
Vizsgák, jegybeírás 
 

Vizsgák, jegybeírás 
 

Ezen a felületen tudja megtekinteni és szerkeszteni az Ön kurzusaihoz tartozó vizsgaalkalmakat 

és az intézmény összes vizsgáját is, valamint itt tudja beírni a vizsgákhoz tartozó jegyeket is. Itt 

van lehetősége a vizsgákkal kapcsolatos további teendők intézésére is (pl. vizsgalap nyomtatása, 

vizsga másolása, stb.) 
 

Vizsgák megjelenítése 
 

A vizsgák megjelenítésénél három lehetőség közül választhat, és a választásától függően 

jelennek meg a vizsgák az oldal alján található táblázatban. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vizsgák, jegybeírás felület beállítási lehetőségei 
 

 

A "Vizsgaalkalmak kurzusokkal" opciót választva a táblázatban a vizsgaalkalmak jelennek 

meg, és a bal oldalon található + jelre kattintva nyílik ki az adott vizsgaalkalomhoz tartozó 

kurzusok listája. Ezt a beállítást láthatja az előző képen. Ilyen esetben a hierarchikus sorok közül 

az első sorban linkelve jelenik meg a vizsga időpontja, erre kattintva tudja előhívni a vizsga 

bővebb adatait (erre a ”Lehetőségek” felől is módja van). Az első sorban még a vizsga típusáról 

kaphat információt, a sor eleji plusz jelre kattintva azonban a hierarchikus sor második szintjén 

láthatja a vizsga kurzusait. A fő sorban a vizsga összlétszáma, az alárendelt kurzusos sorokban a 

vizsga kurzuslétszámai jelennek meg (hányan jelentkeztek adott kurzusról). A kurzusok sorainak 

végén látható ”Lehetőségek” ikonnal a kurzus adatok ablakot érheti el. 



A "Kurzusok vizsgaalkalmakkal " opciót választva a táblázatban a kurzusok jelennek meg, és a bal 

oldalon található + jelre kattintva nyílik ki az adott kurzushoz tartozó vizsgaalkalmak listája. Ilyenkor 

a hierarchia fő sorában a tárgy neve látható link formájában, de erre rákattintva természetesen nem 

a tárgy, hanem a kurzus adatok ablak jelenik meg (hiszen egy vizsga nem tárgyhoz, hanem kurzushoz 

kerül kiírásra). Ebben a megjelenítési módban az egyes kurzusra vonatkozó vizsgalétszámok az 

alárendelt sor ”Kurzus vizsgalétszám” oszlopban jelenik meg. 

A hierarchiában szereplő vizsgaalkalmak időpontjaira ebben az esetben is lehetséges a 

sorrendezés. 
 
 
 
 
 

 
 
Kurzusok vizsgaalkalmakkal megjelenítés 

 

 

A "Csak vizsgaalkalmak" opciót választva a táblázatban a vizsgaalkalom és a hozzá tartozó 

tárgy egy sorban jelenik meg, és ilyenkor nincs második szint. Mivel egy vizsgaalkalom több 

kurzushoz/tárgyhoz is kiírható, ezért fontos tudni, hogy itt a vizsga alapértelmezett tárgya kerül 

megjelenítésre (az a tárgy, amely felől a vizsga kiírásra került). 
A vizsga időpontja kerül linkelésre és erre kattintva a vizsga adatok ablak 

jelenik meg. Ez a megjelenítési mód szemléletes és gyorsan áttekinthető képet ad 

az oktató vizsgáiról. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Csak vizsgaalkalmak megjelenítési mód 
 

FIGYELEM! 

A sorok elején látható + jel alkalmas a sorhoz tartozó második szintű sor (kurzus, vagy vizsga) 

megjelenítésére, azonban a fejléc elején található + jellel az összes alárendelt sor egyszerre történő 

megjelenítése is lehetséges.  
A felületen a vizsgákat több szempont szerint is le tudja szűrni. A félév legördülő listából 

választva, a vizsgák listájában az adott félévhez tartozó vizsgák fognak megjelenni. 
 

Emellett megjelennek a részletes szűrést lehetővé tévő mezők is. A félév és a további 

szűrőfeltételek megadása után a "Listázás" gombra kell kattintani a vizsgák listájának 

szűkítéséhez. Az itt megadott szűrőfeltételek között logikai ÉS kapcsolat van, vagyis azok a 

vizsgák fognak megjelenni, amelyek az összes feltételnek eleget tesznek. Ha újra vissza kíván 

térni a teljes listához, akkor törölje ki a szűrőfeltételeket, és kattintson a "Listázás" gombra. 
 

Az 'intervallum kezdete', 'intervallum vége' mezők segítségével a kiválasztott időintervallumba 

eső vizsgaalkalmakat listázhatja. A dátum kiválasztásához kattintson a mezők jobb oldalán 

található kis naptár ikonra, majd az ekkor megjelenő ablakban választhatja ki a kívánt dátumot. 
 



A 'tárgy kód', 'tárgy név' mezők segítségével az itt megadott feltételeknek megfelelő tárgyakhoz 

tartozó vizsgákra tud szűrni. A mezőbe írja be a tárgy kód vagy tárgy név egy részletét. A keresés 

töredékszóra is működik és nem érzékeny a kis- és nagybetűkre. 
 

A vizsgák szűrhetőek továbbá a tárgyért felelős szervezeti egység, illetve a vizsgáztató személye 

alapján is. A szervezeti egység, illetve a vizsgáztató alapján való kereséshez kattintson a mezők 

mellett található ... 

gombra, majd az ekkor megjelenő felugró ablakban a kiválasztott szervezeti egység(ek), illetve 

oktató(k) sorában a kiválaszt oszlopban lévő jelölőnégyzetet pipálja ki, majd kattintson az oldal 

alján található "OK" gombra. Egyszerre több sort is módjában áll kijelölni. Ezeknek a 

feltételeknek a törléséhez használja az adott mezőnél található "X" gombot. 

FIGYELEM! A vizsgáztatóra szűrés csak a "Minden vizsga" fülön állva használható, csak 

ebben az esetben értelmezhető! 

 
 
Saját vizsgák, vizsgastatisztikák, intézményi vizsgák 
 

 

A vizsgák listájánál három tabulátorfület talál: a saját vizsgái (melyeknél Ön vizsgáztatóként 

szerepel), a vizsga statisztikák, illetve az intézmény összes vizsgája tabulátorfület. 

A „Minden vizsga” esetben Ön csak a vizsgák táblázatban látható adatait tudja megtekinteni, 

szerkesztésre, adminisztrálásra itt nincs jogosultsága. 
 

Mindhárom tabulátorfül alatt a táblázat bármelyik oszlopának fejlécére kattintva az adott oszlop 

szerint rendezheti a listát, a rendezés irányát a kiválasztott oszlop neve melletti nyíl mutatja. A 

sorrendezés beállítása után a beállítás automatikusan elmentődik, így amikor legközelebb a 

felületre lép, akkor ezek, a legutóbbi beállítások lesznek láthatóak. 
 

Lehetőség van az összes vizsga excel exportjára. Amennyiben a felületen listázott sorok nagy 

száma miatt lapozás szükséges, akkor az excel export ikonra kattintva megjelenik egy 

figyelmeztető üzenet: "Csak az adott oldalt szeretné exportálni?" Ha a kérdésre a "Nem, az 

összeset” választ adjuk, akkor az excel exportban az összes adat megjelenik. 
 

FIGYELEM! A kijelölt sorban bárhova kattintva (nem az említett linkekre), a sorban megjelenik 

egy kis ikon, melyre újra rákattintva szintén előhozható a helyi menü. 
 

A Saját vizsgák tabulátorfül 

 

Egy vizsga sorában a vizsga kezdeti dátuma, típusa, létszám adatai, tereminformáció és leírás 

jelenik meg. "Vizsgaalkalmak kurzusokkal" beállításnál ez jelenik meg a fő sorban, "Kurzusok 

vizsgaalkalmakkal" megjelenítésnél a sor elején látható + jelre kattintva jeleníthető meg a 

másodlagos sorban. A "Jelentkezettek száma"oszlop létszám adatai kurzusok szerint jelennek meg 

a vizsgánál. 
 

Ha egy vizsga sorában a vizsga kezdeti dátumára, vagy a sor végén található "Lehetőségek" ikonra 

kattint, akkor megjelenik az adott vizsgához tartozó helyi menü, melynek segítségével az adott 

vizsgához kapcsolódó menüpontokat érheti el. 
 

 



Saját vizsgák - Lehetőségek 

 

Ha egy kurzus sorában a tárgynévre, vagy "Lehetőségek"-

re kattint, akkor a kurzusra vonatkozó menüpontok 

jelennek meg, ezek leírását a leírás későbbi pontban találja. 
 

A „Bővebb”-re kattintva a „Vizsga adatok” ablak jelenik 

meg. A „Vizsgalap nyomtatása”, illetve „Vizsgabizonylat 

nyomtatása” menüpontokra kattintva az intézmény által 

feltöltött nyomtatási sablon alapján pdf formátumban tud 

vizsgalapot és/vagy vizsgabizonylatot nyomtatni. 

A „Jegybeírás” menüpont szolgál a vizsga jegybeírásra, ez később 

kerül részletezésre. A „Módosítás” a vizsgamódosítást, a „Vizsga másolása” pedig a vizsga egy-

vagy több alkalomra történő másolását teszi lehetővé. 

A vizsgához tartozó legördülő menüben lehetősége van még egyes vizsgákat törölni, illetve 

csoportos üzenetet küldeni a vizsga összes hallgatójának. 

Elektronikus vizsgák (Unipoll) esetén a sorvégi műveleteknél megjelenik a ”Feladatsor 

szerkesztése” lehetőség is. Erre a linkre kattintva az Unipollos felületre érkezik a felhasználó. 

 

Vizsga statisztikák tabulátorfül 

 

A „Vizsga statisztikák” felület a vizsgák adminisztrációjának áttekinthetősége céljából jött 

létre. 

 

A felületen a vizsgákhoz tartozó teljesítettség, aláírás és érdemjegy beírására vonatkozó 

információk kerülnek megjelenítésre. Az egyes értékek létszám / max-létszám formában 

kerülnek kijelzésre (pl. hányan teljesítették az adott vizsgát a vizsga összes hallgatói közül). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vizsga statisztikák 

 



A felületre érvényes a felső szűrési lehetőség, tehát lehetősége van a vizsgák különféle 

megjelenítésére, illetve az intervallum, tárgynév, tárgykód, szervezeti egység szűrések 

beállítására. 

