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3. Saját adatok 

3.1. Személyes adatok 

3.1.1. Személyes adatok  
A felületen négy tabulátorfület talál, az első, ”Személyes adatok” fül alatt láthatja alapvető személyes adatait 

(pl. név, adóazonosító szám, születési dátum, oktatási azonosító ...stb.), és itt van lehetősége ezek 

módosítására is, az "Adatmódosítás" gombra kattintva (intézményi beállítástól függően).  

 

FIGYELEM! Az itt megjelenő adatai alapvető fontosságúak többek között a költségtérítés után járó 

adókedvezményhez, az ösztöndíj-kifizetéshez, vagy a társadalombiztosítási ellátás igénybevételéhez 

szükséges adminisztrációhoz, ezért csak indokolt esetben változtasson ezeken!  

 

Felsőoktatási Információs Rendszer  

 

A felület alján található egy link, melynek segítségével megtekinthetők a Felsőoktatási Információs 

Rendszerbe (FIR) bejelentett adatok. 

A Felsőoktatási Információs Rendszerbe (FIR) bejelentett adatait a www.magyarorszag.hu honlapon tudja 

ellenőrizni, ehhez Ügyfélkapu azonosító szükséges, ami az Okmányirodákban igényelhető. 

Ennek a birtokában az Ügyfélkapun keresztül, a https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/fir.html 

címen a „Használom a szolgáltatást” menüpontba belépve, az „Adatkeresés” menüpont (baloldalt fent) 

kiválasztása, majd az Oktatási azonosító megadása után tekinthetőek meg az intézmény által bejelentett 

adatok. 

 

Alapadatok módosítása ablak 

  

Itt adhatja meg megváltozott adatát, vagy adatait. A „Módosítás elküldése” gombbal a kívánt módosítási 

kérelmet a rendszer rögzíti, erről visszajelzést ad. 

 

 
Személyes adatok módosítása 

 

Intézményi beállítás kérdése, hogy milyen adatokat módosíthat az ablakban. 

 

Az elküldött módosítás elfogadása az intézményi beállításoktól függően automatikusan megtörténik, vagy 

egy adminisztrátornak kell manuálisan elfogadnia azt. Az utóbbi esetben előfordulhat, hogy adatváltozását 
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személyesen is be kell jelentenie és dokumentumokkal igazolnia a Tanulmányi Osztályon. Ilyenkor az 

elküldött módosítást a "Személyes adatok/Adatmódosítások" felületen nyomon követheti, amíg el nem 

fogadják. Az Ön intézményében érvényes beállításokról és az adatmódosítás igazolásához szükséges 

dokumentumokról a Tanulmányi Osztályon, vagy az intézménye által publikált tájékoztatókból kaphat 

bővebb információt. 

 

3.1.2. Állampolgárság  
A Személyes adatok felületén a második tabulátorfül alatt találja meg az állampolgárságára vonatkozó 

információkat. Amennyiben Önnek több országban is állampolgári viszonya van, az soronként található meg. 

 

Itt van lehetősége (amennyiben intézménye engedélyezi) feltölteni új adatokat, vagy módosíthatja, esetleg 

törölheti a meglévőket. 

A felületen a következő oszlopok jelennek meg: „Állampolgárság”, „Állampolgárság érvényességének 

kezdete”, Állampolgárság érvényességének vége”, „Töröl”. 

Az „Új felvétele” gombra kattintva tudja felvinni állampolgársági adatait, amennyiben törölni szeretné, akkor 

a „Töröl” oszlopban kijelölve, majd a „Töröl” gombra kattintva tudja megtenni. 

A sorvégi ”Lehetőségek”-re kattintva tudja módosítani egyes adatait. A módosításra kattintva egy előugró 

ablakban láthatja a módosítható adatokat. 

A módosítható adatok intézményenként eltérőek lehetnek. 

 

3.1.3. Diákigazolvány adatok 
 

A Személyes adatok felületen a harmadik, ”Állandó/Ideiglenes diákigazolvány” tabulátorfül alatt 

megjelenítésre kerülnek a hallgatóhoz tartozó állandó és ideiglenes diákigazolvány adatok.  

