kiszámolása. (HMI = Hallgatói minősítési index) 
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12. Mintatantervek részletesebb leírása  
 
Az előzőekben a mintatantervek kezelése említésre került, azonban az alábbiakban részletesen 
bemutatjuk kezelésüket.  
 

12.1. Szak mintatantervei  
 
A „Szervezeti egységek”/ „Szakok”/ „Szak mintatantervei” felületen van lehetőség a 
szervezeti egység alatt található szakokhoz tartozó mintatantervek karbantartására, illetve új 
mintatantervek létrehozására. 
A felületen a felső részén láthatjuk az adott szakhoz tartozó mintatantervek listáját. Az alsó 
felületrészen a kiválasztott mintatanterv tárgyainak sorai jelennek meg. A rendszerben a 
mintatantervekhez név, kód érvényességi időintervallum rendelhető. 
A „Véglegesítve” jelölőnégyzet segítségével határozható meg, hogy az adott mintatanterv 
szerkesztésének időszaka lejárt, azaz az adott mintatanterv végleges. Ezután a mintatanterv 
szerkesztésére nincs lehetőség. Nevét nem lehet módosítani, nem lehet másolni, tárgyat 
hozzáadni stb. A konvertálással átkerült mintatantervek esetében a jelölőnégyzet szürke. Ez 
azt jelenti, hogy még nincs eldöntve, hogy üres vagy véglegesített legyen. Ekkor tehát a 
„Szerkeszt” gombbal lehet módosítani. Szürke állapotában nem befolyásolja a működést. 
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A virtuális szakokhoz és szakirányokhoz tartozó mintatantervek létrehozása és karbantartása 
megegyezik a fent és az alább leírtakkal. 
 

12.1.1. Egyéb szabadon választható tárgyak  
 
Mintatantervenként beállítható a szabadon választható tárgyak halmaza („Egyéb szabadon 
választható tárgyak” fül). A szabadon választható tárgyak halmazának meghatározására az 
FDL szűrő segítségével van lehetőség. A szűrés meghatározásával definiálják a szabadon 
választható tárgyak halmazát.  
 

12.1.2. Új mintatanterv létrehozása  
 
Új mintatanterv létrehozásához kattintsunk a fenti ábrán látható „Hozzáad” gombra, írjuk be 
a mintatanterv nevét, kódját és ha szükséges állítsuk be a mintatanterv érvényességének 
időintervallumát. Fontos, hogy lehetőség van a mintatantervnek kódot adni a „Kód” mező 
kitöltésével. A mintatanterv adatainak megadása után kattintsunk a „Mentés” gombra.  
 

12.1.2.1. Tárgyak hozzárendelése a mintatantervhez  
 
Következő lépésként a „Szervezeti egységek”/ „Szakok”/ „Szak mintatantervei”/ 
„Mintatanterv tárgyai (31200)” felületen meg kell határoznunk a mintatantervben szereplő 
tárgyak halmazát. Tárgy, illetve tárgyak hozzárendelésére két lehetőséget biztosít a program:  
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• Tárgyak vagy tárgycsoportok hozzárendelése egyesével: „Hozzáad” + „Tárgyat 
választ” vagy „Tárgycsoportot választ” gombok  

• Csoportos hozzáadás: „Csoportos hozzáadás” gomb  
 

 
 

12.1.2.1.1. Tárgyak vagy tárgycsoportok hozzárendelése egyesével 
 

• „Hozzáad” + „Tárgyat választ” vagy „Tárgycsoportot választ” gombok 
 
Példánkban a „Hozzáad”, majd a „Tárgyat választ” gombokra kattintás után a feljövő listát 
leszűrtük a „Villamosságtan” névvel kezdődő tárgyakat:  
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A listából válasszuk ki a mintatantervhez rendelendő tárgyat és kattintsunk az „OK” gombra.  
Ezután a legördülő menük segítségével állítsuk be a felvétel típusát, a tárgykövetelményt és 
ha szükséges a saját tárgyfelvételi időszakot. Fontos, hogy minden egyes mintatantervben az 
adott tárgy más és más adatokkal szerepelhet. Ez azt jelenti, hogy a tárgy mintatantervenként 
eltérő felvételi típussal, követelménnyel, felvételi időszakkal, félévszámmal, kredittel és 
óraszámmal szerepelhet. Amennyiben a tárgynál saját tárgyfelvételi időszakot állítunk be, a 
program a képzés időszakok alatt beállított tárgyfelvételi időszakot az adott tárgynál nem 
fogja figyelembe venni. Ha nem állítunk be saját tárgyfelvételi időszakot, a program a képzés 
időszakok alatt beállított tárgyfelvételi időszakot veszi figyelembe. 
A „Csak a mintatantervhez rendelt kurzusok vehetők fel” jelölőnégyzet beállításával érhető 
el, hogy csak a mintatantervben szereplő tárgyakra és azok kurzusaira jelentkezhessenek a 
hallgatók.  
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Az adatok megadása után kattintsunk a „Mentés” gombra, mellyel a kiválasztott tárgy a felső 
listába kerül.  
 

 
 
Tárgycsoport hozzáadása megegyezik a tárgy hozzáadás folyamatával, azzal a különbséggel, 
hogy ebben az esetben a „Hozzáad” gomb megnyomása után a „Tárgycsoportot választ” 
funkciógombra kell kattintani. Tárgycsoport mintatantervhez rendelése csak egyesével 
lehetséges. Habár tárgycsoport hozzárendelésekor is tulajdonképpen csoportos 
tárgyhozzárendelést hajtunk végre, amennyiben a tárgycsoportban több mint egy tárgy 
szerepel. 
Fontos megjegyezni, hogy ha a tárgycsoportot hozzáadjuk a mintatantervhez, és a 
„Követelmény” legördülő mezőből azt választjuk ki, hogy „Nincs megadva”, akkor minden 
tárgy azzal a követelménnyel kerül be, ami a tárgyaknál be van állítva. Ha a tárgycsoport 
követelményét meghatározzuk, akkor a hozzá tartozó tárgyak mindegyikének ugyanaz lesz a 
követelménye. 
 

12.1.2.1.2. Csoportos hozzáadás  
 

• Csoportos hozzáadáshoz kattintsunk a „Csoportos hozzáadás” gombra, szűrjük le 
a hozzáadandó tárgyakat, jelöljük ki a megfelelőket a „Shift” vagy a „Ctrl” 
billentyűk és a bal egérgomb segítségével, majd végül kattintsunk az „OK” gombra.  
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A mintatantervhez rendelt tárgyak adatait csoportosan is állíthatjuk. Jelöljük ki azokat a 
tárgyakat, melyeknek egyes adatait szeretnénk azonos típusra változtatni és kattintsunk a 
„Szerkeszt” gombra. A csoportos beállításokat a „Mentés”gombbal hagyhatjuk jóvá. 
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12.1.2.2. Követelmények megszerkesztése  
 
A mintatantervben szereplő tárgyakra egyenként vagy akár csoportosan elő és végleges 
követelmény definiálható. A követelményszerkesztő megnyitásához válasszuk ki a tárgyat 
vagy tárgyak („Ctrl” vagy „Shift” billentyűk segítségével), lépjünk át a „Követelmények” 
fülre és kattintsunk a „Szerkeszt” gombra. Attól függően, hogy előkövetelményt (előzetes 
tárgyjelentkezést ellenőriz), vagy végleges követelményt (végleges tárgyjelentkezés ellenőriz) 
szeretnénk definiálni, kattintsunk a megfelelő „Szerkeszt” gombra. Ekkor megjelenik a 
metaszerkesztő felület, amelyben függvények és meta kifejezések segítségével megadhatjuk a 
tárgy felvételének feltételeit. 
 

 
 

 
 
A követelmény megszerkesztése után kattintsunk az „OK” gombra és végül a „Mentés” 
gombra. A követelményszerkesztő által használt metakifejezések bővebb leírását megtalálja 
az SDA Stúdió Kft. letöltő oldalán.  
 

12.2. Mintatantervhez tartozó mérföldkövek  
 
Minden egyes mintatantervhez külön mérföldkő meghatározására van lehetőség a 
rendszerben. Mind a szak, virtuális szak és szakirány mintatantervei menüpontok alatt 
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lehetőségünk van a mintatantervekkel kapcsolatos feltételek meghatározására. Mérföldkövek 
meghatározásához a program szintén a fent említett metaszerkesztő felületet biztosítja a 
felhasználóknak, amiről bővebb leírást a letöltő oldalunkon található meta-dokumentációban 
találhat.  
Új mérföldkő létrehozásához kattintsunk a „Hozzáad” gombra. Adjuk meg a mérföldkő 
nevét, a félévet, amelyre vonatkozik, majd kattintsunk a „Mérföldkő módosítása” gombra. 
Ekkor egy metaszerkesztő felület jelenik meg, ahol beállíthatjuk a mérföldkövet A „Mentés” 
gombra kattintva a rendszer elmenti az adatokat. 
 
Mérföldkövek meghatározásának lehetősége:  
 

• 29600 (Szervezeti egységek/Virtuális szakok/Virtuális szak mintatantervei)  
• 31400, 249500 és 153100 ((Szervezeti egységek)/(Képzések/)Szakok/Szak 

mintatantervei)  
• 32400 (Szervezeti egységek/Szakirányok/Szakirány mintatantervei)  

 

12.3. Mintatantervek másolása  
 
A mintatantervek másolása funkció két másolást tesz lehetővé. A felhasználónak lehetősége 
van a fenti listában látható mintatanterv tárgyai közül kijelölni tárgyakat és a kijelölt tárgyakat 
egy másik mintatantervbe másolhatja, vagy a kijelölt tárgyakból egy új mintatantervet hozhat 
létre.  
 

12.3.1. Mintatanterv másolási lehetőségek  
 

• 29800 (Szervezeti egységek/Virtuális szakok/Virtuális szak mintatantervei)  
• 190000,152200 és 248600 ((Szervezeti egységek)/(Képzések/)Szakok/Szak 

mintatantervei) 
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A fenti kép felső részén megjelenő lista tartalmazza a kiválasztott mintatanterv tárgyait. A 
felület alsó részén megjelennek az intézményhez tartozó mintatantervek. A „Másolás már 
létező mintatantervbe” fület választva a fenti listában kijelölt tárgyakat másolhatjuk a lenti 
listában kijelölt mintatantervbe a „Másol” gombra kattintva. A másolás után a program 
tájékoztatja a felhasználót a másolás sikerességéről.  
Ennek menete tehát: válasszuk ki a „Shift” vagy a „Ctrl” billentyűvel a felső részben levő 
tárgyakból azokat, amiket át szeretnénk másolni egy másik mintatantervbe, majd az alsó 
felületen jelöljük ki azt a mintatantervet, amelyikbe a tárgyakat másolni szeretnénk.  
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Ezután nyomjuk meg a „Másol” gombot. Ezzel a tárgyakat bemásoltuk az általunk 
kiválasztott mintatantervbe, melyről a program informál minket. 
 

 
 
Az „Új mintatanterv létrehozása a kiválasztott tárgyakból” fülre lépve van lehetőség a fenti 
listában kijelölt tárgyakból egy új mintatantervet létrehozni a lenti listában kijelölt helyre 
(szakhoz, szakirányhoz). A kijelölés után itt is a „Másol” gombra kattintva van lehetőség a 
másolás végrehajtására. 
 

 
 
A másolás sikerességéről szintén tájékoztat minket a rendszer. 
 

 
 

Ezután ha megkeressük azt a szakot, ahova az új mintatantervet létrehoztuk, akkor ezzel a 
névvel fog szerepelni a létrehozott mintatanterv: (pl. xy mintatanterv másolat). A 
mintatantervet ezután itt a „Szerkeszt” gombra kattintással karban lehet tartani, nevét meg 
lehet változtatni stb. 
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12.4. Hallgatócsoport mintatantervhez rendelése 
 
A létrehozott mintatanterveket hallgatókhoz kell rendelni ahhoz, hogy a hallgatók a webes 
felületen megkezdhessék a tárgyjelentkezésüket. Hallgató hozzárendelésére csoportos 
lehetőséget biztosít a program a „Szervezeti egységek (28000)”/ „Képzések (200000)”/ 
„Szakok” vagy „Virtuális szakok” vagy „Szakirányok”/ „Mintatanterv hallgatói” 
menüpontokat választva.  
A létrehozott mintatanterveket hallgatókhoz kell rendelni ahhoz, hogy a hallgatók a webes 
felületen megkezdhessék a tárgyjelentkezésüket. Hallgató hozzárendelésére csoportos 
lehetőséget biztosít a program a „Szervezeti egységek (28000)”/ „Képzések (200000)”/ 
„Szakok” vagy „Virtuális szakok” vagy „Szakirányok”/ „Mintatanterv hallgatói” 
menüpontokat választva.  
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A legördülő listából a félév kiválasztása után a „Hozzáad” gombra kattintva van lehetőség az 
adott mintatantervhez csoportosan hallgatók hozzárendelésére (a „Shift” vagy a „Ctrl” 
billentyűk segítségével). Ennek előfeltétele, hogy a hallgatók az adott félévre és az adott 
képzéshez tartozó szakra is be legyenek íratva. 
 