A felületen a „Saját vizsgák”-nál már megszokott „Vizsga kezdete”, „Vizsga típusa”, 

„Jelentkezettek száma” oszlopokon túl öt statisztikai oszlop jelenik meg a következő 

információkra vonatkozóan: 
 

- Teljesítettség létszám 
 

- Nem jelent meg 
 

- Nem értékelhető 
 

- Érdemjegy beírva 
 

- Adminisztráció kész 
 
 

Zöld pipa jelenik meg azoknál a létszámértékeknél, ahol a létszámadatok szerint a teljesítettség, 

valamint az eredmények felrögzítése 100%-os. Ily módon, ezeken a felületeken egyszerűen 

utánajárhat, hogy mely esetben történt meg kivétel nélkül a szükséges adminisztráció (pl. a vizsga 

hallgatói között mindenkinek beírásra került a jegy), illetve ugyanilyen látványos képet kaphat 

róla, ha valamely vizsgánál adminisztrációs hiányosságai vannak.  
Az tekinthető kész adminisztrációnak, akinek be van írva a jegy, vagy nem jelent meg, vagy nem 

értékelhető a vizsga. 
 

Így a teljes vizsgalétszámhoz mérve látható, hogy hány hallgatót kell még adminisztrálni. 

 

”Nem jelent meg” és "Nem értékelhető" oszlopok: itt jelöli a program azokat, akiknek ezt adta 

az oktató a rendszerben. Kész adminisztrációnak tekinthető az, akinek ez pipálva van (hiszen 

számára érdemjegy nem írható be). Az ilyen hallgatók az „Érdemjegy beírva” oszlop max. 

számából levonásra kerülnek, illetve az „Adminisztráció kész” oszlop teljesítettségéhez is 

hozzájárulnak az ilyen hallgatók. 

A vizsga sorának végén az „Adminisztráció kész” oszlopban egy külön zöld pipa jelzi, ha minden 

érték 100%-os. 
 

A "Vizsga statisztikák" fülön a sorvégi "Lehetőségek" ikonnál is elérhető a "Jegybeírás" 

menüpont, így ebből az irányból is gyorsan és hatékonyan rögzíthetők az érdemjegyek. 

A felület funkcionálisan megegyezik a "Vizsgák,jegybeírás" felületen lévő, "Saját vizsgák" 

tabulátor fül alól elérhető "Vizsga jegybeírás" felülettel. 



Egy vizsgához tartozó menüpontok 
 

 

Bővebb: Vizsga ablak 
 

Egy vizsga időpontjának linkjére, vagy sorvégi helyi menüjében a „Bővebb”-re kattintva a 

vizsga adatai jelennek meg egy felugró ablakban, fülekre bontva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vizsga előugró ablaka jelentkezett hallgatókkal 
 

A vizsga adatok előugró ablakában a következő fülek jelennek meg: 

 

Alapadatok fül 

 

Itt a kiválasztott vizsga alapvető adatait látja. Többek között megjelennek a vizsgára vonatkozó 

létszám adatok, az esetleges egyedi vizsgajelentkezési időszakok, a vizsga kiírója, valamint a 

vizsga kiírásának dátuma, stb… 
 

Kurzusok, jelentkezett hallgatók fül 

 

Itt egy kétszintű táblázatban meg tudja tekinteni a vizsgára jelentkezett hallgatókat kurzusok 

szerint csoportosítva. A táblázat első szintjén a kurzusok találhatóak, egy kurzus sorában bal 

oldalt található + jelre kattintva pedig megjelenik az adott kurzusról jelentkező hallgatók listája 

(a táblázat fejlécének elején található + gombbal az összes másodszintű sor megjeleníthető). 
 

A hallgatók listájában a „Várólistás” oszlopban pipa található, ha az adott hallgató várólistán 

van az adott vizsgára, ehhez hasonlóan működik a Végleges követelményellenőrzésnek 

megfelelt (Vég. köv. megf.) oszlop is. Ugyanitt látható még az aláírás dátuma, amennyiben a 

hallgató már szerzett aláírást az adott kurzusból. 
 



Az oldal alján található "Végső követelmény ellenőrzése" gombra kattintva a rendszer 

ellenőrzi, hogy a jelentkezett hallgatók megfelelnek-e a vizsgajelentkezéshez szükséges végső 

követelményeknek, és amelyik hallgatónál ez igaz, ott pipát tesz a hallgatónál a Végleges 

követelményellenőrzésnek megfelelt oszlopba. 

 

A "Követelménysértők törlése" gomb megnyomásakor a program elvégez egy végső 

vizsgakövetelmény- ellenőrzést, majd a vizsgajelentkezési határidő figyelmen kívül 

hagyásával le is jelentkeztet minden olyan hallgatót a vizsgáról, aki a végleges 

vizsgakövetelményt nem teljesíti és nem ügyintéző jelentkeztette fel a vizsgára. A művelet 

végén visszajelző üzenetben tájékoztatja a felhasználót a sikeresen és a sikertelenül 

lejelentkeztetett hallgatók tételes listájáról. 
 

A "Csoportos üzenetküldés" gombbal a vizsgára jelentkezett hallgatóknak csoportosan tud 

üzenetet küldeni. Ezzel kapcsolatban bővebb információt a dokumentáció üzenetküldésre 

vonatkozó részében talál. 
 

A "Vizsgalap nyomtatása " gombbal pedig ezen a felületen is lehetősége van vizsgalapot 

nyomtatni. A vizsgalap az intézmény által beállított és feltöltött sablon alapján lehetséges, 

ezért tartalmuk és kinézetük eltérő lehet. A vizsgalap alapvető adatai például a tárgy neve, 

tárgy kódja, kurzus kódja, vizsga időpontja, helye, hallgatók névsora, az aláírás, illetve a 

vizsgára rögzített eredmény. Ezeken az értékeken túl számos egyéb érték beállítható a 

vizsgalapon az intézmény által. 
 

Amennyiben úgy szeretne vizsgalapot nyomtatni, hogy előtte nem futtatott végleges 

követelmény-ellenőrzést, akkor figyelmeztető ablak tájékoztat erről. Ez azért fontos, mert a 

követelményellenőrzés eredménye megjelenik a vizsgalapon. 
 

A hallgató sorában lévő "Lehetőségek" menüben található az "Elérhetőségek" funkció. Erre 

kattintva a megjelenő felületen a hallgató elérhetőségei tekinthetők meg. Megjelenik a 

hallgató címe (címtípusonként minden érvényes cím megjelenik), a hallgató e-mail címe 

(minden megadott érvényes e-mail cím, típusonként, típus megjelölésével), a hallgató 

telefonszáma (minden megadott érvényes telefonszám, típusonként, típus megjelölésével).  
E-mail cím és telefonszám esetében az alapértelmezett e-mail cím, és alapértelmezett 

telefonszám aláhúzva került megjelenítésre, valamint az alapértelmezett adat fölé húzva az 

egeret kiírásra kerül, hogy ez az "Alapértelmezett" adat. 
 

Vizsgáztatók fül 

 

Az adott vizsgához tartozó vizsgáztatók listája látható itt. Ha törölni, vagy hozzáadni szeretne 

vizsgáztatót a vizsgához, azt a vizsga módosításával teheti meg, melynek leírását a 4.4-es 

pontban találja. 
 

Előzmények 

 

A felvett vizsgák előzményei jelennek meg ezen a felületen. 

 

  



Egyedi beosztások fül 

 

Amennyiben a vizsgához több terem vagy vizsgáztató tartozik, vagy csak szeretné időben 

beosztani a vizsga időtartamán belül is a hallgatókat (pl. egy szóbeli vizsgánál adott 

időintervallumokra), akkor ezt a beosztást itt van lehetőség megtenni. A listában látható 

hallgatók közül a 'Kiválaszt' oszlop segítségével válassza ki azokat, akiknél közös 

beállításokat kíván alkalmazni, majd kattintson az ablak alján található "Beosztás" gombra. 
 

 

Ekkor megjelenik egy újabb felugró ablak, melyen egy leugró listából ki tudja választani a 

vizsgához rendelt termek, illetve vizsgáztatók közül azokat, melyeket a kiválasztott 

hallgatókhoz szeretne rendelni, illetve az Időpont mezőben meg tud adni a vizsga időtartamán 

belül egy, a teljes vizsga időpontjától eltérő kezdési időpontot. A dátum megadásához használja 

a mező mellett található kis naptár ikont, melyre kattintva egy ekkor megjelenő kis ablakban 

tudja kiválasztani a megfelelő dátumot. Ezután a "Mentés" gombra kattintva tudja elmenteni a 

beállításokat. Az egyedi beosztással rendelkező hallgatók számára a Neptun Hallgatói Weben 

a vizsga már a módosított adatokkal fog megjelenni. Egy hallgató egyedi beosztásának 

módosítását ugyanúgy tudja megtenni, mint ahogy felvitte az eredeti egyedi beosztásra 

vonatkozó adatokat. 
 

Vizsgalap nyomtatása 
 

Ez az opció a "Vizsgák, jegybeírás" felületen az egyes vizsga nézetektől függően a hierarchikus 

soroknál a kurzus, vagy a vizsga sorában szereplő "Lehetőségek" ikonra kattintva jelenik meg 

két féle elnevezéssel: vizsgalap nyomtatása, vagy kurzus vizsgalap nyomtatása. 

A menüpontra kattintva megjelenik az adott vizsgához tartozó vizsgalap, melyet utána a 

böngészőprogramon keresztül tud kinyomtatni. Ez minden támogatott böngésző esetében a 

"File" vagy "Fájl" menü "Print" vagy "Nyomtatás" menüpontjára kattintva érhető el. A 

Neptunhoz való visszatéréshez, használja böngészője vissza gombját. 

Többféle vizsgalap nyomtatására van lehetőség, nyomtathat minden kurzusra, vagy csak 

adott kurzusra, csoportosan eredményekkel, csoportosan üres vizsgalapot, valamint üres 

vizsgalapot hallgatónként (ha egy hallgató több tárgyról is jelentkezett ugyanarra a vizsgára, 

az is látható, valamint lehetőség van például egyedi beosztás nyomtatványon történő 

megjelenítésére). 

Nyomtatáskor egy előugró ablakban választhat a nyomtatási sablonok közül, amennyiben 

intézménye több sablont is feltöltött a rendszerbe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kétféle vizsgalap nyomtatható ebben a nézetben a vizsga soránál 



Vizsgalap a vizsga összes hallgatójára, vagy csak egyes kurzusának hallgatóira 

 

A vizsgák felületi megjelenítési módjából fakadóan a vizsgalapok kétféle nyomtatására van 

mód attól függően, hogy a vizsga minden hallgatóját, vagy csak egy adott kurzus hallgatóit 

kívánja a felhasználó a vizsgalapon látni. 
 

A "Vizsgaalkalmak kurzusokkal" nézetet választva, a megjelenő listában az időpontok alatt 

található kurzusok sorából, azaz az alsó hierarchikus sorból történő vizsgalap nyomtatásakor csak 

a kiválasztott kurzus vizsgára jelentkezett hallgatói jelennek meg, nem pedig a vizsgára jelentkezett 

összes hallgató (a vizsga bármely kurzusáról). Ennek megfelelően, a kurzus sorában használható 

„Lehetőségek” helyi menüben a 

menüpont neve: "Kurzus vizsgalap nyomtatása ". Ugyanennél a nézetnél a vizsga fő sorában 

a "Vizsgalap nyomtatása" menüponton a vizsgához tartozó összes kurzus jelentkezett 

hallgatóit ráhelyezi az innen nyomtatott vizsgalapra a program. 
 

