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5. Tárgyak 

5.1. Felvett tárgyak 
 

Ezen az oldalon láthatja azokat a tárgyakat, amelyeket felvett, itt lehetősége van kurzust változtatni, illetve 

leadni a tárgyait. 

A felvett tárgyak listázása a "Félévek"-nél kiválasztott félévnek megfelelően történik, ahol összes eddigi 

félévéből választhat. A tárgyak megjelenítéséhez nyomja meg a 'Listázás' gombot! 

 

5.1.1. Aktuális félév tárgyai 
  

Ezen az oldalon választhatja ki az aktuális félévben felvett tárgyait is. A félévválasztó legördülő menüben 

az aktuális féléve mellett zárójelben látható: (aktuális félév). 

Aktuális félév az az időben legutolsó tanulmányi féléve, melyre aktív, vagy passzív státuszra bejelentkezett, 

vagy tanulmányi ügyintézője bejelentkeztette.  

 

FIGYELEM! Az aktuális tárgyak listájában nem feltétlenül jelennek meg az éppen felvett tárgyai, mivel a 

tárgyjelentkezés általában nem az aktuális, hanem a következő félévre történik.  

5.1.2. A felület 

A felületen megjelenik a tárgy kódja, neve, kreditértéke, a felvételek száma és a várólista oszlop, valamint a 

sor végén egy "Lehetőségek" ikon, mely a bővebb feliratot, illetve a tárgyból szerzett eredményeket 

tartalmazza. 

A felületen található nyomtató ikonnal lehetősége van kinyomtatni a felsorolt tárgyakat.  

 

A listázott tárgyak sorában a tárgy nevén és kódján túl megjelenik a tárgy kredit értéke ("Kredit"), valamint 

a tárgy eddigi felvételeinek száma ("Felvételek száma").  

A ”Várólista” oszlopban egy piros, felkiáltójeles ikon jelzi, amennyiben az adott tárgyon az adott félévben 

várólistán szerepel. Ez azt jelenti, hogy Ön valójában még nem került be a tárgy felvett kurzusának valódi 

létszámkeretébe, hanem egy olyan listán vár a bekerülésre, amelyről esetlegesen lehetősége van bejutni a 

későbbiek folyamán.  

A várólista ikon kétféleképp kerülhet a felületre: vagy nem jutott be az adott tárgy rendes létszámkeretébe, 

vagy rangsoros tárgyjelentkezéssel vette fel a tárgyat. Várólistás tárgyra nem rögzíthető érdemjegy és ilyen 

tárgyból nincs lehetőség vizsga felvételre. 

A sor végén pedig a "Lehetőségek" ikon alatt a "Bővebb", a "Felvett kurzus módosítása", a "Tárgy 

leadása", a "Tárgy alapadatok nyomtatása", „Tárgytematika letöltése”, vagy az 

"Eredmények" lehetőségek közül választhat. A lehetőségeket a továbbiakban részletezzük.  

A féléves felvett kreditek kijelzését is ezen a felületen találja. A lista alján információs panel tájékoztat a 

félévben felvett kreditek számáról, így Önnek azt nem kell külön összeszámolni. 

A kijelölt sorban bárhova kattintva (nem az említett linkekre), a sorban megjelenik egy kis ikon, melyre újra 

rákattintva szintén előhozható a helyi menü. 

Amennyiben a tárgyhoz nem vett fel kurzust, úgy a tárgy kódja alatt a következő felirat jelenik meg: "Nincs 

kurzus felvéve", viszont ha a tárgy akkreditációval került felvételre, akkor az "Elismert" (korábban 

akkreditált) felirat olvasható.  
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Amennyiben nem teljesül a tárgyra vonatkozó elő-, vagy végleges tárgykövetelmény, akkor azt is kiírja a 

program a tárgy kódja alá. 

 

Lehetőség van az összes tárgy 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. 