12.5. Hallgató mintatanterve  
 
A program lehetőséget biztosít a mintatanterv hozzárendelésre a hallgatók felöl megközelítve 
is. Ilyenkor egy kiválasztott hallgatóhoz van lehetőségünk mintatanterv, illetve 
mintatantervek hozzárendelésére.  
A megközelítés a következő útvonalakon lehetséges:  
 

• „Hallgatók (5400)”/ „Hallgató képzései (6000)”/ „Féléves adatok (6400)”/ 
„Hallgató részletezett mintatanterve (7200)” + „Hozzáad” gomb  

• „Szervezeti egységek (28000)”/ „Képzések (20000)”/ „Hallgatók (204500)”/ 
„Féléves adatok (207200)”/ „Hallgató részletezett mintatanterve (212600)” + 
„Hozzáad” gomb  

• „Képzések (115600)”/ „Hallgatók (120100)”/ „Féléves adatok (122800)”/ „Hallgató 
részletezett mintatanterve (129100)” + „Hozzáad” gomb 
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Kattintsunk a „Hozzáad” gombra és válasszuk ki a hallgatóhoz rendelendő mintatantervet, 
illetve mintatanterveket („Ctrl” vagy „Shift” billentyűk segítségével). A kiválasztás után 
kattintsunk az „OK” gombra és ezzel a kiválasztott mintatanterv(ek) hallgatóhoz rendelése 
megtörténik.  
A felület felső részén a hallgatóhoz rendelt mintatantervek jelennek meg. A kiválasztott 
mintatanterv tárgyait az alsó listában láthatjuk.  
 

13. Tanulmányi adatok karbantartása egyesével a „Hallgatók 
(5400)” menüpont felől  

 
A „Hallgatók”(5400) menüpontra lépve kari adminisztrátori jogosultsággal a hallgatói 
törzsadatok karbantartása lehetséges (személyes adatok, hivatalos adatok, címek, 
előképzettség, nyelvvizsgák, egyéb, extra, kollégiumi adatok és egyéb státusz). Ezt a 
menüpontot legtöbbet a TO ügyintézők használják, ha egyenként szeretnének foglalkozni a 
hallgatókkal. Kikeresik a hallgató nevét, és a kurzorral kijelölt hallgató minden adatát meg 
lehet tekinteni, és arra jogosult egyén tudja az adatokat módosítani. Itt vesznek fel új 
hallgatókat is, és viszik be a törzsadataikat. 
A képernyő felső részén az a hallgatói lista látható, amelyhez joga van az ügyintézőnek, hogy 
a hallgató adatait adminisztrálja. A képernyő alsó részén pedig egy kiválasztott hallgatóról 
láthatunk bővebb törzsadatokat. 
Hallgatót a TO ügyintéző vagy Kari adminisztrátor hozhat létre, rögzíthet a rendszerben. A 
„Hozzáad” gombbal üres adatlap jelenik meg. Ilyenkor a „Mentés” és a „Mégsem” gomb 
pirosra színeződik. Új hallgató felvételéhez kötelezően ki kell tölteni a zölddel jelölt mezőket. 
Az adatok megfelelő kitöltése után a „Mentés” gombbal az adatokat a rendszer elmenti. A 



Neptun. NET 
Tanulmányi 

Rendszer 
Dokumentáció 

 
KARI ADMINISZTRÁTOR 

 

 
 
 

Kiadás: 2006.02.21. Verzió: 2.0. Oldalszám: 88 / 155 
 

„Mégsem” mentés nélküli kilépést jelent. Az adatok módosítását a „Szerkeszt” gomb 
segítségével érhetjük el. Az adatok módosítása után a „Mentés” gombot megnyomva 
menthetjük el a módosított adatokat. 
FIGYELEM! Amíg a „Mentés” és a „Mégsem” gomb aktív (piros), addig a rendszer nem 
enged sem következő egyén adataira, sem a navigációs fában a következő szintre jutni. 
Ha az intézmény egy alkalmazottját hallgatóként is szeretnénk a rendszerbe felvenni, akkor a 
„Hallgató hozzárendelése” gomb segítségével egy alkalmazotti listából választhatjuk ki a 
megfelelő egyént és az „OK” gombra kattintva tesszük át a hallgatói listába.  
A hallgatók háromféleképpen kerülhetnek az adatbázisba. Ez lehetséges GÓLYA 
konvertálással. Ebben az esetben korlátozott méretű az adatátvitel. A másik lehetőség új 
egyén felvétele az előzőekben ismertetett módon. A harmadik variáció alkalmazott 
hozzárendelése, amit az előzőekben szintén leírtunk.  
 

 
 
A következőkben részletezésre kerülnek az egyes hallgatók különböző füleken elérhető 
adatai.  
 

13.1. Hallgató személyes adatainak megadása, karbantartása 
 
A „Személyes adatok” fület választva a hallgatói alapadatokat láthatjuk. Ezeket az adatokat a 
tanulmányi osztályi, illetve kari ügyintéző változtathatja meg, a hallgató csak megnézheti 
őket, és a hallgatói WEB lapon beírhatja a kért változásokat.  
Ez a lap az egyén személyes adatait tartalmazza. Két részre osztható. Az egyiken az egyén 
neve, vezetéknév és utónév látható, az alsó részen a születési neve, születési dátuma és helye, 
anyja neve, neme családi állapota és gyermekeinek száma szerepel. A családi állapot és nem 
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legördülő menüből választható. A születési ország és megye szintén. Jobboldalt látható a 
hallgató fényképe. Ha nem jelenik meg, duplaklikkel hívhatjuk elő, de csak abban az esetben, 
ha az „Egyéb” adatok fülön fel lett töltve a rendszerbe és a fénykép típusának a „Hivatalos” 
lett kiválasztva. 
 

13.2. Hallgató hivatalos adatainak megadása, karbantartása 
 
Ezen a felületen lehet megadni az egyén állampolgárságát, nemzetiségét, bankszámlaszámát/ 
bankszámlaszámait stb. Amennyiben egy egyénhez több számlaszám is tartozik, kötelezően 
meg kell jelölni, hogy melyik számla lesz az alapértelmezett, hiszen az ösztöndíj arra a 
számlaszámra fog átutalásra kerülni a későbbiekben. Ezért a bankszámlaszám megadása 
nagyon fontos. Az adószám kitöltése szintén nagyon fontos, hiszen az adóigazoláshoz 
szükséges. FIGYELEM! Amennyiben a bankszámlaszám, adóazonosító jel, TAJ szám rosszul 
lett kitöltve, abban az esetben nem lehet elmenteni, illetve a mezőben piros hátérrel 
figyelmeztet a program a helytelen adatra.  
 

13.3. Hallgató címeinek, telefonszámainak és egyéb 
elérhetőségeinek karbantartása 

 

13.3.1. Címek 
 
A „Címek” fül alatt az egyén különböző címeit adhatjuk meg (állandó, ideiglenes lakcímet, 
munkahelyi címet, levelezési, valamint értesítési címet). Új címet a „Szerkeszt”, majd a belső 
„Hozzáad” gomb segítségével lehet felvenni. A város kiválasztása után, az irányítószám az 
ország és a megye automatikusan kitöltődik. Ez alól „Budapest” város kivétel, amikor is az 
irányítószám első számjegye (1) töltődik automatikusan, az utolsó hármat a felhasználónak 
kell beírnia. Azonban az ország és a megye ebben az esetben is automatikusan töltődik. 
Állandó lakcímnek természetesen csak egy címet lehet megjelölni, amelynek megadása 
kötelező a hallgatónak adandó igazolások végett. Ha a cím más típusú címre is érvényes, 
akkor használjuk a „Másol” gombot és a cím típusát hozzáírjuk. A címet a felhasználó 
szabadon tölti ki (pl.: utca, házszám stb.). Ha felesleges címek jelennek meg a listában, akkor 
azt az „Elvesz” gombbal törölhetjük. 
 

13.3.2. Telefonszámok 
 
Ezen a felületen különböző telefonszámokat vihetünk fel a hallgatóhoz, lehetőség van 
vezetékes-, mobil- illetve faxszám elmentésére. Ha itt meg van adva valamilyen 
mobiltelefonszám, akkor üzenetküldésnél, ha az „SMSben is megkapja” jelölőnégyzet be van 
jelölve, akkor a hallgató erre telefonszámra is megkapja az üzenetet. Ezt az adatot a hallgató a 
webes felületen maga is felviheti. 
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13.3.3. E-mail címek 
 
Ezen a felületen („E-mailek” fül) különböző e-mail címeket vihetünk be a hallgatóhoz. 
Lehetőség van magán-, illetve hivatalos e-mail cím rögzítésére. Ha itt meg van adva 
valamilyen e-mailcím, akkor üzenetküldésnél, ha az „emilben is megkapja” jelölőnégyzet be 
van jelölve, akkor a hallgató erre a címre is megkapja az üzenetet. Ezt az adatot a hallgató a 
webes felületen maga is felviheti. 
 

13.3.4. Honlap címek 
 
Lehetőség van arra, hogy egy egyénhez honlapcímet rögzítsünk a programban. A 
„Honlapok” fület választva a „Szerkeszt” gomb megnyomása után rögzíthetünk honlap 
címeket. 
 

13.4. Hallgató előképzettségi adatainak megadása, 
karbantartása 

 
Az „Előképzettség” fül alatti bal oldali funkciófelületen a hallgató előzőleg elvégzett 
középiskolai, felsőfokú és egyéb végzettsége és képzései jelennek meg. Több képzés esetén 
egymás alatt. Az előképzettség adatai között találjuk a képzés típusát, amit menüből 
választhatunk a magyarországi oktatási rendszer szerinti képzési formák közül az egyetemtől 
az általános iskoláig. A tagozatot szintén menüből választhatjuk. Az intézményt a mező 
melletti „Kiválaszt” gombra kattintással egy táblából választhatjuk, mely attól függően, hogy 
a felületen található  szűrések közül melyiket jelöljük be, a 
szerint jeleníti meg az intézmények listáját. Ha például az „Egyetem”-et jelöljük meg, akkor a 
„Kiválaszt” gombra kattintással feljövő táblában csak egyetemek listázódnak, ha a 
„Minden”-t jelöljük meg, akkor pedig valamennyi intézmény közül tudunk választani. Ezeken 
kívül megadhatjuk a bizonyítvány dátumát, azonosítóját (számát) és minősítését.  
 

13.5. Hallgató nyelvvizsga adatainak megadása, karbantartása 
 
A nyelvvizsgával kapcsolatos adatokat lehet a „Nyelvvizsga” fülön nyilvántartani. A 
funkcióablak jobb oldali részén a teljesített nyelvvizsgák szerepelnek. A „Szerkeszt”, majd a 
„Hozzáad” gomb segítségével új nyelvvizsgát vihetünk fel. Ki kell választanunk a legördülő 
listából a nyelvet, a nyelvvizsga fokát, típusát, beírhatjuk a nyelvvizsga megszerzésének 
dátumát, azonosítóját és írhatunk egy rövid kiegészítést is. Amennyiben a nyelvvizsga 
szakmai vagy kétnyelvű, a jelölőnégyzetben ezt is rögzíthetjük.  
 

