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1. Általános funkciók 

1.1. Általános funkciók 

Bejelentkezés, Megjelenítési, keresési, sorrendezési lehetőségek a listában 

1.1.1. Bejelentkezés 

A Neptun webes felületére lépve egy bejelentkező képernyő jelenik meg, melyen az intézménytől 

kapott azonosító és a jelszó (valamint a nyelv) kiválasztásával tudunk belépni. A nyelv megváltoztatásakor 

a felület belépéshez szükséges magyar szövegei is az adott nyelvre változnak. Fontos, hogy a kiválasztott 

nyelven belépve, majd szabályosan kijelentkezve a programból, a továbbiakban a választott nyelven fognak 

érkezni a rendszerben generálódó automatikus rendszerüzenetek! 

A felület alsó felében az intézmény által tetszőlegesen feltöltött friss hírek, letölthető dokumentumok és 

hasznos linkek találhatók (eltérő nyelveken csak az adott nyelvű hírek, leírások és dokumentumok jelennek 

meg). Ilyen módon ezen a felületen intézménye úgy is tájékoztathatja Önt aktuális, általános információkról, 

hogy be sem szükséges lépnie a felületre. A bejelentkező ablak kinézete intézményenként változhat. 

A Friss híreknél a felületen is megjelenik a hozzáadott leírás, a letölthető dokumentumoknál, hasznos 

linkeknél a leírást tooltipben lehet megjeleníteni, amennyiben a felhasználó az adott dokumentum, vagy link 

fölé pozícionálja az egeret. 

 
Neptun hallgatói bejelentkező felület 

Amennyiben nem támogatott webes böngészőn próbál bejelentkezni a Neptunba, akkor nem engedi be a 

program, hanem a felületen egy figyelmeztetés jelenik meg, mely tájékoztat róla, hogy nem támogatott 

böngészőt használ. Ekkor a támogatott böngészők aktuális verziójának letöltésére szolgáló linkek is 

megjelennek, melyekre kattintva könnyen, gyorsan és ingyenesen letölthető a támogatott verzió. 

Amennyiben figyelmen kívül kívánja hagyni a figyelmeztetést, akkor is lehetősége van tovább lépni és 

bejelentkezni a webes felületre. A Neptun biztonságos használatához azonban érdemes mindig a szoftver 

által támogatott böngészőprogramot használnia. 
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Amint a Bejelentkezés gombra kattintottunk, a gomb inaktívvá válik, jelezve, hogy a belépés már 

folyamatban van. Amennyiben a belépés sikertelen, a gomb újra aktívvá válik, így lehetséges az újbóli 

belépés indítása. 

Intézményi szinten beállítható, hogy egy hallgató hányszor léphet be. Amennyiben a felhasználó csak 

egyszer jelentkezhet be, akkor a program nem tiltja az újbóli bejelentkezést, hanem a működés értelmében 

ilyenkor belépéskor a program megvizsgálja, hogy a hallgató be van e már lépve. Ha igen akkor egy új 

munkamenetet kap és a régit töröljük. 

CAPTCHA használata: 

Intézményi szinten beállítható, hogy a belépő képernyőn megjelenjen egy CAPTCHA generátor, azaz egy 

olyan automatikus teszt, ami képes megkülönböztetni az emberi felhasználót a számítógéptől. Megjelenése 

esetén Önnek a felhasználóneve és jelszava mellé a torzítva megjelenített számokat is be kell írnia a 

CAPTCHA generátor melletti mezőbe, hogy sikeres legyen a bejelentkezése. Amennyiben nem tudja 

elolvasni a generált képet, rákattintva új töltődik be. 

 

Automatikus beléptetés 

A webes bejelentkező felületeken kijelzésre kerül (a nyelvnél látott zászlók feletti részen) az adott szerver 

neve és egy létszámérték, mely azt a számot mutatja, hogy még hányan jelentkezhetnek be az adott szerveren 

a beállított létszámkorlát figyelembevételével. Ha leterhelt a szerver, akkor amennyiben a hallgató, vagy 

oktató jelentkezésekor túllépné a megszabott létszámkorlátot, intézményi beállítástól függően megjelenhet 

egy automatikusan bejelentkeztető ablak, mely 10 másodpercenként automatikusan megkísérli 

bejelentkeztetni a felhasználót. Ez további művelet híján 5 percig tart, utána a rendszer automatikusan 

megszűnteti a beléptetési folyamatot. 

A kísérleteket számolja, azok számát kiírja, valamint utána szövegben megjelenik, hogy a kísérlet 

eredményes volt-e, vagy sem. Amennyiben a kísérlet eredményes, ez a szöveg zölden jelenik meg, majd be 

is lépteti a felhasználót. A korábbi "szerver túlterheltség"-re hivatkozó üzenet megszűnik ezzel az új 

bejelentkeztető ablakkal. 

Az automatikus beléptetés segítségével a felhasználóknak az olyan időszakokban is megkönnyíti a program 

a bejelentkezést, amikor fokozott terhelés tapasztalható.  

A program biztonságos felhasználása érdekében a bejelentkezési név és jelszó elmentése nem működik a 

támogatott böngészők esetében (így megakadályozható az illetéktelen belépés mentett jelszóval). 

FIGYELEM! Több képzéses hallgatóknak minden bejelentkezéskor ebben az előugró ablakban kell 

kiválasztaniuk azt a képzést, mellyel dolgozni szeretnének. 