A "Kurzusok vizsgaalkalmakkal" nézetben a második (vizsgaidőponthoz tartozó) 

hierarchikus sornál használható „Lehetőségek” helyi menüben mindkét lehetőség szerepel, 

nyomtatható vizsgalap és kurzus vizsgalap is, ez utóbbit választva a vizsgalapon csak azon 

kurzus hallgatói jelennek meg, mely kurzus felől a vizsga megnyitásra került. Az itt kiválasztott 

"Vizsgalap nyomtatása" funkció által az innen nyomtatott vizsgalapra a vizsgához tartozó 

valamennyi kurzus vizsgára jelentkezett hallgató rákerül. (Ezen nézet kétféle nyomtatási 

lehetősége látszik az előző képen is). 
 

Vizsgalap nyomtatása (eredményekkel) 

Ebben az esetben a vizsgára jelentkezett hallgatókat kurzus szerint rendezi csoportokba 

oldalanként. A hallgatók eredményei is rákerülnek a nyomtatványra. Mivel nem egyértelmű, 

hogy egy-egy hallgató mely tárgy felől jelentkezett a vizsgára, ezért minden hallgatónál 

kijelzésre kerül az a tárgykód, mely felől a kurzusra (mely a vizsga kurzusa) jelentkezett. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vizsgalap eredményekkel 

  



Vizsgabizonylat 
 

Ezt a nyomtatási lehetőséget választva egy oldalra egy hallgató adatai kerülnek egy 

olyan bizonylatra, ahol az eredmények nem kerülnek nyomtatásra. Ennél a vizsgalap 

típusnál kurzusonként is csoportosítja a hallgatókat, és megfelelő nyomtatvánnyal 

csoportosan is lehetősége van üres bizonylatot nyomtatni. 
 

Vizsgabizonylat a vizsga összes hallgatójára, vagy csak egyes kurzusának 

hallgatóira 

 

A "Vizsgaalkalmak kurzusokkal" nézetet választva a felületen a vizsgalistában a 

vizsgaalkalmak jelennek meg (alatta hierarchikusan a vizsgához tartozó kurzusok). 

Innen, a vizsgaalkalom sorában lévő „Lehetőségek” menüből nyomtatva a 

vizsgabizonylatot, a nyomtatványon minden vizsgához kapcsolódó kurzus felől 

jelentkezett hallgató megjelenítésre kerül. 

A vizsga sorában, a baloldalon található + jelre kattintva nyílik ki az adott 

vizsgaalkalomhoz tartozó kurzusok listája, ahol a kurzusok sorában lévő lehetőségek 

menü is tartalmaz egy „Vizsgabizonylat nyomtatása” opciót. Ezáltal lehetőség nyílik a 

vizsgához tartozó kurzusonkénti vizsgabizonylat nyomtatására is, amelyen csak a 

kiválasztott kurzus felőli vizsgajelentkezések jelennek meg. 
 

FIGYELEM! Bizonyos böngészők a template-ek letöltését blokkolják, így azokat 

újra engedélyezni kell. A böngésző sajátosságából kifolyólag ilyenkor frissül az 

egész felület, ami által lehetséges, hogy a letöltés engedélyezése után egy korábbi 

felületre kerülünk vissza, illetve, hogy a felületet elhagyva újra engedélyeznünk 

kell a letöltést. Más böngészőnél a letöltés lényegesen egyszerűbb is lehet. 

 

Jegybeírás (vizsga jegybeírás) 
 

Ezt a menüpontot választva megjelenik a vizsgához tartozó eredmények rögzítésére szolgáló 

felület. Itt a 'Bejegyzés típusa' mezőben ki tudja választani, hogy milyen bejegyzést szeretne 

rögzíteni. 
 

A "Szűrések" mezőben lehetősége van kurzus kódra szűrni, így ha csak egy bizonyos kurzus 

hallgatóit szeretné listázni, itt meg tudja tenni. Kurzusra keresésnél a tárgynevet is 

megjelenítjük, mely segíthet a szűrésben. A kurzusszűrés segítségével a felületen csak az adott 

kurzusról a vizsgára jelentkező hallgatók listája jelenik meg. A "Kurzusok vizsgaalkalmakkal" 

nézetből indított vizsga jegybeírás esetén a „Kurzus kód” mezőben alapértelmezetten az a 

kurzus jelenik meg, mely felől a vizsgaalkalomra kattintott (ilyen nézet felől nagy eséllyel a 

kurzus hallgatóinak kívánja beírni a vizsgajegyeket, ezért történik az alapértelmezett 

kurzusbeállítás). 
 

Egyedi beosztás esetén (!) lehetősége van a hallgatók listáját a vizsgához rendelt termek 

és/vagy a vizsgáztatók alapján is szűrni. Ennek a két opciónak akkor van jelentősége, ha a 

vizsga adatok ablak egyedi beosztások fülén a hallgatókat termek és/vagy vizsgáztatók szerint 

szétosztotta. Az egyedi beosztáshoz be kell jelölnie az "Egyedi szűrések" jelölőnégyzetet! 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jegybeíró felület 
 

 

A bejegyzés módja résznél lehetősége van kiválasztani, hogy a bejegyzéseket hallgatónként 

szeretni beírni, vagy csoportosan. Ezek leírása a két következő alpontban található. 

Mindkét esetben megjelenik a hallgatók listájában a "Nem jelent meg" (N.J.M.) oszlop és a 

"Beszámít" oszlop. Előbbinél azt tudja jelezni, ha a hallgató nem vett részt a vizsgán, utóbbinál 

pedig azt, hogy az adott vizsgaalkalom beleszámít-e a hallgató számára rendelkezésre álló 

vizsgák közé, vagyis sikertelen vizsga esetén, ha ez igaz, akkor eggyel csökken a hallgató 

számára rendelkezésre álló vizsgaalkalmak száma az adott tárgyból.  
Fontos, hogy amennyiben egy hallgató várólistára került egy vizsgára és végül nem tudott 

bekerülni a vizsgára, akkor vizsgajelentkezése nem számít be a vizsgák számába. 
 

Az oszlopok között megjelenhet még a "Nem értékelhető" jelölőnégyzet, amennyiben az 

intézmény használja. A jelölőnégyzet hallgatónként és csoportosan is megjelölhető. A 

jelölőnégyzet használata után a továbbiakban érdemjegy nem írható be a hallgatónak. A jelölés 

a jelölőnégyzetből kivehető, kitörlésével az érdemjegy rögzíthető. 

Az „Üzenet” oszlop jelölőnégyzeteivel kiválaszthatja azokat a hallgatókat, akiknek erről a 

felületről üzenetet szeretne küldeni. A kiválasztás után az üzenetküldéshez kattintson az 

„Üzenetküldés” gombra! 
 

Az "Aláírás dátuma" mezőben a tárgyból korábban szerzett aláírás dátuma látható, ahol nincs 

dátum, ott még nincs aláírás a hallgatónál. Amennyiben "Megtagadva" értéket rögzítettek 

számára, akkor azonban ez jelenik meg a mezőben. 
 

Bejegyzés hallgatónként 
Ha ezt az opciót választja, akkor az eredményeket a jelentkezett hallgatók listájában a 'Beírandó 

eredmény' oszlopra kattintva tudja felvinni, oly módon, hogy az ekkor megjelenő kis táblázatban 

tudja kiválasztani a beírni kívánt bejegyzést. Gyorsítja az eredmények felvitelét, hogy ha egy 

sorban rákattintott a 'Beírandó eredmény' oszlopra, akkor, ha elkezdi begépelni az adott bejegyzést, 

a listából rögtön az kerül kiválasztásra. Ezután, ha leüti a Tab, vagy az Enter billentyűt, akkor a 

kiválasztott bejegyzés bekerül a listába, és ezután a sorban következő hallgató eredmény mezője 

lesz aktív, így a kezdőbetűket beírva majd utána Tab-ot, vagy Enter-t nyomva gyorsan ki tudja 

választani a megfelelő eredményt az összes hallgató számára. 



Egy másik módja a gyors eredmény felvitelnek, hogy a billentyűzetén lévő nyilakkal is tud 

lépkedni a Beírandó eredmény oszlop mezői között, majd a kiválasztott hallgatónál Enter-t 

nyomva tudja szerkeszteni a bejegyzést (a nyíl billentyűk is használhatóak a kívánt eredmény 

kiválasztásához a listából), újabb Enter-t ütve pedig a kiválasztott bejegyzés bekerül a 

hallgatóhoz, és a sorban következő hallgató eredmény mezője lesz aktív. 
 

A jegybeírás folyamán a beírható eredmény megjelenése intézményi beállítástól függ. 

Lehetséges, hogy a bejegyzés értéknél szereplő szöveg jelenik meg a bejegyzés érték 

kiválasztásakor, máskor a szöveges érték mellett zárójelben megjelenik a bejegyzéshez rendelt 

(szám) érték is. 
 

Ha végzett a eredmények kiválasztásával, akkor kattintson az oldal alján található "Mentés" 

gombra. Ha az eredmények mentése helyett vissza szeretne térni a Vizsgák felületre, akkor 

kattintson a "Vissza" gombra. 
 

FIGYELEM! 

Ha nem kattint a "Mentés" gombra az eredmények kiválasztását követően, akkor azok nem 

kerülnek mentésre a rendszerben! 

A bejegyzés értékek olyan sorrendben jelennek meg a felületen, ahogyan azt az intézmény 

beállította. 

 

Bejegyzés csoportosan 

Ezt az opciót választva a Bejegyzés módja rész alatt megjelenik a Beírandó eredmény mező, 

itt tudja kiválasztani, hogy milyen eredményt szeretne bejegyezni, majd a Jelentkezett 

hallgatók listájában az Eredmény beírása oszlopban rakjon pipát azon hallgatók sorába, 

akiknek a kiválasztott eredményt szeretné rögzíteni. 

A „Bejegyzés csoportosan” bejegyzési módot választva a kijelölt hallgatók száma 

megjelenik az oszlopfejléc mellett egy kapcsos zárójelben, így ellenőrizhető, hogy hány 

hallgatót jelölt ki az oktató (az ”Eredmény beírása” oszlop fejlécében).  
Ha végzett a hallgatók kiválasztásával, akkor kattintson az oldal alján található "Mentés" 

gombra. Ha az eredmények mentése helyett vissza szeretne térni a Vizsgák felületre, akkor 

kattintson a "Vissza" gombra. 

FIGYELEM! 

Ha nem kattint a "Mentés" gombra a hallgatók kiválasztását követően, akkor az eredmények 

nem kerülnek mentésre a rendszerben! 