13.6. Hallgatóhoz fénykép felvitele, karbantartása, illetve 
belépési feltételek megadása 

 
Az „Egyéb” fülön különböző kiegészítő adatokat adhat meg, illetve tekinthet meg az 
ügyintéző.  
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Az egyének fényképe is ezen a felületen jelenik meg. Lehetőség van fényképek tárolására. 
Meg lehet jelölni, hogy melyik kép legyen látható és hivatalos. 
Fénykép feltöltéséhez kattintsunk a „Szerkeszt” és a belső „Hozzáad” gombokra, válasszuk 
ki a feltöltendő fényképet és kattintsunk az „OK” gombra. A fénykép típusát a legördülő 
menü segítségével adhatjuk meg. A „Képcsere” gomb segítségével másik képre tudjuk 
cserélni a már meglévő képet. A belső „Töröl” gombbal a kijelölt fénykép törlésére van 
lehetőség. (Az itt felvett kép abban az esetben jelenik meg a „Személyes adatok” fülön, 
amennyiben típusa „Hivatalos”, illetve a „Személyes adatok”-nál kétszer kattintunk az egérrel 
a fénykép helyén.) 
 
Ezen a felületen van lehetőség a felhasználó belépési feltételeinek definiálására. Ehhez 
kattintsunk a „Szerkeszt” és „Módosítás” gombokra és a metaszerkesztő segítségével 
állítsuk be a megfelelő belépési feltételt. Ez azt jelenti, hogy az egyes felhasználók mely 
helyszínekről léphetnek be a rendszerbe. A „Megjegyzés” mezőbe esetlegesen felmerülő 
megjegyzéseket írhatunk. 
 

13.7. Intézményi extra adatok  
 
Az Intézmények 5db Extra adatot (Extra1, Exra2, stb. Extra5) egy mezővel vihetnek be a 
rendszerbe, és 5db Extra adatot (Extra6, Extra7, stb. Extra10) tarthatnak karban kódtábla-
kódtétellel. Javasolt az Extra1 mezőbe az Intézményi régi kódot felvinni. Ha az intézmény 
nem használja a kollégium modult, akkor javasoljuk, hogy vegyen fel az illetékes egy olyan 
mezőt, ahol megtekinthető és szerkeszthető adatként fel lehet vinni, hogy az adott hallgató 
kollégista-e vagy sem. 
 
(Az adatmezők, valamint a kódtételek a (legördülő menüpontok) nevét az „Adminisztráció 
(95400)” menüpontban az intézményi rendszergazda viszi fel.) 
 

13.8. Hallgató kollégiumi adatainak megtekintése 
 
A „Kollégium” fülön a hallgató kollégiumi tartózkodásának helyzetképét kapjuk a megadott 
adatok alapján, abban az esetben, ha az intézmény használja a Neptun rendszer kollégium 
modulját. Amennyiben nem használja, akkor javasoljuk, hogy az extra fül funkcionalitását 
kihasználva, vegyen fel az illetékes egy olyan mezőt, ahol megtekinthető és szerkeszthető 
adatként fel lehet vinni, hogy az adott hallgató kollégista-e vagy sem. 
 
Látható a kollégium neve, ahova beköltözött. Ha felvételt nyert a kollégiumba látható a 
tervezett bentlakásának időtartama a tól-ig dátumok megjelölésével. Megtekinthetőek a 
konkrét beköltözési és kiköltözési adatok. Látható, hogy melyik képzés kapcsán került be a 
hallgató a kollégiumba, valamint meg a hallgató kollégiumi státusza is. 
 
Javasolt, hogy ezeket az adatokat a kollégium tartsa nyilván. A hallgatókat évente veszik fel a 
kollégiumba. A hallgatók kollégiumi adatait naprakészen a kollégiumi adminisztrátorok 
tartják karban. 
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13.9. Hallgató egyéb státuszának megadása, karbantartása 
 
Az „Egyéb státusz” fülön megadható egy adott hallgató státusza. A megfelelő hallgató 
kijelölése után kattintsunk a „Szerkeszt”, majd a belső „Hozzáad” gombra. Ezután a 
„Típus” legördülő menüből válasszuk ki a hallgatóhoz rendelendő státuszt (pl.: GYES, 
GYED, Fogyatékkal élő stb.), állítsuk be az adott státusz érvényességi időtartamát, majd az 
adatok felvitele után nyomjuk meg a „Mentés” gombot. A „Megjegyzés” mezőbe a hallgató 
státuszával kapcsolatosan egyéb információt vihetünk fel. Ha a kijelölt hallgató egy adott 
státuszsorát törölni szeretnénk, akkor kattintsunk „Szerkeszt”, majd a megfelelő sor 
kijelölése után az „Elvesz” gombra. A „Mégsem” gomb mentés nélküli kilépést jelent. Ezen 
adatok megadása azért fontos, mert ha a hallgató bármelyik státusszal rendelkezik a 
kiválaszthatók közül, akkor államilag finanszírozottá válik a megadott időszakban. 

13.10. Hallgatók adat- és címmódosítási kérelmeinek elfogadása 
vagy elutasítása 

 
A „Hallgatók” menüpont alatt lehetséges a hallgatók adat- és címmódosítási kérelmeinek 
elfogadására vagy elutasítására. Mind az adat- és címmódosítási kérelmeket a hallgatók a 
webes felületről igénylik. Az egyes hallgatókhoz tartozó kérelmek ezeken a felületeken 
jelennek meg, melyeknél mind a régi, mind az új adatok megtekinthetőek. Az elfogadás az 
egyes mezők mellett található jelölőnégyzetek bepipálásával, majd az „Elfogad” gombra 
kattintással lehetséges. Az elutasítás az adott mező megjelölése után az „Elutasít” gombra 
kattintva történik meg. 
Az „Elfogadás dátuma” és az „Elfogadó / Elutasító” mezők a funkciógombokra 
megnyomásával automatikus töltődnek. 
(Ha egy adott kérelem már nem vár döntésre, vagyis elbírálásra került, akkor a 
funkciógombok inaktívvá válnak.) 
 

 
 



Neptun. NET 
Tanulmányi 

Rendszer 
Dokumentáció 

 
KARI ADMINISZTRÁTOR 

 

 
 
 

Kiadás: 2006.02.21. Verzió: 2.0. Oldalszám: 93 / 155 
 

 

13.11. Hallgató képzéshez rendelése  
 
A hallgató egy adott felsőoktatási intézményben a képzés tárgyait hallgatja, a képzés tantervét 
követi. Ezért amikor a hallgatót felveszik az adott felsőoktatási intézménybe, hozzá kell 
rendelni ahhoz a képzéshez, amelyikre felvették.  
Az egyes hallgatókhoz tartozó képzések a „Hallgatók képzései (6000)” menüpont alatt 
jelennek meg. A képzések vagy a GÓLYA felvételiből automatikusan kerülnek ebbe a 
menüpontba, vagy hozzáadással tudunk egy listából választani a meglévő képzések közül és 
azokat a hallgatóhoz rendelni.  
A képzés legfontosabb adatai (képzés név, törzsszám, végzettség, felvétel dátuma stb.) az 
„Alapadatok” fülön találhatók és rögzíthetők.  
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Ezen a felületen láthatjuk a hallgató képzéseivel kapcsolatos adatokat. Itt hozzárendelhetjük a 
hallgatót új képzéshez. A „Hozzáad” gomb megnyomása után a megjelenő listából válasszuk 
ki azt a képzést, amihez szeretnénk a hallgatót hozzárendelni. Az „OK” gomb 
megnyomásával a hallgatót hozzárendeltük a kiválasztott képzéshez. 
A képzés egyéb adatai külön füleken jelennek meg, amelyet karban tudunk tartani.  
 
A „Felvételi adatok” fület választva megtekinthetjük és a „Szerkeszt” gombra kattintva 
módosíthatjuk a hallgató adott képzésének felvételi adatait. Megnézhetjük egy hallgató összes 
pontszámát, a hozott pontszámokat, a szerzett pontszámot, többletpontszámot, láthatjuk a 
felvétel évét és a felvétel módját. A felületen kiemelt fontosságú lehet a felvétel módja, és a 
korábban már elhasznált államilag finanszírozott félévek számának megadása. Így könnyebb 
követni, hogy a hallgatónak még hány államilag finanszírozott féléve van a képzésen. 
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A „Modulok adatai” fület választva megnézhetjük, hogy a hallgató melyik képzéshez illetve 
melyik szakhoz, szakirányhoz, virtuális szakhoz van hozzárendelve. Ha az adott szak féléves 
adatait meg szeretnénk nézni a „Szak féléves adatai (150)” felületen, akkor ezen a fülön ki 
kell választani a megfelelő szakot, szakirányt vagy virtuális szakot. Csak ebben az esetben 
lehet a „Szak féléves adatai (150)” menüpontra lépni. 

 

 
 

A „Mentés” gomb megnyomásával tárolhatjuk a felvitt adatokat, a „Mégsem”-re kattintva az 
adatok változatlanok maradnak. 
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13.12.  Beiratkoztatás  
 
Minden félévben beiratkozáskor létre kell hozni egy féléves sort. Itt lehet karbantartani a 
hallgatók státuszát, szemeszterét stb.  
Itt a hallgató lezárt, illetve le nem zárt féléves sorait láthatjuk. Egy adott féléves sort 
kiválasztva az alsó mezőben megjelennek a féléves adatok: kredit, átlag, kumulált adatok stb. 
(„Féléves adatok (122800)”) 
Ezen a felületen van lehetőség arra, hogy egy hallgatót új félévre beiratkoztassunk. Ehhez 
nyomjuk meg a „Hozzáad” gombot. Ekkor a legördülő menüből válasszuk ki azt a félévet, 
amire a hallgatót be szeretnénk iratkoztatni, majd nyomjuk meg az „OK” gombot. Ezzel a 
hallgatót beiratkoztattuk egy új félévre, de még további teendőink is vannak, mivel be kell 
állítanunk a hallgató státuszát, pénzügyi státuszát és szemeszterszámát is. A „Szerkeszt” 
gombot megnyomva lehetőségünk van legördülő listákból ezeket az adatokat módosítani 
valamint be kell írnunk a szemeszterszámot is. 
A „Beiratás” gombra kattintva a program az aktuális dátumot írja be a felső „Beiratkozás” 
sorba. Amennyiben a felhasználó nem az aktuális dátumot szeretné megadni a beiratkozás 
időpontjaként, akkor lehetőség van a „Szerkeszt” gombot megnyomva az aktuális dátumtól 
eltérő időpont megadására. 
(A „Lezárás” gombot akkor nyomjuk meg, ha a hallgatónál már elvégeztük az 
átlagszámolást, illetve akkor, ha egy passzív féléven regisztráltuk a hallgatót és mivel nincsen 
további teendőnk vele, ezért le is zárjuk a passzív félévét.) 
 
 

 
 
A hallgató kiválasztott félévére vonatkozó eredmények a „Féléves indexsorok” alatt láthatóak 
és szerkeszthetőek. Lehetséges az átlagszámolás, tárgyleadás, hiányzó adatok bevitele. 
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A „Féléves indexsor bejegyzések” felületen lehetőség van átlagszámolásra és 
indexnyomtatásra is. 
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13.13. Hallgató szakhoz rendelése  
 
Miután a hallgatót képzéshez rendeltük, szükség van arra is, hogy a hallgatóhoz képzésnek 
megfelelő szakot rendeljünk. Egy hallgató szakhoz rendelése a „Hallgatók”/ „Szakok adatai” 
menüpont alatt lehetséges. 
A „Hozzáad” gombra kattintva a megjelenő listából válasszuk ki azt a szakot, amelyikhez a 
hallgatót hozzá akarjuk rendelni, és nyomjuk meg az „OK” gombot. Ezzel egy hallgatót 
szakhoz rendeltünk. 
 

 

13.14. Szakirány választás  
 
A „Hallgatók”/ „Hallgató képzései”/ „Féléves adatok”/ „Szakok adatai” felületen tud a 
felhasználó adott hallgatóhoz szakirányt (szakot is) hozzárendelni a „Hozzáad” gombra 
kattintással, amelyeket a „Szervezeti egységek”/ „Szakirányok” („Szakok”) menüpont alatt 
létrehoztak.  
 