5.1.3. Tárgytematika letöltése 
A „Felvett tárgyak” felületen felsorolt tárgyaknál van lehetőség a tárgytematika megtekintése, a 

„Lehetőségek/Tárgytematika letöltése” menüpont alatt. A menüpont csak akkor aktív, ha feltöltésre került 

a tárgyhoz tematika. A letölthető tárgytematikában legenerálásra kerül egy plusz oldal a hallgatóra vonatkozó 

speciális adatokból, ha már lezárásra került a hallgató féléve (ez tartalmazza a tematikának megfelelő 

eredményeket). 

FIGYELEM! A tárgyhoz tartozó tematika letöltésére csak ezen a felületen van lehetőség! 

5.1.4. Tárgy alapadatok nyomtatása 

A "Tárgy alapadatok nyomtatása" funkció kiválasztása után ’.pdf’ formátumban nyomtathatók a tárgy 

adatok. A kiajánlott sablonon szerepel a Tárgykód, Tárgynév, Előkövetelmények, Végleges 

követelmények,  Leírás. (A sablonon megjelenítendő adatok az intézmény által tovább bővíthetők a sablon 

szerkesztéskor használható változók sablonra helyezésével.)  

 

5.1.5. Tárgy leadása 

Ha valamelyik tárgy sorában a „Lehetőségek/Tárgy leadása” linkre kattint, akkor a rendszer előbb 

visszakérdez, hogy tényleg le akarja-e adni az adott tárgyat, és amennyiben erre igennel válaszol, akkor kerül 

a tárgy leadásra, és ezzel el is tűnik a felvett tárgyak listájából. Ugyanez a funkció elérhető oly módon is, 

hogy a tárgy bármely adatánál a sorra kattintva megjelenő linkre kattintva a "Tárgy adatok" ablak "Felvehető 

kurzusok" fülén található "Tárgy leadása" gombra kattint.  

 

Felvett tárgyak felület listája aktuális félévre szűréssel 

A tárgyjelentkezéssel együtt természetesen a kurzusokra való jelentkezése is törlődik, erről 

visszajelzést is kap. 
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FIGYELEM! Tárgyat leadni kizárólag előzetes, vagy végleges tárgyfelvételi, ill. kurzusjelentkezési 

időszakban lehetséges! 

 

Tárgy adatok előugró ablak, ahol lehetőség van tárgyat leadni 

 

5.1.6. Kurzusváltoztatás 

Ha egy már felvett tárgyánál szeretné megváltoztatni a kurzus(oka)t, ami(k)re jelentkezett, akkor ezt a felugró 

„Tárgy adatok” ablakban teheti meg. Egyszerűen csak be kell pipálni a másik kívánt kurzust és a "Mentés" 

gombra kattintani, ekkor megtörténik a változtatás. A kurzusmódosítás linkjét a tárgy sorának végén található 

'Lehetőségek' ikon alatt is megtalálja 'Felvett kurzus módosítás' név alatt.  

5.1.7. Eredmények megtekintése  

A tárgyak sorában a „Lehetőségek/Eredmények” feliratra kattintva egy felugró ablakban megjelenik az 

adott tárgyból elért, a rendszerben rögzített eredményeinek listája. 

 

5.1.8. Tárgy adatok 

 Tárgy kurzusai fül 

 Itt láthatja a kiválasztott tárgyhoz az adott félévben meghirdetésre került kurzusokat, és itt vehet fel a 

tárgyhoz további kurzusokat, vagy itt módosíthatja kurzusait. A kurzuslista jobb oldalán található 

jelölőnégyzet segítségével tudja kiválasztani, hogy mely kurzusokat szeretné felvenni, majd alul a 

„Mentés gombra kattintva tudja felvenni a tárgyat és a kurzus(oka)t. Több kurzust abban az esetben kell 

felvennie egy tárgyhoz, ha többféle kurzustípus (pl. elméleti és gyakorlati kurzus) is meghirdetésre került. 

Ebben az esetben minden kurzustípusból egyet-egyet kell felvennie. Kivétel ez alól a vizsgakurzus, amit 
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viszont minden esetben magában kell felvenni, vagyis nem vehet fel egyszerre egy tárgyhoz vizsgakurzust 

és más típusú kurzust egyszerre.  