A diákigazolvány sorában megjelennek a diákigazolvány alapvető adatai: az igazolvány típusa (állandó, 

ideiglenes), az igazolvány sorszáma, kiadás dátuma, érvényesség ideje, valamint a tagozat (ez a hallgató 

képzésének tagozata, mely lehet például nappali, levelező, vagy esti). 

 

A sorvégi "Lehetőségek" ikonra kattintva az egyes diákigazolványhoz tartozó matrica és esetleges személyi 

lap adatait lehet megnézni. A diákigazolványok érvényességi ideje is feltüntetésre került a felületen, illetve 

ideiglenes igazolvány esetén az előugró ablakban. 

 

 
Diákigazolvány adatai 
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3.1.4. Okmányok 
 

A Személyes adatok felületen a negyedik, ”Okmányok” tabulátorfül alatt megjelenítésre kerülnek hivatalos 

okmányai, melyek feltöltésre kerültek a rendszerben. Itt van lehetősége (amennyiben intézménye 

engedélyezi) feltölteni új okmányt/okmányokat, vagy módosíthatja, esetleg törölheti a meglévő adatokat.  

A felületen a következő oszlopok jelennek meg: ”Okmány típusa”, ”Azonosító”, ”Lejárati dátum”, 

”Megjegyzés”.  

A sorvégi ”Lehetőségek”-re kattintva tudja módosítani egyes okmányait. A módosításra kattintva egy 

előugró ablakban láthatja a módosítható adatokat (pl. okmány típusa, azonosító, érvényesség, stb.).  

A módosítható adatok intézményenként eltérőek lehetnek. 

3.1.5. Előnyben részesítés 
A Személyes adatok felületen az ötödik, ”Előnyben részesítés” tabulátorfül alatt megjelenítésre kerülnek 

azon adatai, melyek alapján Ön az intézmény által meghatározott területen előnyben részesülhet. Ilyen lehet 

például fogyatékosság rögzítése. Adatmódosítási szándékát itt is az intézmény által meghatározott korlátok 

között érvényesítheti. 

 

3.2. Képzettség 
 

Ezen a felületen láthatja a rendszerbe felvitt, korábban szerzett végzettségeit, nyelvvizsgáit, valamint 

versenyeredményeit.  

 

FIGYELEM! Intézményi beállítástól függ, hogy Ön a rendszerben mely adatait tudja módosítani a webes 

felületről. Előfordulhat, hogy egyes adatokat csak megtekinteni van lehetősége, változtatni nem tud azokon. 

Adatváltoztatási kérelmeit összesítve megtalálja a ”Saját adatok/Adatmódosítások” menüpont alatt. 

 

3.2.1. Előképzettség fül 
 

Itt láthatja a korábban megszerzett képzettségeit (érettségi, főiskolai, egyetemi diploma, stb.). Középfokú és 

felsőfokú végzettségeinek adatai külön blokkokban jelennek meg. Többek között tartalmazzák az adott 

intézményhez kapcsolódó tanulmányok befejezésének dátumát, a képzés típusát, vagy a végzettséghez 

kapcsolódó okmány azonosítóját. 

Intézményi beállítástól függ, hogy Önnek joga van-e új előképzettséget rögzíteni, illetve törölni/módosítani 

a korábban rögzített előképzettségeket. Új előképzettség-et az azonos nevű gombra kattintva vihet fel, a 

törléshez a módosításhoz, illetve egy-egy előképzettség bővebb adataihoz az adat alján talál műveleti 

linkeket. 

A "Bővebb" opcióra kattintva az előképzettségekhez tartozó, intézmény által adminisztrált extra adatok is 

megtekinthetők. 

 

3.2.2. Párhuzamos tanulmányok/vendéghallgatói tanulmányok 
 

Párhuzamos és vendéghallgatói tanulmányaival kapcsolatos adatokat láthatja a felületen. A többi adathoz 

hasonlóan itt is lehetőséget adhat az intézmény módosításra. 
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3.2.3. Nyelv fül  
 

Itt láthatja a korábban megszerzett és a rendszerbe felvitt nyelvvizsgáit. Minden nyelvvizsga külön blokkban 

jelenik meg a hozzá tartozó adatokkal. Itt rögzítve van, hogy milyen nyelvből, mikor és milyen fokon szerzett 

nyelvvizsgát. Tartalmazza, hogy a nyelvvizsga milyen típusú, valamint a bizonyítvány azonosítóját és azt is 

feltünteti, hogy egynyelvű, vagy kétnyelvű, szakmai, vagy általános nyelvvizsgáról van-e szó. 