13.15. Hallgató mintatantervhez rendelése  
 
Adott hallgatóhoz (a szakjához tartozó) mintatantervet hozzárendelni a „Hallgatók”/ 
„Hallgató képzései”/ „Féléves adatok”/ „Hallgató részletezett mintatanterve” menüpont 
alatt lehet a „Hozzáad” gombra kattintással, ahogy azt már az előzőekben leírtuk. 
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13.16. Tárgyjelentkeztetés  
 
A „Hallgatók”/ „Hallgató képzései”/ „Féléves adatok”/ „Tárgyjelentkezés (8400)” 
menüpont alatt lehetséges az egyes hallgatókat a kiválasztott tárgyakra jelentkeztetni. 
A felület felső részén látható a hallgatóhoz rendelt mintatantervek listája. Az alsó 
felületrészen a kiválasztott mintatantervben szereplő tárgyak listája jelenik meg. 
Tárgyjelentkezéshez kattintsunk „Tárgyjelentkezés” gombra. A program ilyenkor ellenőrzi, 
hogy a hallgató jelentkezett-e már a tárgyra vagy sem. Amennyiben a hallgató már 
jelentkezett az adott tárgyra a program figyelmezteti a felhasználót a megtörtént jelentkezés 
tényéről. Ha le van zárva a hallgató féléve, akkor nem tud semmiképpen sem tárgyra 
jelentkezni vagy lejelentkezni róla.  
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13.17. Kurzusjelentkeztetés 
 
A Kari adminisztrátor hallgatókat egyesével kurzusra jelentkeztetni a „Hallgatók”/ „Hallgató 
képzései”/ „Féléves adatok”/ „Féléves indexsorok”/ „Hallgató tárgyai”/ 
„Kurzusjelentkezés” felületen tud. Tehát adott hallgatót a fenti menüpontokon lépkedve a 
megfelelő tárgyat kiválasztva, megjelennek a tárgyhoz meghirdetett kurzusok. Ezek közül a 
megfelelőt kijelölve és a „Jelentkeztet” gombra kattintással megtörténik a hallgató kurzusra 
jelentkeztetése.  
Sikeres kurzusjelentkezéskor a kiválasztott hallgatók indexsorába bekerül a felvett kurzus 
oktatója is. 
Ha egy adott kurzusról le szeretnénk jelentkeztetni a hallgatót, akkor a hallgató felvett 
kurzusát kijelöljük, majd a „Lejelentkeztet” gombra kattintunk. 
 

 
 

13.18. Kurzusátjelentkezés, módosítás  
 
A felület alsó részén („Hallgató eddig felvett kurzusai”) látható a hallgató tárgyból felvett 
kurzusa. Lehetőség van a kurzusváltoztatásra a felület felső részén látható további kurzusok 
valamelyikére. Ekkor kijelöljük a felső ablakban azt a kurzust, amire át szeretnénk 
jelentkezni, és megnyomjuk a „Kurzuscsere” gombot. 
Ezután az alsó ablakba átkerül a fent kiválasztott kurzus, a kurzusváltoztatás, kurzuscsere 
megtörténik, melyről a rendszer visszajelzést ad. 
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13.19. Jegy, aláírás bevitel, módosítás  
 
A Kari adminisztrátor egy-egy hallgató tárgyainak eredményeit beírhatja, módosíthatja a 
„Hallgatók”/ „Hallgató képzései”/ „Féléves adatok”/ „Féléves indexsorok” menüpont alatt. 
A felület középső részén kerülnek listázásra a hallgató kiválasztott félévének tárgyai. 
Kiválasztjuk azt a tárgyat, amihez jegyet akarunk beírni. 
A képernyő felső soraiban egy kiválasztott félév adatait láthatjuk: kredit, átlag, kumulált átlag 
stb. A középső részen a kiválasztott félévben felvett tárgyak jelennek meg. A felület alsó 
részén láthatóak a kiválasztott tárgyhoz tartozó adatok a „Részletes tárgyadatok” fülön. Úgy, 
mint a tárgy neve, a felvétel dátuma, a felvétel módja, kreditpontja, követelménye. 
 
Egy tárgyat kiválasztva a „Szerkeszt” gomb megnyomása után bejelölhetjük, hogy az adott 
tárgy beszámítson-e a kreditbe, összkreditbe, átlagba, összátlagba és az ösztöndíjindexbe. 
 
Az „Eredmények a tárgyból” fület választva a hallgatónak érdemjegyet vihetünk be az adott 
tárgyhoz. Ehhez nyomjuk meg a „Szerkeszt”, majd a „Hozzáad” gombokat, majd írjuk be a 
bejegyzés dátumát, válasszuk ki a bejegyzés típusát, adjuk meg az érdemjegyet, valamint 
válasszuk ki az oktatót az „Oktató” gombra való kattintással feljövő listából. Ha módosítani 
kívánjuk az adott eredményt, akkor elég a „Szerkeszt” gomb használata, és az adatok 
átírhatóvá válnak. A „Szerkeszt”, majd „Töröl” gombok kombinációjával lehetséges egy-
egy eredményt kitörölni. A „Mentés” gombot megnyomva menthetjük el a bevitt 
eredményeket és a módosításokat. 
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Itt lehetséges a tárgyak előfeltételeit („Előzetes feltételell.” gomb) és végleges feltételeit 
(„Végl. feltételell.” gomb) csoportosan is leellenőrizni, hogy a hallgató teljesítette-e azokat. 
Ennek az a menete, hogy az ellenőrizni kívánt tárgyakat kijelöljük a „Shift” vagy a „Ctrl” 
billentyűk segítségével, majd az „Előzetes feltételell.” vagy a „Végl. feltételell.” gombra 
kattintunk. 
Amennyiben a hallgató valamelyik tárgyának elő- vagy végfeltétele nem teljesült, úgy arról a 
program tájékoztat. Ezután ezek a sorok pirosan jelennek meg. 
 

13.20. Félévzárás  
 
A hallgató félévének lezárása a „Hallgatók”/ „Hallgató képzései”/ „Féléves adatok (6400)” 
menüpont alatt lehetséges a „Lezárás” gombra kattintással. 
A „Lezárás” gombot akkor nyomjuk meg, ha a hallgatónál már elvégeztük az átlagszámolást, 
illetve akkor, ha egy passzív féléven regisztráltuk a hallgatót és mivel nincsen további 
teendőnk vele, ezért le is zárjuk a passzív félévét. 
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13.21. Igazolások kiadása  
 
A Kari adminisztrátor adott hallgatónak igazolásokat tud kiadni a „Hallgatók”/ „Igazolások 
(13000)” menüpont alatt. Törzskönyv nyomtatására is itt van lehetőség.  
A felület felső részén megtekinthetjük a hallgató képzéseit, a hallgatónak kiadott igazolásokat 
és azok adatait a „Kiadott igazolások” fülön. 
Új igazolás kiadásához kattintsunk az ”Új igazolás” gombra, válasszuk ki az igazolás típusát 
és az ahhoz tartozó megfelelő templatet, formátumot legördülő listából. 
A „Nyomtatási előkép” gombra kattintva kinyomtathatjuk az igazolást. 
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13.22. Hallgató igazolványai  
 
A hallgatókhoz igazolvány rendelhető a „Hallgatók”/ „Hallgató igazolványai (99500)” 
menüpont alatt, illetve ezek karbantartása is itt történik. Matricák hozzáadása is lehetséges 
adott hallgató diákigazolványhoz a „Hallgatók”/ „Hallgató igazolványai”/ „Igazolvány 
matricái (99600)” menüpont alatt. Csak érvényes félévű matrica rendelhető az 
igazolványhoz. 
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13.23. Tárgy akkreditáció  
 
Tárgy akkreditáció alatt azt értjük, ha egy hallgató valamely tárgyát a tárgyfelvétellel egy 
időben eredménnyel rögzítjük. Ennek több oka is lehet. Leginkább azért, mert a hallgató 
valamely más intézményből átiratkozott, vagy egy másik képzésről átjelentkezett, és bizonyos 
tárgyakat az intézmény elfogad anélkül, hogy teljesítenie kellene a hallgatónak. Javasoljuk, 
hogy az akkreditáció a diplomamelléklet miatt, lehetőség szerint eredménnyel történjen meg.  
Első lépésként a TO Ügyintéző feladata, hogy a „Hallgatók”/ „Hallgató képzései”/ Hivatalos 
bejegyzések” alatti felületen a kiválasztott hallgatónak az akkreditált tárgyait bejegyezze, és 
leírja esetleg, hogy melyik tárgy mivel ekvivalens („Leírás” ablakban), mi váltotta ki a 
teljesítés alól a hallgatót. A hivatalos bejegyzés típusa legördülő menüből kiválaszthatja az 
ügyintéző a „Tárgy akkreditáció bejegyzést”.  
 

 
 
A hivatalos bejegyzést a „Mentés” gombbal jóváhagyjuk. Miután a hallgatónak féléves sort 
csináltunk, hozzárendeltük képzéshez, és szakhoz, valamint a szakhoz tartozó mintatanterv 
tárgyaira feljelentkeztettük, akkor a „Hallgatók”/ „Hallgató képzései”/ „Féléves adatok” (itt 
kiválasztjuk a megfelelő félévet)/ „Féléves indexsorok” menüpont alatt a megfelelő 
tantárgyakra lépve egyesével felvisszük az eredményeket a felület alsó részén található 
„Eredmények a tárgyból” fülön. A „Részletes tárgyadatok” fülön a „Megjegyzés” rovatba 
beírjuk, hogy akkreditált, ezzel mintegy jelezve, hogy az adott tárgyat nem szükséges a 
hallgatónak újból teljesítenie. 
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A „Szervezeti egységek”/ „Tárgyak”/ „Tárgyekvivalencia” menüpont alatt lehetséges 
beállítani, hogy mely más intézmény, mely tárgyai ekvivalensek, azaz egyenértékűek a saját 
intézmény valamely tárgyával. Ez a kari rendszergazda vagy az intézményben lévő 
oktatásszervező feladata.  
 

 



Neptun. NET 
Tanulmányi 

Rendszer 
Dokumentáció 

 
KARI ADMINISZTRÁTOR 

 

 
 
 

Kiadás: 2006.02.21. Verzió: 2.0. Oldalszám: 107 / 155 
 

14. Tanulmányi adatok karbantartása csoportosan a „Szervezeti 
egységek (28000)” menüpont felől  

14.1. Csoportos képzéshez rendelés  
 
Amennyiben egyszerre több hallgatót akarunk képzéshez rendelni, akkor a „Szervezeti 
egységek”/ „Képzések”/ „Hallgatók” menüpont alatt, a „Hozzáad” gombot megnyomva a 
megjelenő hallgatói listából a „Ctrl” vagy a „Shift” billentyűt segítségével jelöljük ki azokat a 
hallgatókat, akiket a képzéshez szeretnénk rendelni, majd kattintsunk az „OK” gombra. Ezzel 
hozzárendeltük a képzéshez a kiválasztott hallgatókat.  
 

 
 

14.2. Hallgatók csoportos beiratkoztatása adott félévre  
 

 
Amennyiben egyszerre több hallgatót szeretnénk beiratkoztatni adott félévre, akkor a 
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„Szervezeti egységek”/ „Képzések”/ „Aktuális félévek” menüpont alatt válasszuk ki a 
sokpontos félévet, mivel a képzéshez rendelt, de még be nem iratkoztatott hallgatók itt 
találhatók.  
 

 
 

Ezután a „+”-ra kattintva nyissuk le a menüpontot, és kattintsunk az „Aktuális féléven levő 
hallgatók” menüpontra. 
 

 
 

A jobb oldali funkciófelületen láthatjuk azokat a hallgatókat, akiknek a kiválasztott félév az 
aktuális féléve. Jelöljük ki „Ctrl” vagy a „Shift” billentyű segítségével azokat a hallgatókat, 
akiket be akarunk iratkoztatni. (A fejlécre kattintva jobb egér gombbal megjelenik a 
„Mindent kijelöl” opció, erre kattintva lehetőség van az összes listában szereplő hallgató 
kijelölésére).  
Nyomjuk meg az „Aktuális félév módosítás” gombot, ekkor egy legördülő menüből ki kell 
választanunk azt a félévet, amelyikre a hallgatókat be akarjuk iratkoztatni. Az „OK” gombra 
kattintva a kiválasztott hallgatók átkerülnek a kívánt félévre. 
A következő lépésben válasszuk ki az „Aktuális félévek” menüpont alatt azt a félévet, amire a 
hallgatókat beiratkoztattuk és lépjünk az „Aktuális féléven levő hallgatók” menüpontra. A 
jobb oldali funkciófelület felső részén láthatjuk azokat a hallgatókat, akiknek a kiválasztott 
félév az aktuális féléve. Jelöljük ki azokat a hallgatókat, akiknek egyszerre akarjuk bevinni a 
féléves adatait, majd váltsunk az „Aktuális félév adatai” fülre. A „Szerkeszt” gombra 
kattintva beírhatjuk a hallgatók szemeszterét, évfolyamát, tankörét, státuszát, pénzügyi 
státuszát stb. A „Mentés” gombra kattintva menthetjük el a beírt adatokat.  
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14.3. Hallgatócsoport szakhoz rendelése  
 
Lehetőségünk van több hallgató csoportos szakhoz rendeléséhez a „Szervezeti egységek”/ 
„Képzések”/ „Szakok”/ „Szak hallgatói” alatt. Ki kell választanunk egy legördülő listából azt 
a félévet, amelyiken a szakhoz kívánjuk rendelni a hallgatókat, majd a „Hozzáad” gombra 
kattintva a megjelenő hallgatói listából a „Ctrl” vagy a „Shift” billentyű lenyomásával 
válasszuk ki azokat a hallgatókat, akiket az adott félévben a szakhoz akarunk rendelni, majd 
nyomjuk meg az „OK” gombot. Ezzel a kiválasztott hallgatócsoportot hozzárendeltük a 
szakhoz. 
 