 Az ablakban megjelenik a kurzus típusa a "Kurzus típusa" fül alatt. A kurzustípus segít a hallgatónak a 

különböző kurzusok felvételében. A kurzus típus mellé, egy /jellel elválasztva, ugyanebben az oszlopban 

megjelenik a kurzus típus azonosító mező értéke, melyből kiderülhet, ha például speciális, vagy 

vizsgakurzusról van szó. (A kurzus típus azonosító értéke csak akkor jelenik meg, ha intézménye ezt 

adminisztrálja). 

 A ”Fő/Limit” oszlopban láthatja, hogy hányan jelentkeztek eddig az adott kurzusra és hány ember 

jelentkezhet összesen. A felületen szereplő érték a konkrét kurzusra vonatkozó létszám, de fontos, hogy 

a kurzusjelentkezés szempontjából többféle létszámkorlát is létezik. Ezek kijelzésére szolgál az érték 

mellett látható kék, felkiáltójeles ikon, melyre az egérrel pozícionálva megjeleníthetők a további 

létszámadatok (például mintatanterv szerinti, tárgy szerinti, vagy várólistás létszámkorlát). 

Amennyiben az adott kurzuson már csak várólistán van hely, vagy a kurzuson várólistán szerepel, úgy a 

létszám ikon mellett egy piros, vagy sárga várólista ikon jelenik meg (szintén felkiáltójeles). Ezek az 

ikonok azt jelzik, hogy Ön az adott kurzuson már csak várólistára kerülhet fel, vagy már adott kurzuson 

várólistán szerepel. A várólistára kerülés azt jelenti, hogy Ön valójában nem kerül be a kurzus valódi 

létszámkeretébe, hanem egy olyan listán vár a bekerülésre, amelyről esetlegesen lehetősége van bejutni a 

későbbiek folyamán. A piros várólista ikon létszámkeret és rangsoros tárgyjelentkezés eredményeként 

kerülhet a felületre. Rangsoros tárgyjelentkezés esetén a „Rangsorsorrend” oszlop is töltésre kerül. 

A rangsoros tárgyjelentkezés menetéről bővebb leírás a „Tárgyfelvétel” menüponthoz tartozó szövegben 

található. 

 Az „Órarend inf” oszlop jelzi, hogy az adott kurzus mikor (és hol) lesz, a hét napjait a kezdőbetűjük jelöli.  

Az "Oktatók", "Nyelv", "Telephely", "Megjegyzés", "Leírás" oszlopokban csak akkor látszódik adat, 

amennyiben ezeket a mezőket az intézményben feltöltötték. 

 Ha kijelölte a felvenni kívánt kurzus(oka)t, akkor kattintson az ablak alján található „Mentés” gombra. 

Ezután minden esetben visszajelzést kap arról, hogy sikerült-e felvenni a tárgyat és a kurzus(oka)t, illetve 

ha hiba történt, akkor a rendszer jelzi, hogy mi a hiba oka.  

Amennyiben adott kurzushoz be van állítva, hogy a kurzus nem indul, akkor a kurzus a választható 

kurzusok listájában megjelenik ugyan, de a jelölőnégyzet elhalványodik, kijelölni felvételre nem lehet, 

és a kurzus fölé húzva az egeret egy előugró információs panelben (tooltip) megjelenik, hogy: „Ez a 

kurzus nem indul." 

Ugyanígy, ha intézménye letiltotta a kurzusjelentkezést, akkor a kurzus szintén megjelenik, de kijelölni 

felvételre ezt sem lehet, és a kurzus fölé húzva az egeret egy tooltipben megjelenik, hogy: „A kurzusra 

a jelentkezés letiltásra került.” 

Ha pedig már egy felvett kurzusánál az van be állítva, hogy a kurzusról a lejelentkezés van letiltva, akkor 

sem tud a kijelölésen változtatni, a jelölőnégyzet elhalványul, inaktív lesz és a kurzus fölé húzva az egeret 

egy tooltipben megjelenik, hogy: „A kurzusról a lejelentkezés letiltásra került.” 