 

Excel export-import (jegyek importálása) 

 

A felületen található xls ikonra kattintva lehetőség van a táblázatban szereplő adatok Excel 

táblázatban történő megjelenítésére. A "Beírandó eredmény"-en túl, a "Nem jelent meg", a 

"Beszámít a vizsgákba" és a "Nem értékelhető" jelölőnégyzetek megváltoztatására (és később 

mentésére) van lehetőség az exportált xls-ben, a táblázat egyéb adatai nem változtathatók, a 

táblázat nem szerkeszthető (előfordulhat, hogy egyéb oszlopok adatait is át tudja írni, de ez 

végül nem kerül mentésre). A jegyek beírása a webes felület működésével azonos, a mezőre 

kattintva legördülő ablakban jelennek meg a beírható lehetőségek. Itt nincs mód numerikus 

billentyűk használatára, illetve a továbblépéshez a tab billentyű használatára, export 

állománynál a továbblépéshez használja az entert. 

A kiexportált és érdemjegyekkel feltöltött Excel táblázatot elmentheti, majd a jegybeírás felület 

listájának tetején található "Excel fájl feltöltése" mezőben visszarögzítheti a webes felületre. 



Ehhez a "Fájl feltöltése" gomb segítségével felviheti az Exceles listát a felületre. Ekkor meg 

is fognak jelenni az új érdemjegyek, ezeket azonban el kell menteni! 

A kiexportált Excelben a sorrendezés tiltva van , amennyiben sorrendezni szeretne, akkor a 

sorrendet minden esetben még az export előtt, a felületen, a megfelelő oszlop fejlécre történő 

kattintással célszerű beállítani. Az exportált állomány oszlopsorrendje illeszkedik a felületi 

sorrendhez, azzal száz százalékban megegyezik. 
 

Lehetőség van az összes adat Excel exportjára. Amennyiben a felületen listázott sorok nagy 

száma miatt lapozás szükséges, akkor az Excel export ikonra kattintva megjelenik egy 

figyelmeztető üzenet: "Csak az adott oldalt szeretné exportálni?" Ha a kérdésre a "Nem, az 

összeset” választ adjuk, akkor az Excel exportban az összes adat megjelenik. 
 

Excel import – érdemjegyek bemásolása külső állományból 

 

A kiexportált Excel fájlba külső forrásból (pl. Excel, vagy Word) is bemásolható a "Bejegyzés" 

oszlopba az értékeket. A bemásolandó állományban számoknak kell szerepelni egymás alatt, 

oszlopként. A sorrend a bemásolás sorrendje lesz, ezért ügyelni kell rá, hogy a külső 

állományban ugyanaz a sorrend szerepeljen, mint a felületen (pl. hallgatók vizsgaazonosítója 

ABC sorrendben). Így lehetővé válik, hogy külső listán rögzített érdemjegyeket egy-az egyben 

átemeljen az oktató a Neptunba. 

Amennyiben olyan értéket másol be, ami nem szerepel a Neptunos bejegyzés értékkészletben, 

azt hibás adatként kezeli és nem másolja be a felületre. Ettől függetlenül a többi érték 

importálása sikeres lesz. 
 

Külső állomány beimportálása 

 

A jegybeírást szolgáló felületeknél (kurzus-, feladat-, vizsgajegybeírás) a kötött formájú import 

állományának beolvasásán túl lehetőség van egy egyszerűbb xlsx importra is, amikor az Excel 

fájlba csupán a hallgatói Neptunkódokat és a hozzájuk tartozó érdemjegyeket szükséges 

rögzíteni.  
Az import állomány tehát lehet külsőleg létrehozott (nem a programból kiexportált) lista 

is. Az első oszlopban szerepelnie kell a Neptunkódoknak, a második oszlopban pedig a 

bejegyzés értéke bármely, az intézményben használt alakban rögzíthető. Pl. ötös érdemjegyre 

beírhatóak: 5, Jeles, Jeles (5). Ezen értékeknek kell szerepelni egymás alatt, oszlopként. Így 

lehetővé válik, hogy külső listán rögzített érdemjegyeket egy-az egyben átemeljen az oktató a 

Neptunba.  
Olyan értéket, mely a felületről nem felvihető, nem lehet importálni, valamint olyan 

hallgatónak, aki a felületen nem szerepel, nem lehet importálni. Ilyenkor a hibaüzenet jelzi a 

hibás értéket és sikertelen ezen értékek importja (ettől függetlenül a többi érték importálása 

megtörténik). 

A hallgatók sorrendje nem szükséges, hogy megegyezzen a felületi sorrenddel. 

 

Az exportált állomány elnevezése 

 

Az oktatói weben alkalmazott xlsx jegyimport esetén az exportált állományok elnevezései 

felület szerint specifikusak és egységesek. 

A vizsga import állomány elnevezésének felépítése: 

- amennyiben egyértelmű a tárgy és kurzus, akkor: [vizsgatárgy]_[kurzus]_[vizsga 

kezdete].xlsx, 



- amennyiben nem egyértelmű (tehát egy vizsga több kurzushoz is tartozhat), akkor: [vizsga 

kezdete]_[vizsga tipusa].xlsx. 

Az egységes elnevezés célja a könnyebb és hatékonyabb importálási
 lehetőség. 

 

FIGYELEM! 

A visszaimportált adatok csak akkor kerülnek be véglegesen a rendszerbe, ha a művelet végén 

megnyomja a lista alján található "Mentés" gombot! 

Az Excel ikon csak abban az esetben jelenik meg a felületen, amennyiben az adatot tartalmaz, 

üres felületnél nincs. Kizárólag .xlsx formátumú Excel fájl importálása lehetséges! 
 

 

Hiányzó aláírás megadása 

 

Ha egy hallgatónak még nincs aláírása a tárgyból és így próbál meg mást típusú eredményt 

berögzíteni, akkor egy felugró ablakban megjelenik a hiányzó aláírás megadására szolgáló 

felület. Itt a fent található mező segítségével ki tudja választani, hogy milyen dátummal 

szeretné rögzíteni az aláírást - ez korábbi kell legyen, mint a vizsga dátuma - és a hallgatók 

listájában az "Aláírás megadása" oszlopban tudja kijelölni, hogy mely hallgatóknak kívánja 

megadni az aláírást. Azoknál a hallgatóknál, akik nem kapják meg az aláírást, nem kerül be az 

eredmény a vizsgához. 
 

Eredmény törlése, módosítása 

 

A hallgató adott vizsgára kapott eredménye a "Beírt eredmény" oszlopban látszódik. 

Amennyiben törölni szeretné a felvitt eredményt, akkor a "Beírandó eredmény" legördülő 

menüben használja az "Törlés" opciót. Ez mind a két fajta bejegyzési mód (csoportos, 

hallgatónkénti) mellett megjelenik. Bejegyzés módosítását a bejegyzés beírásával megegyező 

módon tudja megtenni. 
 

 

A jelentkezett hallgatók listája 

 

A listában a hallgatók a vizsgaazonosítóval szerepelnek, amely a legtöbb intézménynél a név 

és mögötte zárójelben a Neptun kód, erre azonban azért van szükség, mert anonim vizsgáztatás 

esetén így lehetőség van arra, hogy egy egyedi vizsgaazonosítót lásson a hallgatónál az oktató, 

és ne tudja, hogy pontosan kinek az eredményét rögzíti. 

Amennyiben egy bizonyos kurzus (tárgy) hallgatóit szeretné a vizsga-jegybeíró felületen 

megjeleníteni, a szűrő mezőben található „Kurzus kód” legördülő menüjéből kiválaszthatja 

ezeket a hallgatókat. 
 

Előugró eredményjelző ablak 

 

Egy hallgató vizsgaazonosítójára, vagy a sor végén található "Lehetőségek/Hallgató 

eredményei" linkre kattintva meg tudja nyitni az adott hallgató korábbi eredményeit az adott 

tárgyból egy felugró ablakban. Ebben az ablakban az "Eredmény" oszlopban látható 

eredményeket nézheti meg kibővített információkkal. Az előugró ablak másik füle az 

"Elérhetőségek". Erre kattintva a megjelenő felületen a hallgató elérhetőségei tekinthetők 

meg. Megjelenik a hallgató címe (címtípusonként minden érvényes cím megjelenik), a hallgató 

e-mail címe (minden megadott érvényes e-mail cím, típusonként, típus megjelölésével), a 



hallgató telefonszáma (minden megadott érvényes telefonszám, típusonként, típus 

megjelölésével).  
E-mail cím és telefonszám esetében az alapértelmezett e-mail cím, és alapértelmezett 

telefonszám aláhúzva került megjelenítésre, valamint az alapértelmezett adat fölé húzva az 

egeret kiírásra kerül, hogy ez az "Alapértelmezett" adat. 

A "Csak érvényes" szűrési feltétel, ha bejelölt állapotban van, akkor csak az érvényes 

jelentkezések jelennek meg. Ellenkező esetben az érvénytelen jelentkezéseket is megjeleníti a 

program kiszürkítve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hallgató vizsgaeredményei és elérhetőségei 
 
 
 
 

A jegybeíró főfelület további funkciói 

 

FIGYELEM! A kijelölt sorban bárhova kattintva (nem az említett linkekre), a sorban 

megjelenik egy kis ikon, melyre újra rákattintva szintén előhozható a helyi menü. 
 

A táblázat bármelyik oszlopának fejlécére kattintva az adott oszlop szerint rendezheti a listát, 

a rendezés irányát a kiválasztott oszlop neve melletti nyíl mutatja. A sorrendezés beállítása után 

a beállítás automatikusan elmentődik, így amikor legközelebb a felületre lép, akkor ezek, a 

legutóbbi beállítások lesznek láthatóak. 
 

 

'Nem jelent meg' oszlop 

Az N.J.M. oszlop segítségével jelölőnégyzettel be tudja állítani, hogy mely hallgatók nem 

jelentek meg a vizsgán. A jelöléseket a mentéssel tudja véglegesíteni. 
 

  



”Vizsgalap nyomtatása” gomb 

A jegybeírás  után  azonnal  erről  a  felületről  is  tud  vizsgalapot  nyomtatni  a  gomb  

segítségével. 

 

Üzenetküldés 

A listában látható hallgatók számára üzenetet is tud küldeni, ha kijelöli őket az "Üzenetküldés" 

oszlopban található jelölőnégyzet segítségével, majd az oldal alján található "Üzenetküldés" 

gombra kattint. Ha vizsga összes hallgatójának szeretne üzenetet küldeni, akkor kattintson az 

oszlop fejlécében található jelölőnégyzetbe. 

Vizsga módosítása 
 

Ezt az opciót választva az adott vizsga adatait tudja módosítani. Ekkor ugyanarra a felületre jut 

el, mint amikor a vizsgák listájának alján található "Új vizsga kiírása" gombra kattint, azzal a 

különbséggel, hogy amennyiben már jelentkezett hallgató az adott vizsgaalkalomra, akkor 

többnyire már csak a vizsgához tartozó egyes adatokat tudja szerkeszteni. 