 
 

14.4. Hallgatók szakirányhoz rendelése csoportosan 
 
A „Szervezeti egységek”/ „Képzések”/ „Szakirányok”/ „Szakirány hallgatói” felületen a Kari 
adminisztrátor adott szakirányt kiválasztva csoportosan tud hallgatókat szakirányhoz rendelni 
a megfelelő félév kiválasztása után a „Hozzáad” gombra kattintva.  
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14.5. Hallgatói csoport mintatantervhez rendelése  
 
A „Szervezeti egységek”/ „Képzések”/ „Szakok”/ „Szak mintatantervei”/ „Mintatanterv 
hallgatói” menüpontra lépünk. A megfelelő félév kiválasztása, majd az „OK” gomb 
megnyomása után a „Hozzáad” gombra kattintással megjelenik egy hallgatói lista, akikhez 
akár csoportosan is hozzá tudjuk rendelni az adott szakhoz tartozó mintatantervet.  
 

 

14.6. Csoportos tárgyjelentkezés  
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A „Szervezeti egységek”/ „Képzések”/ „Szakok”/ „Szak mintatantervei”/ „Mintatanterv 
tárgyai” menüpontra lépünk. Megjelennek azok a tantárgyak, melyek a mintatantervhez 
tartoznak. Hallgatókat akár csoportosan is a „Tárgyjelentkezés” gombra kattintva, majd a 
félév kiválasztása után az „OK” gomb jóváhagyásával hozzá tudunk rendelni egy- vagy akár 
egyszerre több tárgyhoz. 
 

 
 

14.7. Hallgatók csoportos kurzusjelentkeztetése  
 
A Kari adminisztrátor hallgatókat csoportosan kurzusra jelentkeztetni úgy tud, hogyha a 
tárgyjelentkeztetés megtörténtével rálép a „Szervezeti egységek”/ „Képzések”/ „Szakok”/ 
„Szak mintatantervei”/ „Mintatanterv tárgyai”/ „Kurzusok”/ „Kurzus hallgatói” felületre. 
 
Az adott tárgy megfelelő kurzusát kiválasztva a „Kurzusok” menüponton, majd a „Kurzus 
hallgatói” felületre lépve, a „Hozzáad” gombra kattintással a listából (a kiválasztott tárgyra 
jelentkezett hallgatókat tartalmazza) a hallgatókat a „Ctrl” vagy a „Shift” billentyűk 
segítségével kijelöljük, majd az „OK” gombra kattintva jelentkeztetjük őket a kurzusra. 
 
Hallgatócsoport kurzusról való lejelentkeztetéséhez a felső listában található hallgatók közül a 
megfelelőket kijelöljük, majd a „Töröl” gombra kattintunk. Ezzel a kiválasztott hallgatók 
kurzusról való lejelentkeztetése megtörténik. 
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15. Szervezeti egység tárgyai 
 
A „Szervezeti egységek” alatt lépjünk a „Tárgyak” menüpontra. A menüpontra lépve 
megtekinthetjük a szervezeti egységhez tartozó tárgyak listáját. (A menüpont alatt található 
funkciók elérhetők még a „Tárgyak kezelése (70400)” menüpont alatt is, azzal a 
különbséggel, hogy nem adott szervezeti egységhez tartozó tárgyak jelennek csak meg, 
hanem az összes tárgy, melyek között szűréssel tudunk műveleteket végezni.) 
 

15.1. Szervezeti egység tárgyainak karbantartása 

15.1.1. Alapadatok 
 
Ezen a felületen látható az adott szervezeti egység összes tárgya, a tárgyhoz tartozó 
alapadatokkal. 
A képernyő felső részében a tárgy sorokat látjuk, alul pedig a részletes adatait.  
A „Szerkeszt” gombbal a már meglévő adatok módosíthatók. A zölddel jelölt mezőket 
kötelező kitölteni. Ezek: tárgynév, tárgykód, és a tárgyhoz tartozó követelmény. További 
adatok is megadhatóak, mint: szint, óraszám, kreditpont, súly, angol név, rövid név, a tárgy 
érvényességi ideje, illetve megjegyzés fűzhető hozzá. A „Mentés” gombbal az adatok 
elmentődnek, a „Mégsem” gomb megnyomására pedig nem történik változás az adatokon. A 
„Hozzáad” gomb segítségével új tárgyat adhatunk hozzá. A „Törlés” gomb használatát 
abban az esetben javasoljuk, ha újonnan viszünk fel tárgyat, és még nem kapcsolódik 
semmihez. 
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15.1.2. Kiegészítő adatok  
 
A „Kiegészítő adatok” fülre lépve adhatjuk meg a tárgy bővebb leírását, és ez a felület 
szolgál a tárgy előkövetelményének szerkesztésére. 
 
Az előkövetelmény és végleges követelmény felviteléhez kattintsunk a „Szerkeszt” gombra, 
majd a szerkesztendő egységhez tartozó „Szerkeszt” gombra. 
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Ekkor megjelenik a követelményszerkesztő felületet, ahol megadhatjuk intézmény 
specifikusan a feltételeket. 
A tárgykövetelmény-szerkesztő felületén a képernyő jobb oldalán található „Hozzáad” 
gombokra kattintva lehet a követelményt megfogalmazni.  

 

 
 

A legördülő menüből válasszuk ki, hogy mit szeretnénk az elő- vagy végleges 
követelményben megadni. Példánkban a tárgyeredményt választottuk. A „Hozzáad” gombra 
kattintva a következő felületen megadhatjuk a nyelvvizsga specifikus adatokat:  
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Az adatok megadása után kattintsunk az „OK” gombra. 
 

 
 
Az „Elemez” gombra kattintva ellenőrizhetjük, hogy az általunk megadott követelmény 
szintaktikailag helyes-e. Az „OK” gombra kattintva a program szintén ellenőrzi a feltétel 
szintaktikai helyességét. Végül a „Mentés” gombra kattintva a program elmenti a felvitt 
követelményt. 
 

15.1.3. Tárgytípus besorolás  
 
A „Tárgytípus besorolás” fülre lépve lehetséges megadni a felület felső részén kiválasztott 
tárgy tárgytípusát, melyet a „Szerkeszt”, majd a „Hozzárendel” gombok megnyomása után 
a megjelenő listából lehet kiválasztani.  
(A tárgytípusokat a „Tárgyak kezelése”/ „Tárgytípusok (78200)” menüpont alatt lehetséges 
felvenni, ahol a felület alsó részén található „Tárgytípus lehetséges értékei” mezőket kötelező 
kitölteni.) 
Az „Elvesz” gombra kattintással a már tárgyhoz rendelt tárgytípust elvehetjük. 
A „Mentés” gombbal rögzítjük a bevitt adatokat, a „Mégsem”-re kattintva nem történik 
változás. 
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15.1.4. Tárgy tárgycsoport(ok)ba sorolása 
 
A „Tárgycsoportok” fülre lépve a tárgyakat tetszőlegesen tárcsoportba sorolhatjuk. Itt azok a 
tárgycsoportok jelennek meg, amelyeknek az adott tárgyunk tagja. Egy tárgy több 
tárgycsoportnak is része lehet. 
Egy tárgyat kiválasztva a felület felső részén, majd a „Szerkeszt” és „Hozzárendel” 
gombokkal tudunk már meglévő tárgycsoportokat egy listából hozzárendelni az adott 
tárgyhoz. 
Az „Elvesz” gombra kattintással lehetséges már tárgyhoz rendelt tárgycsoportot törölni. 
A bevitt adatokat a „Mentés” gombbal hagyhatjuk jóvá, a „Mégsem” gombra kattintással 
nem történik változás. 
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15.1.5. Tárgy kurzusainak megtekintése 
 
A „Kurzusok” fülre kattintva lehetséges a tárgyhoz tartozó valamennyi féléven meghirdetett 
kurzus megtekintése. Szerkesztésre itt nincs lehetőség. 
 

 
 

15.2. Együttes tárgyak  
 
Az intézmények tetszőlegesen meghatározhatják, hogy adott félévben melyek azok a tárgyak, 
amelyeket egy időben (félév, ciklus) kell teljesíteni. Ez a felület szolgál arra, hogy ezt a 
csoportosítást megoldják. 
A „Hozzáad”, majd a „Tárgy hozzárendelés” gombokkal kiválasztjuk egy listából a 
tárgyakat, melyeket együttesen szükséges teljesíteni. A csoportnév megadása kötelező. A 
„Tárgy törlés” gombbal módosíthatjuk az együttesen teljesítendő tárgyakat. 
A menüpont alatt lehetséges az együtt teljesítendő tárgyaknak külön követelményt is 
szerkeszteni a metaszerkesztő felület segítségével a „Szerkesztés” gombra kattintással. 
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15.3. Tárgyekvivalencia  
 
A NEPTUN.NET rendszer lehetővé teszi a tárgyekvivalenciák felvitelét és azok 
karbantartását. A felületen megadhatjuk, hogy a kiválasztott tárgy mely más belső tárgyakkal 
ekvivalens. A „Hozzáad” gomb megnyomása után a „Tárgyválasztás” gombra kattintva egy 
feljövő listából kiválaszthatjuk, hogy az adott tárgy melyik tárggyal ekvivalens. A 
„Feltételszerkesztés” gombra kattintással a metaszerkesztő felület segítségével adhatjuk meg 
azt, hogy milyen feltételeknek kell teljesülnie ahhoz, hogy a tárgy ekvivalens legyen. 
A „Csoportos hozzáadás” gomb segítségével a megjelenő listából akár több tárgyat 
egyszerre kiválasztva („Shift” vagy „Ctrl” billentyűkkel) lehetséges azokat a kiválasztott 
tárggyal ekvivalenssé tenni. Tehát a tárgyak ekvivalenciája csoportosan felvihető. Erre épít a 
meta ellenőrző is, ami most már figyelembe veszi az előkövetelmények vizsgálatakor a 
tárgyat, és annak ekvivalenseit is. 
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15.4. Tárgytematika  
 
Adott tárgyhoz tartozó tematikát itt lehet megadni, illetve a tematika jegyzeteit. A „Hozzáad” 
gomb megnyomása után ki kell töltenünk a témát, a százalékot és nyelvet, leírást írhatunk 
hozzá valamint megadhatjuk a tematika elérésének URL címét. A „Szerkeszt” gombbal a 
már felvitt tematikát módosítani tudjuk. A „Mentés” gombbal lehetséges a tematika 
rögzítése, módosításának jóváhagyása. 
A „Jegyzet hozzárendelés” gombra kattintva választhatjuk ki egy megjelenő listából a 
tematikához tartozó jegyzetet. (A listában azon jegyzetek jelennek meg, melyeket a „Tárgyak 
kezelése”/ „Jegyzetek (78400)” menüpont alatt felvittek.) Megadható a jegyzet típusa, melyet 
egy legördülő listából választhatunk ki, illetve a jegyzet oldalainak száma is. 
A „Jegyzet törlése” gombbal lehetőségünk van a tematikához tartozó jegyzet törlésére.  
 