 

 

Kurzusjelentkezése csak akkor lesz sikeres, ha  
 - teljesítette a tárgy és a kurzus felvételéhez szükséges követelményeket 

 - van még szabad hely az összes kiválasztott kurzusra (a fő/limit oszlopban a fő kisebb, mint a limit) 

 - az összes típusú kurzusból (pl. elmélet, gyakorlat) kijelölt egyet-egyet 

 - előzetes, rangsoros, vagy végleges (verseny) tárgyjelentkezési időszak és kurzusjelentkezési időszak van 

 - még nem teljesítette a tárgyat korábban 
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 Ha az egyes kurzusokról szeretne további információhoz jutni, akkor a listában kattintson az adott kurzus 

bármely adatára, és ekkor egy újabb felugró ablakban megjelennek a kurzus adatai. Az erre az ablakra 

vonatkozó információkat ezen dokumentum 4. pontjában találja. 

 

FIGYELEM! Ha felvett egy tárgyat, de valamilyen oknál fogva le szeretné adni, akkor azt a „Felvehető 

kurzusok" fülön megjelenő "Tárgy leadása" gomb (vagy „További funkciók” gomb „Tárgy leadása” 

felirat) segítségével teheti meg.  

 A felvehető kurzusok listájában csak olyan kurzusok jelennek meg, melyekhez a beállított telephely 

megegyezik a hallgató képzésének szervezeti egységéhez tartozó telephellyel, vagy olyan kurzus, 

melyhez nem lett meghatározva telephely! 

 Alapadatok fül 

 Itt a kiválasztott tárgy alapvető adatait láthatja, mint pl. a tárgyhoz tartozó követelmény, a tárgy leírása, 

vagy a tárgyfelelős oktató neve és a tárgyhoz tartozó szervezeti egység, óraszám adatok. Megjelenik a 

tárgy eredeti neve is (amennyiben átnevezésre került és amennyiben az intézmény ezt adminisztrálja). 

A szervezeti egység neve linkként funkcionál, rákattintva egy előugró ablakban előhívhatók a szervezeti 

egység bővebb adatai, közte például a cím, vagy telefonszám. Ez az ablak megegyezik az 

„Információ/Szervezeti egységek” menüpontból előhívható előugró ablakkal. 

 Témakör, Jegyzetek fülek 

 Itt a kiválasztott tantárgy témakörei, illetve a tárgyhoz tartozó jegyzetek láthatóak, amennyiben ezt a 

rendszerbe feltöltötték. 

 Hallgatók fül 

Itt láthatja azon hallgatók listáját, akik már jelentkeztek az adott tárgyra. Azt, hogy az egyes kurzusokra 

kik jelentkeztek, nem itt, hanem a kurzusok adatainál tudja megnézni!  

A sorvégi „Lehetőségek” ikonra kattintva tud üzenetet küldeni hallgató társának, illetve a „Felhasználó 

felvétele a címtárba” linkkel az illetőt rögzítheti személyes címtárában. 

A „Csoportos üzenetküldés” gombra kattintva csoportosan tud üzenetet küldeni a felhasználóknak (a 

csoportos üzenetküldés lehetőség az intézményi beállításoktól függ). Az egyéni és csoportos üzenetküldés 

az azonos nevű menüpont alatt részletezett módon történik. 

 Táblázatos előkövetelmény 

Intézménye tantárgyakhoz meghatározhat előzetes követelményeket különböző szempontok alapján. A 

követelmények más tárgy felvételére, vagy teljesítésére vonatkoznak, ettől függően az oszlopok 

elnevezése utal arra, hogy egy bizonyos tárgynak csak a felvétele, vagy a teljesítése is kötelező-e. 

A tárgyfelvételi időszak jellegének megfelelő követelményeket állíthat fel, így beszélhetünk előzetes 

(előzetes és rangsoros tárgyjelentkezéskor) és végleges (végleges tárgyfelvételi időszakban) 

követelményekről. 

Tárgyhoz tartozó vizsgákra is vonatkoztatható időszaknak megfelelő követelmény, ilyen esetben a 

vizsgajelentkezésre kizárólag az előzetes vizsgafeltétel számít. 