Intézményi beállítástól függően a következő módosítási lehetőségei vannak, ha már 

jelentkezett hallgató a vizsgára: 

1: A vizsga adatait akkor is tudja módosítani, ha arra már 

jelentkeztek hallgatók. 2 A vizsga adatai nem módosíthatók. 

3 Csak a létszámadatok módosíthatóak. A létszámadatokat a mindenkori létszámnál kizárólag 

nagyobb értékre lehet módosítani. A várólista létszám változtatási lehetősége függ az 

intézménynél beállított jogosultságtól, mely szintén intézményi szinten eltérhet. 
 

Amennyiben módosításra kerül egy vizsga dátuma, akkor a program figyelmeztető üzenetben 

értesíti a felhasználót, hogy a „Vizsgaidőpont módosításnál a teremfoglalások törlődnek! 

Biztosan folytatja?” Amennyiben a felhasználó „Igen” választ ad, megtörténik a vizsgaidőpont 

módosítása és törlődik a teremfoglalás. Nem válasz esetén nem történik módosítás. 
 

A vizsga adatainak szerkesztéséről bővebb információt az ekkor megjelenő felület súgójában, 

illetve a dokumentáció "Új vizsga kiírása" című fejezetében talál. 

FIGYELEM! Lehetséges, hogy az intézményi beállítások nem teszik lehetővé már kiírt 

vizsgák módosítását. 
 

 

Vizsga másolása 
 

Ez a menüpont lehetőséget ad arra, hogy egy, már kiírt vizsgát az összes adatával együtt egy, 

vagy több új időpontra másoljon át. Így nem kell kiírnia egy újabb vizsgát ugyanazokkal a 

paraméterekkel, hanem csak a másolásra kell kattintania. 
 

A felugró ablakban meg kell adnia a vizsga másolására vonatkozó Időszak adatokat. 

Amennyiben ciklikusan ismétlődő alkalmakról van szó, akkor itt egy időszak meghatározása 

után bejelölheti, hogy a vizsgaalkalom mely napokon ismétlődjön és milyen heti elosztásban. 

Amennyiben egyszerre több időpontra történik a másolás, több azonos napra akkor az 

"Időszak" mezőben először az idő intervallumot szükséges megadni, amely a 

vizsgaidőpontokat tartalmazza, majd a „Új időpont” mezőben a kiírni kívánt vizsga (vizsgák) 

kezdő és vég időpontját (óra/perc) kell megadni. Ezután további szűkítési lehetőségek közül 

választhatunk. 
Megadhatjuk, hogy a hét mely napjain, ill. minden héten, páros héten, páratlan héten lesz vizsga. 

(pl. minden hétfő): először adjuk meg az időintervallumot, amelyben a vizsgákat szeretnénk 



meghirdetni (pl. 2012.11.11-2012.11.27), jelöljük be a napot (pl. hétfő) és jelöljük meg a heteket 

(pl. minden hét), majd az "Új időpontok felvétele" gomb használata szükséges (egyszerre több 

napot is meg lehet adni, pl. kedd, csütörtök). Amennyiben csak egyetlen időpontra szeretnénk 

lemásolni a vizsgát, abban az esetben az időszak kezdő és időszak vége mezőkben ugyanazt a 

dátumot kell megadni (pl. 2012.11.28.-2012.11.28.). Ekkor az Új időpont felvétele gomb 

megnyomására egyetlen időpont kerül a másolt időpontokat tartalmazó listába.  
A másolással létrejövő vizsgaidőpontok az időpontok meghatározását, majd az "Új időpontok 

felvétele" gomb megnyomását követően a felületen található táblázatban kerülnek 

megjelenítésre, ahol az új időpontokra vonatkozóan a „Vizsga kezdete” és "Vizsga vége" 

dátumok is láthatóak. A meghatározott időpontokból lehetőség van törölni az időpont sorában 

a "Kijelölés" jelölőnégyzet bejelölésével, majd a "Kiválasztottak törlése" gombbal. A másolás 

véglegesítése az "Időpontok mentése" gombbal történik. 

Vizsgamásoláskor másolásra kerül a vizsga típusa, a beállított létszám, vizsgáztató, valamint a 

hozzárendelt kurzus, és teremigény is. A másolás véglegesítését követően az új vizsgaalkalmak 

bekerülnek a "Vizsgák, jegybeírás" felületre, ahol a "Lehetőségek/Módosítás" opcióval 

szükség esetén módosíthatóak. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vizsgamásoló panel 
 

A sikeres vizsgamásolásról a rendszer visszajelzést ad. A művelet végén a változtatások 

elmentéséhez, véglegesítéséhez itt is kattintson az "Időpontok mentése" gombra! 
 

 



Vizsga törlése 
 

Ezt a menüpontot választva lehetősége van az adott vizsgaalkalmat törölni a rendszerből, 

amennyiben még nem jelentkeztek hallgatók erre az alkalomra. 

FIGYELEM! Lehetséges, hogy az intézményi beállítások nem teszik lehetővé a vizsgák 

törlését. 
 

 

Mi történik, ha a vizsgára jelentkező hallgatók létszáma nem éri el a beállított minimális 

létszámkorlátot? 
 

Ilyen esetekre a Neptunban nincs automatizmus, a vizsga nem törlődik, a jelentkezett 

hallgatóknak pedig nem generálódik rendszerüzenet. Ebben az esetben az oktató, illetve az 

intézmény kompetens személye dönthet, hogy megtartásra kerül-e a vizsga. 

Amennyiben úgy döntenek, hogy a vizsgát ilyen alacsony létszámmal nem kívánják 

megtartani, törölhetik, vagy módosíthatják az időpontot. Mindkét esetben érkezik a 

hallgatónak automatikus rendszerüzenet. 

Új vizsga kiírása 
 

Egy új vizsga kiírásához kattintson az oldal alján található "Új vizsga kiírása" gombra. Az 

ekkor megjelenő felületen tudja szerkeszteni a vizsga összes adatát, és itt van lehetősége a 

vizsgából másolatot létrehozni. Vizsga módosításakor ugyanez a felület jelenik meg, de 

amennyiben már jelentkezett hallgató az adott vizsgaalkalomra, akkor már nincs lehetősége a 

vizsga összes adatát szerkeszteni. Az, hogy ez utóbbi esetben a vizsga mely adatait 

módosíthatja, intézményi beállítások függvénye. 
 

 

FIGYELEM! Lehetséges, hogy az intézményi beállítások nem teszik lehetővé új vizsga 

kiírását. 
 

Amennyiben lehetséges a vizsgakiírás, kizárólag jövőbeni vizsga kiírására van lehetősé a 

webes felületről! 
 

Az intézmény azt is meghatározhatja, hogy kizárólag releváns (az éppen zajló) félévre lehet 

csak vizsgát kiírni. 
 
 

 

A vizsgakiíró felület 

 

Ezen a felületen tud egy új vizsgaalkalmat kiírni, és itt van lehetősége a vizsgából másolatot 

létrehozni. Vizsga módosításakor ugyanez a felület jelenik meg, de amennyiben már 

jelentkezett hallgató az adott vizsgaalkalomra, akkor már nincs lehetősége a vizsga összes 

adatát szerkeszteni. Az, hogy ez utóbbi esetben a vizsga mely adatait módosíthatja, intézményi 

beállítások függvénye. 
 

Alapvető adatok megadása 

 



A vizsga alapvető adatait a felület felső részén adhatja meg. 

Elsőként válassza ki a vizsga típusát a megadott lehetőségek 

közül. 
 

A vizsga kezdeténél és végénél a dátumot a mező melletti 

kis ikonra kattintva, a megjelenő ablakban tudja 

kiválasztani. 
 

Oktatói webes felületről kizárólag jövőbeni dátumú vizsga 

kiírására van lehetőség. Ennek megfelelően a dátumválasztó 

lebegő ablakban az aktuálisnál korábbi napok halványan 

jelennek meg, inaktívak. Az aktuális nap óra-perc 

beállításainál pedig kizárólag jövőbeni idő határozható meg. 
 

Amennyiben mégis múltbéli időpontú vizsgát szeretne 

elmenteni (pl. korábbi vizsga dátumának módosításakor, 

vagy a dátum mezőbe kézzel történő beíráskor), 

figyelmeztető üzenet jön, mely tájékoztat róla, hogy ez nem 

lehetséges. 
 

Előfordulhat, hogy kizárólag releváns (éppen zajló) félévre 

van lehetősége vizsgát kiírni. Ilyenkor az adott félév kezdő és 

vég dátumán kívül eső napok a calendarban inaktívan jelennek 

meg, nem választhatók.  
Kézzel ugyan fel lehet vinni ezen kívül eső dátumot, de elmenteni ezt sem lehet, ilyenkor 

visszajelző üzenet tájékoztat róla, hogy a megadott időintervallumon kívül eső dátumra vizsga 

kiírása nem lehetséges: "A meghatározott időpont a releváns féléven kívül esik, erre az 

időpontra nem határozható meg vizsga!" 

A jövőbeni dátumra vonatkozó megkötés a múltbéli vizsgák módosításakor is érvényes. 

Múltbeli dátumot másik múltbéli dátumra módosítani nem lehet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGYELEM! Amennyiben vizsga kezdete és vége között 5 percnél kevesebb idő kerül 

beállításra, akkor egy figyelmeztető üzenet jelentkezik: "A vizsga eleje és vége között legalább 

öt perc különbségnek kell lennie, a teremfoglalás láthatósága miatt." 
 

Amennyiben a vizsgához az intézményi beállításoktól független jelentkezési időszakot szeretne 

beállítani, akkor töltse ki a saját vizsgajelentkezési időszak kezdetét és végét is*. A vizsgáztató 

látható a hallgatók számára jelölőnégyzet segítségével azt tudja beállítani, hogy a hallgatók a 



hallgatói weben láthatják-e a vizsgáztató(k) nevét. A leírás mezőben adhat meg nagyobb 

terjedelmű, a vizsgához kapcsolódó információkat. 
 

*FIGYELEM! Az egyedi vizsgaidőszak kiírásának lehetősége az intézményi beállításoktól 

függ. 

 

FIGYELEM! Vizsga kiírásakor, amennyiben olyan időpontra szeretne kiírni vizsgát, ahol Ön, 

vagy a kurzus más oktatója ugyanabból a kurzusból írt ki már vizsgát, akkor figyelmeztető 

üzenet ugrik elő, mely tájékoztatja Önt, hogy ebből a kurzusból xy oktató már írt ki vizsgát. 

Nem muszáj megegyeznie a kiírandó és már meglévő vizsga időpontjának, elég, ha egy 

időintervallumba esik. Vizsga módosításakor nem jön figyelmeztető üzenet! 
 