 



Neptun. NET 
Tanulmányi 

Rendszer 
Dokumentáció 

 
KARI ADMINISZTRÁTOR 

 

 
 
 

Kiadás: 2006.02.21. Verzió: 2.0. Oldalszám: 120 / 155 
 

15.4.1. Tematika jegyzetei  
 
A felületen nyílik lehetőségünk a kiválasztott tematikához rendelt jegyzetek megtekintésére és 
karbantartására.  
Új jegyzet hozzáadásához kattintsunk a „Hozzáad” gombra, adjuk meg az adatokat és az 
elmentéshez kattintsunk a „Mentés” gombra. Az itt felvett jegyzetek automatikusan 
hozzárendelődnek a jegyzetek listájához. A „Szerkeszt” gombbal az adott jegyzet módosítása 
lehetséges. A „Töröl” gombbal törölni tudjuk a tematikához rendelt jegyzetet. 
 

 
 

15.5. Tárgy hallgatói  

15.5.1. Tárgy hallgatók személyes adatainak megtekintése 
 
Ezen a felületen a tárgyra jelentkezett hallgatók listája jelenik meg. A listából egy hallgatót 
kiválasztása után megnézhetjük a hallgató személyes és egyéb adatait.  
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15.5.2. Hallgató(k) tárgyadatainak megtekintése és szerkesztése 
egyesével vagy csoportosan  

 
Az „Indexsor adatok” fülön lehetőség van az adott tárgy adatait módosítani a felső listában 
kijelölt hallgató(k)ra vonatkoztatva. 
Tehát a felület felső részén található listából akár több hallgatót kiválasztva („Shift” vagy 
„Ctrl” billentyűk segítségével) a „Szerkeszt” gombra kattintva a tárgy alapadatai („Kredit”, 
„Felvétel módja”, „Követelmény” stb.) módosíthatóak. A módosításokat a „Mentés” 
gombbal rögzíthetjük. A „Mégsem”-re kattintva nem történik változás az adatokban. 
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15.5.3. Hallgató adott tárgyhoz tartozó indexsor bejegyzéseinek 
megtekintése 

 
Az „Indexsor bejegyzések” fülre lépve a felhasználó az éppen kijelölt hallgató indexsor 
bejegyzéseit, jegyeit tekintheti meg az adott tárgyból. Az indexsor bejegyzések módosítására 
ezen a felületen nincs lehetőség. 
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15.5.4. Hallgató adott tárgyhoz tartozó kurzusadatainak 
megtekintése 

 
A „Kurzusadatok” fülre lépve a felső listában kijelölt hallgató kurzusadatait tekinthetjük 
meg. Az adatok megtekinthetőek, de kurzusváltoztatásra ezen a felületen nincs lehetőség. 
 

 
 

15.6. Tárgyjelentkezés elfogadása  
 
Ezen a felületen van lehetőség a hallgató tárgyjelentkezésének elfogadására az „Elfogad” 
gombra kattintással, vagy elutasítására az „Elutasít” gombra kattintással.  
A felület felső részén a kiválasztott tárgy jelentkezett hallgatók listája látható. A felület alsó 
részén pedig látható a fent kijelölt hallgató tárgyjelentkezési ideje, a tárgy neve, illetve a 
funkciógombokra kattintva a jelentkezést elfogadó vagy elutasító személy neve és az 
elfogadás vagy az elutasítás időpontja, melyek automatikusan töltődnek. Lehetőség nyílik a 
döntés indoklására az „Indok” mező kitöltésével. 
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15.7. Tárgy kurzusai  

15.7.1. Kurzus kiírás hozzáadással és az alapadatok megadása  
 
Adott tárgyhoz kurzus meghirdetésére ezen a felületen van lehetőség. 
Az alapadatoknál a tárgynév automatikusan töltődik, a félév megadása, a kurzuskód és a 
maximum létszám kötelező mezőként szerepel, de megadható a kurzus nyelve, típusa, a 
kurzust hallgatók minimum létszáma, óraszáma, és a kurzushoz tartozó vizsgatípus. 
 
Új kurzus létrehozásánál automatikusan azt a félévet ajánlja fel, amilyen féléven álltunk a 
„Hozzáad” gomb megnyomása előtt. 
 
A vizsgatípus meghatározásához egy táblából választva van lehetőségünk. Ezt a táblát a 
„Vizsgatípust felvesz” gomb megnyomásával érjük el. A vizsgatípus megadása kötelező és 
nagyon fontos mező, mert csak abban az esetben tudunk a kurzushoz vizsgát kiírni, ha ez az 
adat meg van adva. (Azok a típusok jelennek meg a kurzus vizsgái felületeken, amelyek itt be 
vannak állítva!) 
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15.7.2. Kurzus meghirdetése kurzusmásolással 
 
A kurzus meghirdetésének könnyebbsége végett lehetőség van a kurzus másolására az „Alap 
adatok” fülre lépve. A kurzusmásolás a „Szerkeszt” gomb megnyomása után lehetséges. 
Ekkor megadjuk, hogy hány példányban szeretnék létrehozni a kurzust, illetve, hogy a 
másolatok milyen kóddal kezdődjenek. Valamint meg kell adni, hogy a kurzust mely félévre 
hirdessük meg a félév legördülő menüből választva. A másolás a „Másol” gomb 
megnyomása után történik meg. 
Abban az esetben, ha másolással hozunk létre kurzust új félévre, a hozzá tartozó tárgy is 
meghirdetődik az adott féléven.  
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15.7.3. Kurzushoz jegyzet és oktató rendelése 
 
Adott ciklusban a meghirdetett kurzushoz a „Kiegészítő adatok” fülre lépve van lehetőség 
jegyzetek, oktatók megadására. A jegyzetet és az oktatót egy-egy listából választhatjuk ki a 
„Szerkeszt”, majd a „Jegyzet hozzárendelés”, „Oktató hozzárendelés” gombok 
megnyomásával. A teljes jegyzetlistából vagy alkalmazotti listából szűrés, vagy keresés 
alapján kiválasztott adatok az „OK” megnyomásával kerülnek a megadott kurzushoz. Lehet 
több jegyzetet, és több oktatót is hozzátenni a kurzushoz. Kurzust oktató több személy esetén 
meg kell adni, milyen megosztásban végzik az oktatást. Ha kurzushoz új oktatót veszünk fel a 
„Szerkeszt” gomb megnyomása után, akkor csak abban az esetben jelenik meg, ha a 
„Frissít” gombra kattintunk. A kurzus oktatója alatt megjelenik a hallgatói véleményezés 
adatlapjának azonosítója.  
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15.7.4. Félévközi bejegyzés típus kurzushoz rendelése az 
automatikus eredményszámításhoz 

 
A „Kiegészítő adatok” fülön lehetőség van az adott kurzushoz megadni a félévközi bejegyzés 
típusát, melynek az automatikus eredményszámításnál van jelentősége. 
Első lépésként a „Szerkeszt” gombra kattintva, majd a „Követelmények” fülre lépve az 
„Automatikus eredményszámítás” gomb segítségével a metaszerkesztővel 
megszerkeszthető az évközi követelmény. Ezt akár csoportosan, a felső listából több kurzust 
kijelölve is meg lehet tenni a „Shift” vagy a „Ctrl” billentyűk használatával. 
Ezután a „Kiegészítő adatok” fülön a „Félévközi bejegyzés típusa” legördülő listából 
választva meghatározzunk, hogy mi a félévközi bejegyzés típusa („Félévközi jegy”, 
„Gyakorlati jegy” stb.), melynek beállításával a program automatikusan számítja majd az 
eredményeket. 
A „Mentés” gombbal tárolhatjuk a felvitt adatokat. 
 

15.7.5. Kurzusvéleményezési és kurzus-oktató véleményezési 
adatlap kurzushoz rendelése 

 
A „Kiegészítő adatok” fülön lehetőség van a megfelelő félév kiválasztása után az éppen 
kijelölt kurzushoz kurzus véleményezési és kurzus-oktató véleményezési adatlapot rendelni. 
Ez a „Szerkeszt” gombra kattintás után tehető meg. Ekkor a „Kurzus véleményezés 
adatlapja” és a „Kurzus-oktató véleményezés adatlapja” mezők melletti „+” gombok aktívvá 
válnak, melye(ke)t megnyomva egy feljövő listából választhatjuk ki a megfelelő kérdőívet. (A 
listában azok a kérdőívek jelennek meg, melyek az „Adminisztráció (95400)”/ 
„Véleményezés (96400)” menüpont alatt felvettek.) 
Ha ki akarjuk törölni a kurzushoz rendelt adatlapot, akkor a mező(k) melletti „-” gombra kell 



Neptun. NET 
Tanulmányi 

Rendszer 
Dokumentáció 

 
KARI ADMINISZTRÁTOR 

 

 
 
 

Kiadás: 2006.02.21. Verzió: 2.0. Oldalszám: 128 / 155 
 

kattintani. A betöltött kérdőíveket a „Mentés” gombbal rögzíthetjük a kurzushoz. 

15.7.6. Követelmények  
 

A felületen van lehetőség adott kurzushoz előkövetelmény, évközi követelmény, valamint 
vizsgaeredmény számításához a feltételek megszerkesztésére a „Szerkeszt”, majd a 
megfelelő feltétel melletti gombra kattintással. 
 

 
 

15.7.7. Órarendi adatszolgáltatás  
 
Adott kurzushoz itt lehet a „Szerkeszt” gomb megnyomása után órabontást (pl. hetente 
kétszer, szombatonként, minden héten stb.), és teremigényt felvinni. Megadható, hogy ehhez 
az adatszolgáltatáshoz milyen más mintatantervek tartoznak a belső „Hozzáad” gombbal. 
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15.7.8. Hallgatói eredménylista  
 
Az adott tárgy kurzusának hallgatói listája jelenik meg a „Hallgatói eredménylista” fülre 
kattintva. Az eredmények listája nyomtatható a „Nyomtatás” gomb megnyomásával. 
 

 
 
A nyomtatási kép az eredményekről a következő képen látható. 
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15.7.9. Kurzus hallgatók félévközi eredményeinek megtekintése 
 
A „Félévközi eredménylista” fülön megtekinthetők a kurzusra járó hallgatók félévközi 
feladatainak eredményei. 
 

 
 

15.7.10. Kurzushoz jegyzet hozzárendelés 
 
Adott kurzushoz itt rendelhetünk jegyzetet. A „Hozzáad” gombra kattintva megjelennek a 
rendszerben levő jegyzetek (melyek a „Jegyzetek (78400)” menüpont alatt fel lettek töltve). 
Ezek közül válasszuk ki azt, amelyiket hozzá szeretnénk rendelni a kurzushoz, majd nyomjuk 
meg az „OK” gombot. Ezzel a jegyzetet hozzárendeltük a kurzushoz. A listából egyszerre 
akár több sort kijelölve, több jegyzetet is hozzá tudunk rendelni az adott kurzushoz. 
Kurzushoz tartozó jegyzet törlésére a kijelölés után, a „Töröl” gombra kattintással van 
lehetőség. A törlés funkció szintén működik csoportosan is. 
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15.7.11. Órabontások kurzushoz rendelése  
 
A „Tárgyak kezelése”/ „Tárgyak”/ „Tárgy kurzusai”/ „Órabontások kurzushoz rendelése 
(72400)” felületen adott kurzushoz az órabontások felvitelére van lehetőségünk ezen a 
felületen, mely az órarendszerkesztés szempontjából fontos, hogy melyik hetekre tervezik 
ezeket az órákat, és milyen megbontásban. A „Hozzáad” gombra kattintva megjelennek a 
programban szereplő órabontások. Válasszuk ki azt, amelyiket a kurzushoz szeretnénk 
rendelni, majd kattintsunk az „OK” gombra. Ezzel a kurzushoz hozzárendeltük az órabontást.  
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15.7.12. Kurzus vizsgái  

15.7.12.1. Kurzushoz vizsga kiírás 
 
A „Kurzus vizsgái” felületen lehet az általunk kiválasztott kurzushoz vizsgát(kat) kiírni. 
Vizsgakiíráshoz válasszuk ki először a tárgyak, majd a tárgy kurzusát, amiből a vizsgát 
szeretnénk kiírni. Lépjünk a „Kurzus vizsgái” menüpontra, majd kattintsunk a „Hozzáad” 
gombra.  
Fontos, hogy a minimális és maximális létszám mezőket kitöltsük. Azon vizsgák, amelyekre 
kevesebb hallgató jelentkezett, mint a vizsgaalkalom minimum létszáma piros színnel 
jelennek meg felület felső részén látható listában. 
A vizsga időpontja óra, perc, másodperc pontossággal megadható a rendszerben. 
 