Az egyes követelmények alkothatnak egy szabályt, amely szabályban minden követelmény teljesítése 

kötelező. A szabályok közül azonban elég, ha az egyiknek megfelel a hallgató. A szabályok és az alá 

tartozó tárgyak hierarchikus elrendezésben jelennek meg. 
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5.1.9. Kurzus adatok 

A Tárgy adatok fül alatt a "Felvehető kurzusok" listájában a kurzus bármely adatára kattintva, megjelenik a 

"Kurzus adatok" felület. A kurzus adatok fülekre szétbontva tartalmazzák az információt, hasonlóan a tárgy 

adatok ablakhoz.  

 Alapadatok 

Az "Alapadatok" fül alatt a kurzus alapvető adatai láthatók. Az alapadatok között olyan többek között 

szerepel a létszámkorlátokra vonatkozó információ (Min., Max. fő), valamint a kurzus felvételéhez 

esetlegesen beállított előkövetelmény is ("Előkövetelmény"), illetve a részletes óraszám adatok. 

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 kurzus típus azonosító mező értékéből kiderülhet, ha például speciális, vagy 

vizsgakurzusról van szó. (A kurzus típus azonosító értéke csak akkor jelenik meg, ha intézménye ezt 

adminisztrálja). 

Az Alapadatok alatt található a "Bővebb órarendi információk" gomb, melyre kattintva egy előugró 

ablakban dátumok szerint megjelenik a kurzus összes órarendi időpontja. Tehát az Alapadatok felületen 

is látható "Órarendi információk" -hoz képest ez annyiban bővebb, hogy felsorolja a konkrét időpontokat. 

A ’Kurzushoz kapcsolódó tárgyak’ című táblázatban minden olyan tárgy felsorolásra kerül, amelyhez 

a kurzus hozzárendelésre került (mivel egy kurzus több tárgyhoz is tartozhat). A szervezeti egység neve 

linkként funkcionál, rákattintva egy előugró ablakban előhívhatók a szervezeti egység bővebb adatai, 

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

menüpontból előhívható előugró ablakkal. 

FIGYELEM! Szabály, hogy egy kurzus egy félévben csak egyszer kerülhet felvételre. Tehát ha egyik 

tárgyból felvételre került, akkor másik tárgyból már nem lehet azonos félévben felvenni ugyanezt a 

kurzust. 

 Hallgatók 

A "Hallgatók" fülön már csak azoknak a hallgatóknak a listája látható, akik erre a kurzusra jelentkeztek. 

A sorvégi „Lehetőségek” ikonra kattintva tud üzenetet küldeni hallgató társának, illetve a „Felhasználó 

felvétele a címtárba” linkkel az illetőt rögzítheti személyes címtárában. 

A „Csoportos üzenetküldés” gombra kattintva csoportosan tud üzenetet küldeni a felhasználóknak (a 

csoportos üzenetküldés lehetőség az intézményi beállításoktól függ). Az egyéni és csoportos üzenetküldés 

az azonos nevű menüpont alatt részletezett módon történik. 

Amennyiben rangsoros tárgy- / kurzusjelentkezés van az intézményben, akkor ezen a felületen láthatóak 

az egyes hallgatók rangsorpontjai, a rangsor sorrend és az esetleges várólista jelleg (piros ikon jelzi, ha a 

hallgató a rangsoros és várólistás jelentkezéskor egyelőre csak várólistán van). A felhasználó sora szürke 

háttérrel és kivastagított betűkkel jelenik meg. 
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 Oktatók 

Ezen a fülön a kurzushoz rendelt oktatók jelennek meg.   

 Órarend 

Az " Órarend" fülön az adott kurzus óráinak listaszerű felsorolását találja, viszont a tárgy és a kurzusok 

felvétele után az összes felvett kurzusát egy helyen is meg tudja nézni a "Tanulmányok" menü "Órarend" 

menüpontjánál.  

 Jegyzetek 

Ezen a felületen mód van az esetlegesen a kurzushoz rendelt jegyzetek megtekintésére. 

 Jelenléti statisztika  

Kurzus - óraalkalom szerint látja, hogy melyik órán volt jelen, illetve hogy az oktató hogyan 

adminisztrálta Önt. A lehetőségek között szerepel a "Megjelent", "Nem jelent meg", "Késett". 