Intézményi beállítástól függ, hogy Önnek joga van-e új nyelvvizsgát rögzíteni, illetve törölni/módosítani a 

korábban rögzített előképzettségeket. Új nyelvvizsgát az ”Új nyelvvizsga” nevű gombra kattintva vihet fel, 

a törléshez a módosításhoz, illetve egy-egy nyelvvizsga bővebb adataihoz az adat alján talál műveleti 

linkeket. 

 

3.2.4. Versenyek fül 
 

Ez alatt a fül alatt megtekintheti különböző versenyeredményeit. Intézményi beállítástól függ, hogy Önnek 

joga van-e új nyelvvizsgát rögzíteni, illetve törölni/módosítani a korábban rögzített előképzettségeket. Új 

versenyt az ”Új versenyeredmény” nevű gombra kattintva vihet fel, a törléshez a módosításhoz, az adat 

alján talál műveleti linkeket. 

 

3.3. Elérhetőségek 
 

Ezen az oldalon adhatja meg és szerkesztheti elérhetőségi adatait, ezen belül email címeit, telefonszámait, 

postai elérhetőségeit és honlapcímeit, vész esetén értesítendő személyeket. Ezeket az adatokat, személyes 

jellegük miatt Önön kívül csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező adminisztrátorok láthatják a 

rendszerben. 

 

 
 

A felületen az „Email címek”, „Címek”, „URL címek” és a „Telefonszámok”, „Értesítendő” füleken 

lépkedve láthatja a már felvitt elérhetőségeit, itt módosíthatja és törölheti ezeket, illetve új adatokat vehet fel 

a rendszerbe. 

 

FIGYELEM! Intézménye meghatározhatja, hogy egyes értékek módosítására, törlésére, esetleg új 

érték felvitelére ad jogosultságot, vagy csak megtekinteni engedi a rögzített értékeket. 

  

FIGYELEM! Elérhetőségeinek megadása és naprakészen tartása nagyon fontos, mivel egyrészt intézménye 

dolgozóinak így lehetőségük van felvenni Önnel szükség esetén a kapcsolatot, másrészt a Neptunon belül 

Önnek küldött üzenetekről csak e-mail címe, ill. mobiltelefonszáma megadása esetén tud e-mailben, illetve 

SMS-ben értesítést kapni, harmadrészt pedig állandó lakcímének a postai úton való kapcsolattartáson kívül 

fontos szerepe van többek között az intézményi adatszolgáltatásban és a befizetett költségtérítésről készített 

számlák helyes kiállításában is.  
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3.3.1. Új elérhetőség megadása 
Új elérhetőség felviteléhez használja az adott fülön található a „Új ... ” feliratú gombokat, és a megjelenő 

felületen vigye fel az új információkat, majd kattintson a „Mentés” gombra.  

3.3.2. Elérhetőség módosítása 
Amennyiben módosítani szeretne egy adatot, kattintson az adott sor végén található „Lehetőségek” ikonra, 

majd a "Módosítás" feliratra, és a felugró ablakban végezze el a kívánt változtatásokat, majd kattintson a 

„Mentés” gombra. 

 

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

ikon, melyre újra rákattintva szintén előhozható a helyi menü. 

3.3.3. Elérhetőség (ek) törlése 
A rendszer a törlést is engedélyezi, ha a törlendő adatsorban lévő „Töröl” jelölőt bepipálja, majd a „Törlés” 

gombra kattint. Abban az esetben, ha egyszerre akarja kitörölni az adott fülön található eddig megadott összes 

adatot, akkor pipálja be az oszlopfejlécben lévő jelölőnégyzetet, amelynek hatására az összes adatsorban 

található jelölőbe pipa kerül, majd kattintson a „Törlés” gombra. 