A létszámadatok meghatározásánál a várólista létszám szerkesztésének lehetősége intézményi 

beállítástól függ. 
 

Vizsgaalkalomhoz tartozó kurzusok kezelése 

 

Kurzusok hozzáadása 

 

Kurzusokat a "Kurzus hozzáadása a vizsgához" gombra kattintva választhat ki az adott 

vizsgaalkalomhoz. A gombra kattintva, egy felugró ablakban jelennek meg a választható 

kurzusok. Az oldal tetején található félév legördülő lista segítségével választhatja ki, hogy mely 

félév kurzusait szeretné listázni. 
 

A „Saját/Oktatott kurzusok” fülön láthatóak azok a kurzusok, amelyekhez Ön oktatóként hozzá van 

rendelve, vagy amely kurzusok tárgyának Ön a tárgyfelelőse. A "Típus" oszlopban jelenik meg, 

hogy oktatott, vagy saját kurzusról van szó. A tárgytípusra (Saját, Oktatott, Minden) a szűrőben 

megjelenő legördülő menüben is szűrni tud. A "Kurzus létszám" oszlop csak saját és/vagy oktatott 

kurzusoknál látható. Ennek alapján láthatja, hogy egy-egy kurzuson hányan szerepelnek. Az oszlop 

létszámaira a sorrendezés funkció működik. 
 

Az „Összes kurzus” fülön pedig az intézmény összes kurzusa megjelenik. Itt lehetősége van a 

kurzusok listáját a tárgy kódja, neve, a tárgyhoz tartozó szervezeti egység, a kurzus típusa, 

illetve a kurzus vizsgatípusa szerint szűrni. A félévet is meghatározhatja. 

A „Saját/Oktatott kurzusok” alatt az intézményi beállításoktól függően vagy az összes oktatott 

(vagy saját) kurzusa megjelenik (amelyik még nincs az adott vizsgához rendelve), vagy csak 

azok, melyek vizsga típusa megegyezik a vizsgaalkalom alapvető adatainál beállított vizsga 

típussal. 
 

FIGYELEM! 

A kurzus vizsgatípusa csak abban az esetben választható, ha az intézményi beállítások 

megengedik, hogy többféle típusú vizsgát is lehessen tartani egy alkalom keretében, ellenkező 

esetben ez a mező nem aktív. 
 

Szervezeti egység kiválasztásához kattintson a mező mellett található "..." gombra, ekkor egy 

új ablakban megjelenik az intézmény szervezeti egységeinek listája, melyből a "Kiválaszt" 

oszlopban található jelölőnégyzetek segítségével tudja kiválasztani a kívánt szervezeti 

egységeket. Ezután az "OK" gombra kattintva kerül vissza a kurzusok kiválasztására szolgáló 

ablakba. Ha a szervezeti egység szerinti szűrést meg akarja szüntetni, akkor kattintson a mező 

mellett található "Kijelöltek törlése" gombra. A szervezeti egységekre vonatkozó szűrés azokat 



a kurzusokat adja eredményül, melyek kapcsolódó tárgya a kiválasztott szervezeti egységhez, 

vagy a szervezeti hierarchiában ez alá tartozó szervezeti egységek valamelyikéhez tartozik. 
 

Ha beállította a megfelelő szűréseket, akkor kattintson a "Szűrés" gombra, ezután a kurzusok 

listájában már csak a kiválasztott feltételeknek megfelelő kurzusok jelennek meg. 
 

A kurzusok hozzáadásához kattintson a "Kiválaszt" oszlopban található jelölőnégyzetre az 

adott kurzusok sorában, majd az ablak alján található "Kiválasztott kurzusok hozzáadása" 

gomb hatására az összerendelés megtörténik, és a kurzusok megjelennek az vizsgaalkalom 

szerkesztő felületén a Kurzusok listában. 
 

Kurzus adatainak megadása, módosítása 

 

A Kurzusok listában megadhatja a jelentkezők maximális számát kurzusonként, illetve 

amennyiben az intézményi beállítások ezt lehetővé teszik, akkor a listában található legördülő 

menü segítségével beállíthatja a kurzus vizsgatípusát is, így lehetővé válik, hogy egy 

vizsgaalkalommal különböző típusú vizsgákat tudjon lebonyolítani. Ha már jelentkezett 

hallgató a vizsgára, akkor a későbbiekben az intézményi beállításoktól függően a kurzusról 

jelentkezhető hallgatók maximális létszáma nem módosítható, vagy csak a korábbinál nagyobb 

érték adható meg. 
 

A már jelentkezett hallgatók száma a „Létszám” oszlopban olvasható, így kiírt vizsga 

módosításakor a maximális létszámot mindig az aktuális létszámhoz viszonyítva tudja 

alakítani. 
 

Előzetes és végleges követelmények megadása 

 

Vizsgakiíró felületen egy meghatározott kurzusra kattintva a megjelenő menüből előhívható az 

előzetes, illetve a végleges követelmények megszerkesztését lehetővé tévő ablak. Intézményi 

beállításoktól függően, ha már jelentkezett hallgató az adott vizsgaalkalomra, akkor a 

követelmények nem szerkeszthetőek. 
 

Intézményi beállítás kérdése, hogy ezen követelmények megadhatók –e az oktató számára. 

 

Ebben az ablakban a követelmények különböző beilleszthető meta-feltételei típusonként egy-

egy legördülő listából kiválaszthatóak, majd az adott mező melletti "Hozzáad" gombra 

kattintva kerülnek be a követelménybe, melynek szövegesen szerkeszthető formáját 

tartalmazza az ablak bal oldalán található szövegdoboz. 
 

A megadott követelmény szintaktikai helyességét az "Ellenőrzés" gombra kattintva 

vizsgálhatja meg, az eredmény a gomb mellett jelenik meg. Az ablak alján található "Mentés" 

gombra kattintva a feltétel bekerül az adott vizsgaalkalom adott kurzusához. 
 

Követelmény meghatározása kódtétellel 

 

A kurzusra vonatkozó előzetes és végleges vizsgafeltétel meghatározható a kurzus sorában 

található „Előzetes vizsgafeltétel” és „Végleges vizsgafeltétel” oszlopok legördülő menüjében 

is az itt megjelenő szöveg kiválasztásával. (A „Végleges vizsgafeltétel” oszlop intézményi 

beállítástól függően jelenik meg a felületen). 
 



Amennyiben az intézmény a kliens programban az itt választható szövegekhez (továbbiakban 

kódtételekhez) meghatározott konkrét meta feltételeket, akkor Önnek nem kell szerkesztenie, 

hanem itt kiválaszthatja azt a kódtételt, melyet feltételként be kíván állítani. Ilyenkor a 

kiválasztott kódtétellel a kliensprogramban összerendelt metafeltétel fog bekerülni a 

kurzushoz. 
 

Ezzel a funkcióval az intézmény bármely oktató számára könnyen elérhetővé teheti a 

vizsgafeltételek meghatározását. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

kódtételes követelmény meghatározása 
 

Kurzus törlése 

 

Ha el akar távolítani egy kurzust az adott vizsgaalkalomról, akkor kattintson a sor végén 

található "Lehetőségek" ikonra, és az ekkor megjelenő menüből válassza ki a "Kurzus törlése" 

opciót. Ha már jelentkezett hallgató az adott kurzusról a vizsgára, akkor a kurzus nem törölhető. 

Intézményi beállításoktól függően előfordulhat, hogy ha más kurzusról jelentkeztek a 

vizsgaalkalomra, akkor sem törölhető már kurzus a vizsgaalkalomról. 
 

Egyszerre több kurzus törléséhez jelölje ki a törölni kívánt kurzusokat a Kijelölés oszlopban 

található jelölőnégyzetek segítségével, és kattintson a lista alján található "Kijelöltek törlése" 

gombra. Hasonlóan egy-egy kurzus törléséhez, ez az opció sem áll rendelkezésre, már 

jelentkezett hallgató a vizsgára, az intézményi beállításoktól függően. 
 

Vizsgáztatók kezelése 

 

A vizsgáztatók a kurzusok alatti listában láthatók. Alapértelmezetten a vizsga kiírója bekerül a 

vizsgáztatók közé, de emellett lehetősége van további vizsgáztatókat is felvenni, a vizsgáztatók 

listájából törölni, illetve beállítani, hogy az egyes vizsgáztatók milyen státusszal rendelkeznek. 

A vizsgáztatók státuszát a lista Típus oszlopában található legördülő lista segítségével tudja 

beállítani. 
 

A mező jobb felső sarkánál található xls ikonnal lehetőség van a vizsgához rendelt vizsgáztatók 

listájának Excel exportjára. 

 

Vizsgáztatók hozzáadása 

 

Új vizsgáztatók felvételéhez kattintson a lista alján található "Vizsgáztató hozzáadása a 

vizsgához" gombra. Ekkor egy felugró ablakban megjelennek az intézmény oktatói. Az oldal 

tetején található szűrések segítségével Neptun kód, név és/vagy szervezeti egység alapján tudja 

szűrni az oktatók listáját. 



 

Szervezeti egység kiválasztásához kattintson a mező mellett található "..." gombra, ekkor egy 

új ablakban megjelenik az intézmény szervezeti egységeinek listája, melyből a "Kiválaszt" 

oszlopban található jelölőnégyzetek segítségével tudja kiválasztani a kívánt szervezeti 

egységeket. Ezután az "OK" gombra kattintva kerül vissza a kurzusok kiválasztására szolgáló 

ablakba. Ha a szervezeti egység szerinti szűrést meg akarja szüntetni, akkor kattintson a mező 

mellett található "Kijelöltek törlése" gombra. A szervezeti egységekre vonatkozó szűrés azokat 

az oktatókat adja eredményül, akik a kiválasztott szervezeti egységhez, vagy a szervezeti 

hierarchiában ez alá tartozó szervezeti egységek valamelyikéhez tartozik. 
 

A "Csak a vizsgához rendelt kurzusok oktatói" jelölőnégyzet segítségével a többi feltétel 

mellett le tudja szűkíteni az oktatók listáját azokra, akik oktatóként szerepelnek valamelyik, a 

vizsgaalkalomhoz rendelt kurzusnál. 
 

Ha beállította a megfelelő szűréseket, akkor kattintson a "Szűrés" gombra, ezután az oktatók 

listájában már csak a kiválasztott feltételeknek megfelelő oktatók jelennek meg. 
 

A listából a vizsgához rendelni kívánt oktatókat jelölje ki a "Kiválaszt" oszlopban található 

jelölőnégyzet segítségével, majd kattintson az ablak alján található "Kiválasztott vizsgáztatók 

hozzáadása" gombra. Ha változtatás nélkül vissza kíván térni a vizsga adataihoz, akkor 

kattintson a "Mégsem" gombra. 
 

Vizsgáztatók törlése 

 

Ha el akar távolítani egy vizsgáztatót az adott vizsgaalkalomról, akkor kattintson a sor végén 

található "Lehetőségek" ikonra, és az ekkor megjelenő menüből válassza ki a "Vizsgáztató 

törlése" opciót. 
 