Amennyiben egyik sincs beállítva, úgy a "Nincs kitöltve" oszlopba kerül bele érték az óraszámnak 

megfelelően. 

 Feladatok 

Ezen a felületen olyan feladatokat talál, amelyek olyan, a szorgalmi időszakban elvégzendő feladatokat 

jelentenek, amiket az oktatók írhatnak ki ehhez a kurzushoz. 

 

A feladat típusa, a leadási határidő, az alkalmazott értékelés az igénybe vehető pótlások és az 

eredmény beszámítási módjának meghatározása az oktató, ill. az intézmény hatásköre.  

 

Ha a listában egy feladatra kattint, akkor az adott feladat részletesebb adatait is megtekintheti, így például 

a kiválasztott feladatra, illetve azok részfeladataira, pótlásaira kapott eredményét is itt láthatja. 

  

A feladatok alatt hierarchikusan alárendelve az egy-egy feladathoz tartozó részfeladatok és a pótlások  

jelennek meg. Pótlás tartozhat feladathoz és részfeladathoz is, így akár 3 szintű hierarchia is elképzelhető. 
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A feladatokra, részfeladatokra, vagy pótlásokra kattintva előugró ablakban a feladat, vagy pótlás 

részletesebb adatait, és megszerzett eredményeit láthatja. Amennyiben intézménye nem használja a 

Neptun Meet Street modult, akkor a feladatok, részfeladatok, pótlások előugró ablakában kizárólag a 

„Feladat alapadatok” jelennek meg (itt láthatóak az eredmények). 

 

A sor végén található menüből szintén előhívható a feladat/részfeladat/pótlás bővebb adata, plusz 

lehetősége van megtekinteni a feladathoz rendelt dokumentumokat. 

Az első sorban található feladatnál a feladat és a hozzá tartozó részfeladatok és pótlások érdemjegyeit is 

tartalmazza az előugró ablak, míg a részfeladatoknál a részfeladat és pótlásai, a pótlásoknál csak az adott 

pótlás érdemjegyét. 

 

Abban az esetben, ha intézménye használja a Neptun Meet Street modult, akkor az egyes feladatok, 

részfeladatok, pótlások előugró ablakában a következő lehetőségek jelennek meg: 

 

 Feladat alapadatok 

 Feladat beadás 

 Beadott feladatok 

 Üzenet az oktatónak 

 

Ilyenkor a sor végén található menüből is előhívhatóak ezek a menüpontok. 

A feladatokat lehetősége van kurzustól függetlenül, félév szerint is megnézni a "Tárgyak/Feladatok" 

menüpont alatt. A Feladatokkal kapcsolatos bővebb lehetőségekről, illetve a jelentkezéses feladatokról a 

dokumentáció menüponthoz tartozó leírásában olvashat. 

 

 E-tananyagok 

Ezen a felületen mód van az esetlegesen a kurzushoz rendelt e-tananyagok lejátszására és az elért 

eredmény megtekintésére. Egy tananyag sorában látszódik a tárgynév, tárgykód, kurzuskód, amihez az 

anyagot rendelték, a tananyag neve, verziója és lejátszhatóságának száma. Lejátszás után ebben a listában 

megjelenik a pontszám illetve az eredmény (százalékos formában) is. 

 

Egy tananyag elindításához először a sor végén található "Nyelvi verzió választás" linkre kattintva, a 

megjelenő felugró ablakban ki kell választani, hogy milyen nyelven szeretné elvégezni az adott e-

tananyagot. Ezután megjelenik az "Indítás" link a tananyag sorában, erre kattintva elindul a tananyag 

lejátszása. Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben a tananyag csak bizonyos számú alkalommal játszható 

le (egy szám látható a "Lejátszási lehetőségek" oszlopban, akkor minden egyes tananyagindítás után 

csökkenni fog a számláló, és a lehetőségek kihasználása után Ön már nem fogja tudni többször 

elindítani ezt a tananyagot. 

5.1.10. Nyilatkozat felvett tárgyakról 

Erre a gombra kattintva egy nyomtatható nyilatkozatot készít el a rendszer a böngészőprogramban, amelyben 

szerepelnek a felvett tárgyak adatai. 

  