A felületen egy jelölőnégyzetet találunk: „A vizsgáztató látható a jelentkezési időszakban” 
bepipálásával a hallgatók megtekinthetik a vizsgáztató nevét a jelentkezési időszakban. 
 
A „Várólista létszám” mező kitöltésével megadhatjuk, hogy hány hallgató kerülhet az adott 
vizsgán várólistára. Ezzel a rendszer a vizsgára várakozólistát hoz létre, így amennyiben a 
vizsgáról valaki lehúzza magát a rendszer automatikusan az időrendi sorrendben következő 
egyént teszi fel a listára. 
Adjuk meg a vizsga típusát, kezdetét, végét, jelentkezési időszakot és létszámot. A „Vizsga 
típus” mező kitöltése kötelező. Ezen legördülő menü értékei csak akkor jelennek meg, 
amennyiben ez a „Tárgy kurzusai” felületen a „Vizsga típus” mező alatti „Vizsga típust 
felvesz” gombbal be lettek állítva. Tehát a vizsgakiírás csak abban az esetben lehetséges, ha a 
kurzusnál beállítjuk a vizsgatípust, így a vizsgáknál ugyanazok a típusok jelennek meg a 
legördülő listában, amelyek az előző szinten be lettek állítva. 
Ha a vizsga típusa elektronikus, akkor feltétlen szükséges megadni a "VOK kérdéssora" mező 
melletti „Kérdéssor választása” gombra kattintással a vizsgához tartozó kérdéssort. Az 
elektronikus vizsgatípus további két típusa létezik: a felügyelt, illetve nem felügyelt. (A nem 
felügyelt elektronikus vizsga azt jelenti, hogy akár otthonról is vizsgázhatnak a hallgatók.) 
A felületen megadható adatok kitöltése után a „Mentés” gombra kattintva a vizsga adatai 
elmentésre kerülnek. 
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Vizsga kiírásának másik módja, ha a „Másol” funkciógombot használjuk. Ennek menete, 
hogy a másolandó vizsgát kijelöljük a felső listában, majd a gomb melletti mezőben 
megadjuk, hogy hány példányban kívánjuk másolni az adott vizsgaalkalmat és a „Másol”-ra 
kattintunk. Ezzel a kijelölt vizsgaalkalom az általunk beírt példányszámban megjelenik a felső 
listában. Ezután a vizsgaadatok szerkeszthetőek a „Szerkeszt” gombra kattintás után, majd az 
adatok a „Mentés”-sel rögzíthetőek.  
 

15.7.12.2. Vizsgához vizsgáztató rendelése 
 
A vizsgaalkalom alapadatainak megadása után kattintsunk a „Vizsgáztató hozzárendelés” 
gombra. A program ilyenkor felkínálja a vizsgára beosztható oktatók névsorát, mely lehet 
csak a kurzus oktatóinak listája, vagy az intézmény valamennyi oktatóját tartalmazó lista. Ha 
a feljövő kérdésre: „Csak a kurzus(ok) oktatói közül választ vizsgáztatót?” „Igen”-nel 
válaszolunk, akkor csak a kurzus oktatói jelennek meg, ha a „Nem”-re, akkor pedig az 
intézmény valamennyi alkalmazottja. Válasszuk ki az oktatót (vizsgázatót) és az „OK” 
gombra kattintva a rendszer hozzárendeli a kiválasztott egyént, mint vizsgáztatót a vizsgához. 
Végül a „Mentés” gombra kattintva a rendszer elmenti a hozzárendelést. 
 

15.7.12.3. Kurzus vizsgájához terem rendelése 
 
A „Teremfoglalás” fülre lépve az adott vizsgához termet lehet rendelni. A felület alsó részén 
két ablak látható. A felső ablaknál („Kiválasztott termek”) a „Terem kiválasztása” gomb 
segítségével kereshetünk a termek közül megfelelőt, megtekinthetjük azok órarendjét a 
„Terem órarendje” gomb segítségével. Az alsó ablaknál („Hozzárendelt termek”) lehetséges 
a vizsgához hozzárendelni a kiválasztott termet a „Terem hozzárendelés” gombra 
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kattintással. 
 

 
 

15.7.12.4. Kurzus vizsgájához további kurzus rendelése és 
vizsgajelentkezési feltétel(ek) megadása 

 
A „Kurzusok” fülre kattintva lehetőség van az adott kurzuson kívül más kurzushoz is 
hozzárendelni, kiírni a vizsgát a „Kurzus hozzárendelése” gomb segítségével. Ha törölni 
kívánjuk a vizsgához rendelt egyéb kurzust, akkor a „Kurzus törlés” gombra kattintva ezt 
megtehetjük. 
Egy adott vizsgához így több kurzus is tartozhat, melyekhez külön-külön is lehetséges 
„Előjelentkezési feltételt”, és „Végjelentkezési feltételt” rendelni a „Szerkeszt” gomb(ok)ra 
kattintva a metaszerkesztő segítségével. 
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15.7.12.5. Gyorsított jegybeírás  
 
Itt lehet a kiválasztott vizsgára jelentkezett hallgatók részére csoportosan jegyeket beírni. 
Ügyeljünk a kötelező adatok kitöltésére. Fontos, hogy a vizsgáztató kiválasztása kötelező. 
Vizsgáztatót a „Kiválaszt” gombra kattintva lehet megadni.  
A hallgatói listát rendezhetjük névsor szerint. Állítsuk be a bejegyzés típusát és dátumát. 
Értékoszlopba a legördülő listát lenyitva tudjuk a hallgatónak az eredményét beírni. 
Figyelem! Csak azokat jelöljük ki, akikhez érdemjegy került. 
A jegyek bevitele után a „Jegybeírás” gombra kattintva menthetjük el a bevitt 
érdemjegyeket.  
Lehetőség van nem csak az adott kurzusra járó hallgatóknak, hanem az összes vizsgára 
jelentkezett hallgatónak jegyet beírni, ha a „Csak a kurzus hallgatói” jelölőnégyzetből 
kivesszük a pipát. 
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15.7.12.6. Vizsgához kurzus rendelés  
 
Kiírt vizsgához itt van lehetőség kurzusok hozzárendelésére. A „Szerkeszt” gomb 
megnyomása után a „Hozzárendel” gombbal táblából választhatjuk ki, hogy milyen 
kurzusokat szeretnénk hozzáadni. A vizsgához előjelentkezési és végjelentkezési feltételeket 
adhatunk meg a mező melletti „Szerkeszt” gombbal.  
 

 

15.7.12.7. Vizsgajelentkeztetés és lehúzás  
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Itt lehet a hallgatókat a kiválasztott kurzushoz tartozó vizsgára fel, illetve lejelentkeztetni. A 
felületen a „Jelentkeztet” gombra kattintva a kurzusra jelentkezett hallgatók közül válogatva 
van lehetőségünk a hallgatókat jelentkeztetni. Válasszuk ki a hallgató(ka)t, aki(ke)t a vizsgára 
akarunk jelentkeztetni, majd az „OK” gombra kattintva a vizsgajelentkezés megtörténik. A 
képernyő felső részén található listában jelennek meg a vizsgára jelentkezett hallgatók. 
Lehetőség van a jelentkezett hallgatók lejelentkeztetésére is. A lejelentkeztetéshez kattintsunk 
a „Lejelentkezés” gombra. 
A felületen további két gombot találunk a jelentkeztetéssel és lejelentkezéssel kapcsolatosan. 
Amennyiben a vizsgajelentkezési határidő lejárt, a „Határidőntúli jelentkeztetés” és 
„Határidőntúli lejelentkezés” gombokkal van lehetőségünk a hallgatókat le és 
feljelentkeztetni az adott vizsgára. 
 

 
 
A „Terem- és időbeosztás” fülre kattintva megtekinthetjük, hogy az adott vizsga melyik 
terembe és melyik időpontra lett beosztva. 
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15.7.12.7.1. Vizsgalap nyomtatása  
 
A felületen a „Vizsgalap” gombra kattintva tudunk vizsgalapot nyomtatni. A nyomtatáshoz a 
megszokott Windows-os felületet használjuk. 
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15.7.12.8. Vizsgateremigény felvitele  
 
Vizsgához itt adhatjuk meg teremigényeinket a „Hozzáad” gombra kattintással. 
Kiválaszthatjuk a terem tulajdonosát, az épületet, igény szerint a telephelyet, azt hogy milyen 
eszközöket igénylünk a vizsgához, és esetleg ebből mennyit. A „Mentés” gomb megnyomása 
után az általunk felvitt adatok elmentődnek. Amennyiben módosítani szeretnénk a már 
meglévő adatokon, akkor a „Szerkeszt” gombbal van erre lehetőségünk. 
 

 
 

15.7.13. Gyorsított jegybeírás  
 
Jegyek beírására a gyorsított jegybeírás menüpont alatt van lehetőségünk. A listában a kurzus 
hallgatói jelennek meg. 
A „Érdemjegy” oszlop alatt található legördülő menüből válasszuk ki a megfelelő eredményt, 
az „Oktató” gombra kattintva adjuk meg az oktató nevét, végül a „Jegybeírás” gombra 
kattintva rögzítsük a jegyeket. Fontos, hogy az oktató megadása kötelező. 
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15.7.14. Kurzus hallgatói  

15.7.14.1. Kurzus hallgatók megtekintése, adataik karbantartása, 
hallgatók csoportos kurzushoz rendelése és levétele kurzusról 

 
A felületen a kiválasztott kurzusra járó hallgatók névsorát tekinthetjük meg. Lehetőség van 
hallgató felvitelére a „Hozzáad” gombra kattintással, illetve a hallgató lejelentkeztetésére is a 
kurzusról, a „Töröl” gomb megnyomásával. A „Szerkeszt” gomb segítségével 
módosíthatjuk a hallgatók adatait 
A „Személyes adatok” fülön lehetőség van egy-egy hallgató adatainak módosítására, 
szerkesztésére a „Szerkeszt” gombra kattintással. 
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15.7.14.2. Kurzus hallgatók eredményeinek beírása (egyesével) 
 
Az „Eredmények” fülre lépve a kurzus egy kiválasztott hallgatójához tartozó eredmény(ek) 
beírására van lehetőség. A külső „Szerkeszt” gomb megnyomásával a felület belső részén 
található gombok aktívvá válnak, így az adott hallgatónak jegybírásra az „Új jegy” gombbal 
van lehetőség. A zölddel jelölt mezők kitöltése minden esetben kötelező. Oktatót a 
„Kiválaszt” gomb segítségével adhatunk hozzá. 
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15.7.14.3. Kurzus hallgatók címeinek, telefonszámainak stb. 
karbantartása 

 
A „Címek” fül alatt lehetőség van a kiválasztott hallgató címeit, telefonszámait, e-mailcímeit, 
honlapcímeit módosítani, szerkeszteni, valamint új adatot is hozzáadni. Minden 
változtatáshoz a „Szerkeszt” gombra kattintásra van szükség. A módosításokat a „Mentés” 
gombbal hagyjuk jóvá. 
Ha új adatot szeretnénk felvinni, akkor a „Szerkeszt” gomb megnyomása utána a belső 
„Hozzáad” gombra kell kattintani, majd az új adatsor felvitele után a „Mentés”-sel rögzíteni 
azt. 
Törölni egy adott hallgató címeit, telefonszámait stb. a „Szerkeszt”, majd az „Elvesz” 
gombokkal lehetséges. 
A hallgató címei esetén a „Másol” funkciógomb szolgál egy-egy cím másolására. 
 

 

15.7.15. Kurzus követelmény ellenőrzés  
 
Ezen a felületen kerülnek kilistázásra a kurzus követelményt teljesítő és nem teljesítő 
hallgatók.  
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15.7.16. Kurzusjelentkezés elfogadása vagy elutasítása 
 
A listában a kurzusra jelentkezett hallgatók névsora jelenik meg. A kari adminisztrátornak 
lehetősége van a kérelmek elbírálására az ’Elfogad’ vagy az ’Elutasít’ gombokkal. A 
program tárolja az elfogadás és elutasítás idejét és a személy nevét, aki az igényt elbírálta.  
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15.7.17. Kurzusváltoztatás  
 
A rendszer lehetővé teszi a hallgatók kurzusváltoztatását. A felület felső részén a hallgató 
számára felvehető kurzusok listája jelenik meg. A felület alsó részén a „Hallgatók” mezőben 
azon kurzus hallgatói jelennek meg, melyet a „Tárgy kurzusai” felületen kijelöltünk. Az alsó 
felületrészen kijelöljük azokat a hallgatókat, akiket más kurzusra szeretnénk helyezni, a felső 
listában pedig azt a kurzust, ahova át szeretnénk a kijelölt hallgatókat tenni. A 
„Kurzusváltoztatás” gombra kattintva a hallgatók átkerülnek a fenti listában kiválasztott 
kurzusra. 
 