3.3.4. Alapértelmezett e-mail cím/telefonszám 

A rögzített e-mail címek közül minden hallgatónak, alkalmazottnak kell lennie egy és csak egy 

alapértelmezett e-mail címének. Az alapértelmezett pipa nem típusonként (hivatalos, magán) használható, 

hanem az összes címre vonatkoztatva típustól függetlenül. Az összes email cím közül csak egy lehet 

alapértelmezett.  

A program működése alapján, amennyiben nem szerepel még email cím, akkor ha új email cím kerül 

felvételre, akkor automatikusan bepipálásra kerül az "Alapértelmezett jelölőnégyzet", típus beállítástól 

függetlenül. Ha egy email cím szerepel és az Alapértelmezett jelölőnégyzetből kivételre kerül a pipa, akkor 

a program figyelmeztet, hogy „Nincs alapértelmezett e-mail cím!”. Ha több email cím szerepel, amelyeknél 

ki van töltve a típus és egy olyan címénél kerül megjelölésre az "Alapértelmezett" pipa ahol eddig üres volt 

a jelölőnégyzet, akkor a korábbi email címből, amely megjelölésre került alapértelmezettként a program 

kiveszi a  jelölőnégyzetből a pipát.  

Ha alapértelmezett címet töröl, akkor automatikusan a legutolsónak rögzített email cím lesz az 

alapértelmezett. Ha rögzítésre kerül egy új email cím és nem kerül kitöltésre az email cím  típusa akkor 

automatikusan az utolsónak felrögzített email cím lesz az alapértelmezett. Tehát mindig a „Hivatalos” típusú 

email cím lesz az alapértelmezett, ha pedig nem adunk meg  típust akkor a legutolsónak felrögzített email 

cím lesz az alapértelmezett, akkor is ha már van egy hivatalos típusú alapértelmezettnek megjelölt email cím. 

 

Telefonszám esetében is meghatározható alapértelmezettség. 

A telefonszám alapértelmezettségének az intézményi SMS küldés esetén van létjogosultsága. Itt is minden 

esetben szükség van egy alapértelmezett telefonszámra. 

 

3.3.5. Cím rögzítése (egyben, vagy részletesen) 
 

A cím felrögzítésénél/módosításánál intézményi beállítástól függ, hogy címét részletesen, vagy egyben kell 

megadnia, illetve mindkét lehetőség rendelkezésére áll. A város és irányítószám mezők kitöltése kötelező, a 

részletesség a cím egyéb összetevőire; a közterületre, házszámra, lépcsőházra, stb. vonatkozik. 
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Amennyiben az „Ország” mezőben Magyarország kerül kiválasztásra, az irányítószám helyességét a 

program ellenőrzi, illetve ilyenkor a megye és város adatok ennek megfelelően automatikusan töltésre 

kerülnek. Külföldi cím esetén az irányítószám ellenőrzés nem működik. 

Város beírásakor a program meghatározott értékkészlet alapján egy lebegő menüben felajánlja a 

város/település nevét és a hozzá tartozó irányítószámot. Ha a felhasználó választ a felkínált értékekből, a 

„Megye” és az „Irányítószám” mezők is automatikusan töltődnek. A mezők értéke utólag kézzel 

módosítható. 

Információs ablak is tájékoztat a felugró ablak alján, hogy a választásnak megfelelő mezők válnak aktívvá. 

 

 
Cím rögzíthető részletesen és egyben is 

 

 

 

3.3.6. Adatok nyomtatása  
A listákat kinyomtathatja, ha először a lista tetején jobb oldalt található Nyomtató ikonra, majd a megjelenő 

ablakban a „Nyomtatás” gombra kattint. 

  

A címek felvitelekor, vagy módosításakor a város begépelésével automatikusan töltődik az irányítószám és 

a megye (amennyiben magyar címről van szó). Az irányítószám begépelésekor pedig automatikusan töltődik 

a város és a megye. 

 

FIGYELEM! Elérhetőségeinek módosítását, illetve a webes felületen bárhol kezdeményezett 

adatmódosítási igényeit megtalálja a ”Saját adatok/Adatmódosítások” menüpont alatt. 

 

 

3.4. Adatmódosítási jogosultságok 
Azt, hogy a webes felületen milyen adatok módosítására, törlésére van lehetősége, illetve, hogy milyen 

adathoz/adatkörökhöz vihet fel új értéket, intézménye szabályozza adatokra/adatkörökre vonatkozóan. 
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Ennek megfelelően bizonyos adatok mezői módosíthatók lesznek, illetve megjelennek-e új érték felvitelére, 

törlésre, vagy módosításra vonatkozó gombok a felületen. 
 