Egyszerre több vizsgáztató törléséhez jelölje ki a törölni kívánt vizsgáztatókat a Kijelölés 

oszlopban található jelölőnégyzetek segítségével, és kattintson a lista alján található "Kijelöltek 

törlése" gombra. 
 

Termek kezelése 

 

A vizsgaalkalomhoz rendelt termek a felület alján található listában láthatóak. 

 

Termek hozzáadása 

 

Terem hozzáadásához kattintson a táblázat alján található "Terem hozzáadása a vizsgához" 

gombra. Ekkor egy felugró ablakban egy összetett szűrés jelenik meg, számos paraméter 

lehetőséggel. 
 

A szűrések segítségével többek között például a telephely, terem neve, minimális és maximális 

kapacitása  
és az épület szerint tudja szűkíteni a listát. A „ Terem” mezőbe szövegrészlet alapján is 

kereshet. A szűrési feltételek intézményi beállítástól függően változhatnak. Amennyiben 

intézménye részletesebb szűrési feltételeket határoz meg, olyan paraméterek is 

megjelenhetnek, mint például Külső Tér, Lépcsőház, Folyosó, Vendégszoba, stb. Az 

intézményeknek lehetősége van saját plusz paraméterek meghatározására is. A megjelenő 

szűrési lehetőségek mellett legördülő listából válogathat. Például az épület alapján való 



szűréshez kattintson a mező melletti legördülő listára, ekkor megjelenik az intézmény 

épületeinek listája, melyből ki tudja választani a kívánt szervezeti egységeket. 
 

Az „Eszközök ” melletti „Hozzáad” gombra szűrési feltételként meghatározhat használni 

kívánt eszköz típusokat és az igényelt darabszámot (például projektor, 1 db.) 

 

Ha beállította a megfelelő szűréseket, akkor kattintson a "Szűrés" gombra, ezután megjelenik 

a termek listája a kiválasztott feltételeknek megfelelően. 
 

A termek vizsgához rendeléséhez a "Kiválaszt" oszlopban jelölje meg azokat a termeket, 

melyeket hozzá szeretne rendelni a vizsgaalkalomhoz, és kattintson a " Kiválasztott termek 

hozzáadása " gombra. Az intézmény beállításaitól függően a kiválasztott termeket a vizsga 

adatainak elmentése után a rendszer vagy azonnal lefoglalja, vagy rögzíti a teremigénylést a 

rendszerbe, melyet később még egy adminisztrátornak el kell fogadnia. A termek státuszát a 

lista "Teremfoglalás típusa" oszlopában láthatja. 
 

Teremkeresési időintervallum megváltoztatása 

 

A terem hozzárendelő ablak tetején megjelenik egy időintervallum beállítási lehetőség. Ez azt 

a célt szolgálja, hogyha az eredeti vizsga intervallumtól eltérő időpontban érhető csak el a 

kívánt terem, akkor itt lehetőség van az időpont megváltoztatására és a terem kiválasztására 

(nem szükséges visszalépni a vizsgakiíró felületre). 
 

A megváltoztatott időintervallummal a vizsga időpontja is meg fog változni, a terem 

elmentésekor a korábban esetlegesen lefoglalt termek törlésre kerülnek, erről a program is 

tájékoztat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGYELEM! Amennyiben új vizsga kiírásakor, vagy meglévő vizsga módosításakor a 

vizsgához már rendelt termet, akkor az időpont módosítása már nem lehetséges. Ilyenkor az 

időpontnál megjelenik egy felkiáltójel, amely fölé mozgatva az egeret megjelenik egy 

információs panel, ami tájékoztat arról, hogy a vizsgához már terem lett rendelve, így az 

időpontja már nem módosítható. 
 

FIGYELEM! Az Információ/Terem keresése felületen is lehetőség van vizsga kiírására. 

 

Termek törlése 

 

Ha el akar távolítani egy termet az adott vizsgaalkalomról, akkor kattintson a sor végén 

található "Lehetőségek" ikonra, és az ekkor megjelenő menüből válassza ki a "Terem törlése" 

opciót. 
 



Egyszerre több terem törléséhez jelölje ki a törölni kívánt termeket a Kijelölés oszlopban 

található jelölőnégyzetek segítségével, és kattintson a lista alján található "Kijelöltek törlése" 

gombra. 
 

Vizsga mentése 

 

Az előző menüpontokban részletezett beállítások, és a vizsgaalkalom mentéséhez kattintson az 

oldal alján található "Mentés" gombra. Ekkor lefutnak a szükséges ellenőrzések, és 

amennyiben minden adat helyes, akkor a vizsga adatai mentésre kerülnek, és ezután a vizsgák 

listája jelenik meg. Ettől fogva a vizsga a hallgatói felületeken is látható. Ha valamilyen 

problémát talál a program, akkor erről visszajelzést ad. 
 

A "Vissza" gombra kattintva a változtatások mentése nélkül tud visszatérni a vizsgák 

listájához. 

 

FIGYELEM! Ha bármilyen változtatást eszközöl egy vizsgaalkalom adataiban, akkor 

mindenképpen kattintson a végén a "Mentés" gombra, különben a változtatások elvesznek. 

 

Kurzus adatok 

 

Ebben az ablakban a kiválasztott kurzus adatai jelennek, fülekre bontva. A vizsgák felől 

indulva elsősorban információt tud szerezni a kurzusokról, és adminisztrációra ez kevésbé 

használható, ezért azt javasoljuk, hogy az 'Oktatás\Kurzusok' menüpontot használja inkább 

erre a célra. A vizsgák felől indulva a megjelenő fülek és a hozzájuk kapcsolódó funkciók a 

következők: 
 

Alap adatok 

 

Itt a kiválasztott kurzus alapvető adatai jelennek meg. 

 

A maximum és minimum fő értékei a kurzusra vonatkozó beállított létszámkorlátokat 

jelenítik meg, csakúgy, mint a „Várólista max. létszám” érték, mely megmutatja, hogy 

van-e várólista létszám az adott kurzuson. 

A kurzusoktatóknak intézményi beállítástól függően lehetősége lehet a kurzus létszám 

emelésére. A funkció engedélyezése esetén a Kurzus adatok ablakban a „Maximum fő” 

mező értéke változtatható a megadottnál magasabb értékre. Ilyenkor a felületen megjelenik 

egy plusz „Mentés” gomb, ezzel tudja a maximális létszámra vonatkozó változtatásait 

elmenteni. 

A kurzus oktatóinál megjelenik az intézmény által beállított százalékos arány. 

 

Fontos tudni, hogy egy kurzus több tárgyhoz is tartozhat, azonban minden kurzusnak 

van egy alapértelmezett tárgya a rendszerben. Ez alatt a tabulátorfül alatt az 

alapértelmezett tárgy adatai jelennek meg. A szervezeti egység neve linkként funkcionál, 

rákattintva egy előugró ablakban előhívhatóak a szervezeti egység bővebb adatai, közte 

például a cím, vagy telefonszám. Ez az ablak megegyezik az „Információ/Szervezeti 

egységek” menüpontból előhívható előugró ablakkal. 
 

 



A felület alján látható a Kurzushoz kapcsolódó tárgyak című táblázat, ahol minden olyan 

tárgy felsorolásra kerül, amelyhez a kurzus hozzárendelésre került(az archivált tantárgyak 

is megjelennek). 
 

Kurzus hallgatói 

 

Itt a kurzus hallgatóit láthatja egy táblázatban, melynek egy sorára kattintva megjelenő 

"Üzenetküldés" menüpont segítségével az adott hallgatónak tud üzenetet írni. Az ehhez 

szükséges felület a menüpont kiválasztása után egy újabb felugró ablakban jelenik meg, 

ennek leírását a 3-as fejezetben találja. 
 

A táblázat alatt található "Csoportos üzenetküldés" gombra kattintva egyszerre tud 

üzenetet küldeni a kurzus összes hallgatójának, ennek a funkciónak a leírást a 3. fejezetben 

találja. A táblázatban külön oszlopban kijelölhető, hogy a hallgató jelentkezhet-e vizsgára, 

vagy sem. A vizsgajelentkezésre engedélyezés állapotának elmentésére szolgál a 

"Vizsgajelentkezés engedélyezés mentése" gomb. 
 

 

A „Várólista” oszlopban azoknál a hallgatóknál láthat zöld pipát, akik várólistára kerültek 

be a kurzusra. Amint a hallgató ténylegesen bekerül a kurzusra (létszámemeléssel, vagy 

más hallgató kikerülésével), a zöld pipa automatikusan eltűnik a felületről. Az ”Utolsó 

félév” oszlopban zöld pipa jelzi az oktató számára, ha a kurzus hallgatója utolsó féléves. 

A pipák korrekt megjelenéséhez szükséges az intézmény ilyen irányú, teljes körű 

adminisztrációja a kliens programban. 
 

 

A hallgató sorában lévő "Lehetőségek" menüben található az "Elérhetőségek" funkció. 

Erre kattintva a megjelenő felületen a hallgató elérhetőségei tekinthetők meg. 

Megjelenik a hallgató címe (címtípusonként minden érvényes cím megjelenik), a hallgató 

e-mail címe (minden megadott érvényes 

e-mail cím, típusonként, típus megjelölésével), a hallgató telefonszáma (minden megadott 

érvényes telefonszám, típusonként, típus megjelölésével). 

E-mail cím és telefonszám esetében az alapértelmezett e-mail cím, és alapértelmezett 

telefonszám aláhúzva került megjelenítésre, valamint az alapértelmezett adat fölé húzva az 

egeret kiírásra kerül, hogy ez az "Alapértelmezett" adat. 
 

Óranyilvántartás 

 

Ezen a felületen lehetőség van hallgatónként vagy csoportosan állítani a kurzus alkalomhoz 

tartozó hallgatói jelenlét típusát a felületen található rádiógombok segítségével. 
 

A „Kurzus óraalkalom” mezőben kiválaszthatja az adminisztrálni kívánt kurzus-

óraalkalmat. 

 

A „Bejegyzés csoportosan” rádiógomb választása esetén meg kell adnia a központi legördülő 

listából a jelenlét típusát és kiválasztani a hallgatókat a hallgatói sorok mellett található 

jelölőnégyzet segítségével. 
 



A „Bejegyzés hallgatónként” rádiógomb” választásakor hallgatónként legördülőből 

választva lehet módosítani vagy új értéket felvinni, valamit megjegyzést rögzíteni. 
 

Az egyes hallgatói sorok végén található „Lehetőségek” alatt megtekinthető a „Hallgató 

jelenléti statisztikája” hallgatónként, vagy óraalkalmak szerint. Hallgatónkénti 

megjelenítésnél az egyes hallgatóhoz tartozó bejegyzéstípusok (például hányszor késett) 

összesített értékei láthatók. Óraalkalmak szerint az egyes időpontoknak megfelelően kerül 

megjelenítésre a hallgató jelenléte. 
 