 

15.7.18. Évközi feladatok  
 
Ezen a felületen nyílik lehetőség a rendszerbe felvitt évközi feladatok kezelésére, illetve azok 
kiírására. Itt lehet a kiválasztott kurzushoz tartozó évközi feladatokat kiírni a rendszerben. 
Új feladat hozzáadásához kattintsunk a „Hozzáad” gombra, adjuk meg a feladat nevét, 
típusát, határidejét stb. A zölddel jelölt mezők kitöltése kötelező. A „Mentés” gombra 
kattintva a rendszer elmenti a felvitt adatokat A félévközi feladat típus meghatározza az 
értékelést, az értékelés pedig a hozzátartozó eredményt. A felvitt évközi feladatot a 
„Szerkeszt” gomb segítségével módosítani lehet. 
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15.7.19. Kurzus preferenciák  
 
Órarendtervezés szempontjából megadható preferenciák.  
 

15.7.19.1. Párhuzamosan tartható kurzusok  
 
A felületen a párhuzamosan tartható kurzusok listáját lehet definiálni. A „Hozzáad” gomb 
segítségével adhatjuk meg, hogy a kiválasztott kurzus mellett melyek azok a kurzusok, amik 
párhuzamosan tarthatóak. A „Töröl” gombbal a már hozzáadott kurzusok törölhetőek. 
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15.7.19.2. Órarendi teremigény felvitele  
 
A felületen határozhatjuk meg a kiválasztott kurzus teremigénylési adatait, amit a 
későbbiekben az órarendszerkesztő használ fel. A „Hozzáad” gomb megnyomásával lehet új 
teremigényt felvinni a rendszerbe. Az adatok megadása után pedig a „Mentés” gombra 
kattintva a rendszer elmenti az órarendi teremigényt. 
 

 
 

15.7.19.2.1. Órarendi teremigény adatainak megadása 
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Ha a „Teremigénylési adatok” fül felső részén található „Teremtulajdonos”-t, „Épület”-et 
vagy „Telephely”-et a kis jelölőnégyzetben kipipáljuk, majd megnyomjuk a „Tulajdonos 
kiválasztása”, „Épület kiválasztása”, „Telephely kiválasztása” gombot akkor a szűkebb 
listából van módunk termet választani az „OK” gomb megnyomásával. 
A terem mérete alapján is lehet tovább szűkíteni a keresést. („Min. férőhely”, „Max. férőhely” 
kipipálásával.) 
Az „Eszközök” rublika kipipálásával majd az „Eszköz hozzáadása” gombra kattintva 
lehetőségünk van teremigényhez eszközöket is rendelni. Az „Eszköz törlése” gomb 
megnyomásával törölni tudjuk azokat. 
 

 

15.7.19.2.2. Órarendi teremigényhez termek, illetve 
teremcsoportok megadása 

 
A „Termek és  teremcsoportok” fülre kattintva az igényléshez a termeket, illetve 
teremcsoportokat tudjuk rendelni. Az adott jelölőnégyzetet megjelölve aktívvá válik a kipipált 
funkcióhoz tartozó „... hozzáadása” gomb, melyre kattintással listából kiválaszthatóak az 
igényelni kívánt termek, illetve teremcsoportok. Kiválasztás után „OK” gombra kattintunk. 
 



Neptun. NET 
Tanulmányi 

Rendszer 
Dokumentáció 

 
KARI ADMINISZTRÁTOR 

 

 
 
 

Kiadás: 2006.02.21. Verzió: 2.0. Oldalszám: 148 / 155 
 

 
 

15.7.19.3. Engedélyezett időpontok  
 
A felületen tudjuk megadni, hogy az adott kurzushoz milyen preferenciákat szeretnénk 
rendelni. Megadhatjuk a kurzus prioritását, a napot, időintervallumot és érvényességet. 
Kattintsunk a „Hozzáad” gombra, adjuk meg az adatokat és kattintsunk a „Mentés” gombra. 
Már meglévő adatok módosításához kattintsunk a „Szerkeszt” gombra, végezzük el a kívánt 
módosítást és kattintsunk a „Mentés” gombra. 
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15.7.19.4. Tiltott időpontok  
 
A felületen tekinthetjük meg a kurzushoz felvitt tiltott időpontokat, azok prioritását és idő 
intervallumát. Kattintsunk a „Hozzáad” gombra, adjuk meg a tiltással kapcsolatos adatokat, 
és elmentéshez kattintsunk a „Mentés” gombra.  
Már meglévő adatok módosításához kattintsunk a „Szerkeszt” gombra, végezzük el a kívánt 
módosítást és kattintsunk a „Mentés” gombra. 
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15.7.19.5. Preferált termek  
 
A felületen tekinthetjük meg a kurzus-terempreferenciákat, a preferencia prioritását és 
érvényességét. Kattintsunk a „Hozzáad” gombra és adjuk meg a preferált termet, annak 
prioritását és érvényességét. A „Mentés” gombra kattintással rögzítésre kerülnek az adatok. 
A „Szerkeszt” funkciógomb segítségével a felvitt terempreferenciák módosítására van 
lehetőség. 
 

 
 

15.7.19.6. Preferált teremcsoportok  
 
A menüpontra lépve tekinthetjük meg a kurzushoz tartozó teremcsoport preferenciákat. Új 
csoport-preferencia megadásához kattintsunk a „Hozzáad” gombra, válasszuk ki a megfelelő 
teremcsoportot. A „Mentés” gombbal tároljuk a bevitt teremcsoport preferenciát. A 
„Szerkeszt” gombbal módosításra van lehetőség. 
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15.7.19.7. Preferált teremeszközök  
 
A felületen a kurzushoz rendelt teremeszközök preferencialistáját tekinthetjük meg és 
szerkeszthetjük. Új preferencia megadásához kattintsunk a „Hozzáad” gombra, válasszuk ki 
a preferált eszköz(öke)t, majd a „Szerkeszt” gomb használatával adjuk meg a darabszámot, 
prioritást és érvényességet. Végül a „Mentés” gombbal rögzítsük a felvitt teremeszköz 
preferenciákat. 
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15.7.20. Kurzusok órarendi információja 
 
A felületen információt kaphatunk a kiválasztott tárgy kurzusának órarendi adatairól. Arról, 
hogy az adott kurzus milyen időpontokon kerül megtartásra, melyik teremben, ki az oktatója 
és melyik órarendhez tartozik. A felületen szereplő adatok megtekinthetőek, de nem 
módosíthatóak. 
 

 
 

15.8. Kurzushoz vizsga rendelés 
 
A felületen a kiválasztott tárgy bármelyik kurzusához (valamennyi félév kurzusa megjelenik a 
felső listában) rendelhetünk a rendszerbe már felvitt vizsgákat. Kattintsunk a „Szerkeszt”, 
majd a „Hozzárendel” gombra, válasszuk ki a listából a vizsgát, amit a fenti listában kijelölt 
kurzushoz szeretnénk rendelni, majd kattintsunk a „Mentés”-re. Ezzel az összerendelés 
rögzül. Azon típusú vizsgák jelennek csak meg a megjelenő táblában, amilyen a kurzusnál be 
van állítva. Tehát ha például a kurzus felületén a vizsgatípus írásbeli, akkor a „Hozzárendel” 
gombra feljövő listában csak írásbeli vizsgák jelennek meg (az összes írásbeli vizsga.) Tehát a 
kurzusoknál nagyon fontos kitölteni a vizsgatípus mezőt, mert ha nincs megadva, akkor ezen 
a felületen a táblában nem jelenik meg egyetlen vizsga sem. 
A felületen a metaszerkesztő segítségével megadhatunk különböző vizsgajelentkezési 
feltételeket a mezők melletti „Szerkeszt” gombok segítségével. 
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15.9. Hallgatók kurzusra jelentkeztetése 
 
A „Kurzusjelentkezés” felületre lehetőség van a tárgyra jelentkezett hallgatókat a tárgy 
kurzusaira jelentkeztetni. A felület felső részén a tárgyhoz tartozó valamennyi kurzus 
megjelenik, az alsó felületen pedig az adott tárgy hallgatói. A „Jelentkeztet” gombra 
kattintva a listából kiválaszthatjuk, hogy mely hallgatót, hallgatókat szeretnénk a fenti 
listában kijelölt kurzusra jelentkeztetni. 
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15.10. Tárgy meghirdetése félévenként 
 
A „Meghirdetet félévei” felületre lépve tekinthetjük meg és határozhatjuk meg az adott tárgy 
meghirdetett féléveit. Ahhoz, hogy a tárgy a hallgatónál is megjelenjen, mindenképpen az 
adott félévre meg kell hirdetni a tárgyat, illetve tárgyakat. Új félév megadásához kattintsunk a 
„Hozzáad” gombra, válasszuk ki a megfelelő félévet, végül kattintsunk az „OK” gombra. 
Törlésre is van lehetőség a „Töröl” gomb segítségével, illetve módosításra a „Szerkeszt” 
gombra kattintással. 
 

 
 

15.10.1. Tárgyhoz tárgyvéleményezési kérdőív rendelése 
 
Tárgyhoz tárgyvéleményezési kérdőívet ezen a felületen („Meghirdetett félévei”) 
rendelhetünk. Hozzárendeléshez először kattintsunk a „Szerkeszt”, majd a „Kérdőív 
hozzárendelése” gombra. Ezzel egy tárgyvéleményezési kérdőív listából választva, majd az 
„OK” gombra kattintva a megfelelő féléven hozzárendeljük az adott kérdőívet a kiválasztott 
tárgyhoz. Hibás hozzárendelés esetén, kattintsunk a „Kérdőív elvétele” gombra. A 
„Megjegyzés” mezőbe lehetőség van plusz információt fűzni az adott hozzárendeléshez. A 
megadott adatokat a „Mentés” gombra kattintva tudjuk rögzíteni. 
 

15.11. Tárgy mintatanterveinek megtekintése és tárgyadatok 
(csoportos) szerkesztése 

 
A „Mintatantervek” felületen megjelennek a kiválasztott tárgyhoz tartozó mintatantervek. A 
kiválasztott tárgy több mintatantervbe is tartozhat. Itt lehetséges az adott tárgy követelményeit 
és alapadatait az összes hozzá tartozó mintatantervben változtatni a „Szerkeszt” gomb 
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segítségével. Tehát lehetséges, hogy egy és ugyanazon tárgy más és más követelményekkel és 
adatokkal rendelkezzen különböző mintatantervekben. 
Ha azonosak a tárgy adatai több mintatantervben is, akkor lehetséges csoportosan is 
szerkeszteni az adatokat. Ezt úgy lehet megtenni, hogy a megfelelő mintatanterveket 
kijelöljük a „Shift” vagy a „Ctrl” billentyűk segítségével, majd megnyomjuk a „Szerkeszt” 
gombot és elvégezzük a szükséges változtatásokat. A „Mentés” gombra kattintva a kijelölt 
mintatantervek mindegyiknél ugyanaz a változás kerül tárolásra a tárgy adataiban. 
Azok a mintatantervek jelennek meg piros színnel, amelyekhez tartozó tárgy alapadatai nem 
az eredetiek, hanem a mintatantervben más adatokkal módosították. 
A „Követelmények” fülre lépve a mintatanterv adott tárgyához elő és végleges követelmény 
megadása lehetséges a „Szerkeszt”, majd a mező melletti „Szerkeszt” gomb megnyomása 
után. Ekkor megjelenik a metaszerkesztő felület, amelyben függvények és meta kifejezések 
segítségével megadhatjuk a tárgy felvételének feltételeit. Ez a funkció is használható 
csoportosan, azaz több mintatantervet kijelölve, a kijelölt összes mintatantervben szereplő 
adott tárgy követelménye is szerkeszthető. 
 

 
 