 

FIGYELEM! Ezen a felületen kizárólag az aktuális kurzusalkalom jelenléteinek 

adminisztrálására van mód, részletes óranyilvántartási teendőkhöz navigáljon az 

„Ügyintézés/Óranyilvántartás” felületre. 

 

Feladatok 

 

Itt láthatja, hogy az adott kurzushoz milyen feladatok vannak felvéve, fel tud venni új 

feladatot, át tud másolni más kurzusról feladatot, vagy az itt lévő feladatokat hozzá tudja 

adni más kurzusokhoz, és fel tudja vinni a feladatok eredményeit.  
Feladat, részfeladat, pótlás 

 

A feladatkezelésnek 3 szintje van: Feladat, Részfeladat, Pótlás. Önmagában csak a feladat 

létezik, a részfeladatnak mindenképpen feladathoz, a pótlásnak pedig feladathoz, vagy 

részfeladathoz kell tartoznia. A feladathoz vagy pótlás, vagy részfeladat tartozhat. 

Feladathoz részfeladatot és pótlást a sorvégi lehetőségek menüjében a "Részfeladat 

hozzáadása" és "Pótlás hozzáadása" feliratokkal adhat hozzá. Ha tartozik részfeladat a 

feladathoz, akkor a pótlás már csak részfeladathoz adható meg. Ilyen esetben a "Pótlás 

hozzáadása" link inaktív a feladatok lehetőségei alatt. 
 

A megjelenítés az előzőeknek megfelelően 2 szintű hierarchikus sorokban történik, amiben a 

feladat szerepel a felső fősorban és a részfeladat az alárendelt sorban. Adott feladathoz lehet 

kiírni részfeladatot, a hozzá tartozó részfeladat pedig a hierarchiában alatta, "Részfeladat" 

típussal jelenik meg. Feladathoz, ha nincs hozzá részfeladat, kiírható pótlás is. A Pótlás mindig 

az előbb említett két soron belül (de csak egyszerre az egyikben), egy cellában, külön linkként 

jelenik meg. Lehetősége van tetszőleges számú pótlási lehetőséget meghatározni, ilyenkor a 

pótlások a soron belül egymás alatt jelennek meg. 
 

Eredmény beírására lehetőség van mind a 3 szinten. Az eredmények értékkészlete eltérhet 

(pl. jegy és pont vagy százalék). 

A feladat másolható, azonos félév másik tárgyához, kurzusához, vagy másik félévre, mint 

jelenleg is, viszi magával a részfeladatokat és a pótlásokat is. 

A feladatkezelés minden szintjéhez kell tudni megadni dátumot, kezdő és vég dátumot (óra 

perc is kötelező). A végdátum határidőként funkcionál, tehát ez a kötelező mező. 
 

FIGYELEM! Feladathoz akkor adhat hozzá pótlást, hogyha nem tartozik hozzá részfeladat, 

tehát olyan feladatokhoz, melyekhez részfeladat is tartozik, nem adhat hozzá pótlást, csak 

részfeladat szinten! 
 

  



Új feladat hozzáadása 

Új feladat felvételéhez kattintson az ablak alján található "Új felvétele" gombra. Ezután egy 

felugró ablakban megadhatja a feladat adatait. A típus mezőben választható típusok (pl.: 

dolgozat, zárthelyi, stb.), és a hozzájuk tartozó, választható értékelési módok (pl.: jegy, vagy 

pont) az intézményi beállításoktól függnek. A feladat sorszámánál adjon meg egy olyan 

sorszámot, ami nem tartozik egyetlen, már a kurzushoz rendelt feladathoz sem. A pótlás 

típusánál megadhatja, hogy amennyiben egy hallgató több értékelést is kap az adott feladatra, 

akkor azokat hogyan szeretné beszámítani a hallgató végső eredményeként az adott 

feladathoz. 
 

 

Feladat, részfeladat szerkesztése 

Egy feladat, vagy részfeladat tulajdonságainak szerkesztéséhez kattintson az adott évközi 

feladat sorának "Lehetőségek" ikonjára és a megjelenő felugró menüből válassza ki a 

"Szerkesztés" opciót. A megjelenő ablak tetején látható egy "Előző" és "Következő" gomb, 

melyekkel lehetősége van lépegetni szerkesztőablakon belül a feladatok között (csak akkor 

aktívak a gombok ha van előző és következő érték). Ez megkönnyíti a gyors és hatékony 

adminisztrációt. Az aktuális feladat neve az ablak tetején középen olvasható. 
 

 

Az ablakban négy tabulátor fül jelenik meg: 

 

- Alapadatok: a feladat, vagy részfeladat alapvető adatait láthatjuk itt (pl: feladat neve, 

típusa, értékelése, stb...) 
- Eredmények : itt az egyes hallgatói eredmények rögzítésére és megtekintésére van mód 

hallgatónként,  
vagy csoportosan. 

- Pótlások : itt adminisztrálhatók a pótlások 

- Feltöltött dokumentumok : a feladathoz itt lehetőség van dokumentum feltöltésére 

 

Feladat, részfeladat eredményének beírása, szerkesztése 

Egy feladat eredményeinek szerkesztéséhez kattintson az adott feladat sorának 

"Lehetőségek" ikonjára és a megjelenő felugró menüből válassza ki az "Eredmények" 

opciót. Erre a felületre juthat a feladat megnyitásával előugró ablak "Eredmények" tabfülére 

kattintva is. 

Itt megjelennek a kurzus hallgatói név és neptun kód szerint, és mellette annyi oszlop, ahány 

eredményt az adott feladathoz rögzíteni lehet (ez az évközi feladat adatainál megadott 

pótlások max. száma + 1). Az eredmények felviteléhez vagy szerkesztéséhez kattintson a 

lista azon bejegyzés elemére, amelyet szerkeszteni kíván, ekkor megjelenik a kiválasztható 

eredmények listája. Az eredmények egyszerű kiválasztásához ugyanúgy használhatóak az 

egyes eredmények kezdőbetűi, vagy számai, a listán belüli navigáláshoz pedig a nyilak és az 

enter, ill a tab billentyűk, mint a kurzusjegy beírásnál, vagy a vizsgajegy beírásnál. 

Az egyes feladathoz tartozó eredményeket a "Hallgató eredményeinek nyomtatása" gombbal 

tudja kinyomtatni. 
 

Meglévő feladat hozzáadása az aktuálisan megnyitott kurzushoz 

Ha át szeretne másolni egy már meglévő feladatot ehhez a kurzushoz, akkor kattintson a 

feladatok listájának alján található "Meglévő feladat hozzáadása" gombra. Ekkor egy újabb 

ablakban 



megjelennek a más kurzusokhoz rendelt évközi feladatok, melyekből a kiválaszt oszlopban 

található jelölőnégyzet segítségével tudja megjelölni, hogy melyeket szeretné az adott 

kurzushoz hozzáadni. Ezután az ablak alján található "Hozzáad" gombra kattintva, a 

kiválasztott feladatok bekerülnek az adott kurzushoz, és megjelennek a feladatok 

listájában. 
 

Feladat hozzáadása más kurzusokhoz 

Ha egy, vagy több feladatot szeretne átmásolni más kurzusokhoz is, akkor először a 

Kiválaszt oszlopban található jelölőnégyzetek segítségével válassza ki ezeket a 

feladatokat, majd kattintson a "Feladat hozzáadása más kurzushoz" gombra. A 

kurzusokat egy ekkor megjelenő újabb ablakban tudja kiválasztani. 

A kurzusok szűrhetőek tárgy típus, kurzus típus és félév alapján. A tárgytípusnál 

választhat, hogy a saját, vagy oktatott, avagy minden tárgytípusú tárgy megjelenjen. A 

kurzustípusnál a különféle kurzustípusokra tud szűrni (pl. elmélet, gyakorlat, 

vizsgakurzus, stb...). A feladat(ok) kiválasztott kurzusokhoz adásához a kurzusok 

listájáből a "Kiválaszt" oszlopban található jelölőnégyzetek segítségével jelölje meg, hogy 

mely kurzusokhoz szeretné hozzáadni az adott feladato(ka)t, majd kattintson az ablak alján 

található "Másol" gombra. A feladatmásolás megtörténtéről a rendszer visszajelzést ad. 
 

Ha feladatot másik félévre másolunk, akkor a program automatikusan módosítja a 

dátumokat. Mind a vég, mind a kezdő dátumot - ha töltve van - úgy számolja újra a 

program, hogy megnézi, hogy a kiinduló feladat kurzusa félévének kezdő dátumához 

képest hány napra van a kiinduló feladat kezdő/vég dátuma, majd a másolásnál ezt a 

különbséget adja hozzá a cél feladat kurzusában szereplő félév kezdő dátumához. 
 

Feladat törlése 

Egy vagy több feladat törléséhez először a feladatok listájában a "Kiválaszt" oszlopban 

jelölje meg, hogy mely feladatokat szeretné törölni, majd kattintson az ablak alján található 

"Törlés" gombra. 
 

Összesített hallgatói eredmények 

Ezzel a gombbal lehetősége van kinyomtatni a kurzus hallgatóinak összes feladathoz 

tartozó eredményeit. Nyomtatáskor egy előugró ablakban választhat a nyomtatási sablonok 

közül, amennyiben intézménye több sablont is feltöltött a rendszerbe. 
 

 

Befizetett tételek 

 

Itt láthatja, hogy a hallgatók milyen befizetéseket eszközöltek az adott kurzushoz 

kapcsolódóan. Az ablak tetején található választólista segítségével külön-külön illetve 

együttesen meg tudja jeleníteni az IV (ismételt vizsga) díjakat, illetve a különböző 

szolgáltatás díjakat. 
 

Vizsgaalkalmak 

 

Ezen a fülön a kiválasztott kurzus vizsgaalkalmainak listáját tekintheti meg. Ha egy vizsga 

sorára kattint, akkor az ott megjelenő "Bővebb" opciót választva a kiválasztott vizsga 

adatai megjelennek egy felugró ablakban, melynek működése teljesen megegyezik az ezen 

fejezet 4-es pontjában kifejtettel. 
 



FIGYELEM!  A  keresés  mező  csak  a  "Csak  vizsgaalkalmak"  beállítás  mellett  

használható! 

Az exportált excel file szerkesztésére/kitöltésére csak azokon a felületen van lehetősége 

(jegybeírás), ahol utána lehetőség van visszaimportálásra. Lehetőség van az összes adat excel 

exportjára. Amennyiben a felületen listázott sorok nagy száma miatt lapozás szükséges, akkor 

az excel export ikonra kattintva megjelenik egy figyelmeztető üzenet: "Csak az adott oldalt 

szeretné exportálni?" Ha a kérdésre a "Nem, az összeset” választ adjuk, akkor az excel 

exportban az összes adat megjelenik. 
 