Intézménye egyes adatokhoz, adatkörökhöz lehetőséget adhat dokumentum csatolására. 

Ilyen esetben az adott mező mellett megjelenik egy dokumentum csatolási lehetőséget jelző „gémkapocs” 

ikon, melyre kattintva egy előugró ablakban tud állományt feltölteni. Az előugró ablakban megjelenik a 

dokumentum típusa, nyelve, leírása, illetve a már korábban feltöltött dokumentumok.  

 

  
 

3.5. Beállítások 
 

Ezen az oldalon van lehetősége megváltoztatni a belépési jelszavát és a loginnevét, itt állíthatja be a Neptun 

kinézetét ("Témák" menüpont), valamint itt van módja meghatározni, hogy hallgatótársai számára a 

„Hallgatók keresése” menüpontban mely adatai megjelenítését engedélyezi.  

 

FIGYELEM! A login név-változtatás és a jelszóváltoztatás fülek csak abban az esetben jelennek meg, 

ha az intézményben ezek a funkciók engedélyezettek. 

 

3.5.1. Loginnév változtatás (opcionális) 
Itt a Neptunba való belépéshez használt login nevét (azonosítóját) tudja itt megváltoztatni, ami alapesetben 

az Ön Neptun kódja. A választott login nevet írja be az "Új login név" mezőbe, majd kattintson az alatta 

található gombra. A megadott login névben csak nagybetűket és számokat adhat meg.  

 

FIGYELEM! Bár a fent leírt módon megváltoztathatja a login nevét, a Neptun kódja változatlan marad, és 

a továbbiakban is ezt fogják használni tanulmányi ügyekben az Ön azonosítására, így ezt mindenképpen 

jegyezze meg! 
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3.5.2. Jelszóváltoztatás fül (opcionális) 
Ezen a fülön a Neptunba való belépéshez használt jelszavát változtathatja meg. Először adja meg régi 

jelszavát, majd kétszer az újat, és kattintson a "Jelszó változtatása" gombra. A sikeres jelszóváltoztatásról a 

rendszer visszajelzést ad. Célszerű, ha mások által nehezen kitalálható, egyedi szám-betű kombinációra 

cseréli jelszavát. A jelszavakban a magyar abc kis és nagybetűit és számokat is megadhat.  

 

FIGYELEM! Amennyiben az Ön intézménye külső rendszert használ az authentikálásra - vagyis nem a 

Neptunon belül kell beállítania a jelszavát - akkor itt nincs lehetősége jelszót változtatni, ezt a külső 

rendszerben teheti meg.  

  

Weben belépéskor is, valamint jelszócserénél, jelszómódosításnál figyelmeztető üzenet jelentkezik, ha a 

Caps Lock be van kapcsolva. 

 

FIGYELEM! Bizonyos időközönként ajánlott jelszót változtatni, mivel így megakadályozhatja, hogy 

illetéktelen személyek férhessenek személyes beállításaihoz és adataihoz. Ebből az okból kifolyólag, a 

rendszerbe való első belépéskor automatikusan ez a felület jelenik meg.  

 

EKKOR MINDENKÉPPEN VÁLTOZTASSA MEG JELSZAVÁT, NE HASZNÁLJA A 

SZÜLETÉSI DÁTUMÁT A KÉSŐBBIEKBEN! 

 

3.5.3. Keresés engedélyezése fül  
Itt állíthatja be, hogy a többi hallgató a "Hallgatók keresése" menüpontot használva mely adatait láthatja a 

rendszerben. (Ha tehát például a "Neptun kód" rovatban az "Engedélyezés" opciót választja, akkor más 

felhasználók a "Hallgatók keresése" felületen a Neptun kódja alapján megtalálhatják Önt.)  

A kívánt beállítások kiválasztása után kattintson a "Mentés" gombra. 

 

3.5.4. Profilkezelés 
  

Itt a "Profil törlése" gombbal lehetősége van eltörölni az addig a program által személyre szabottan elmentett 

felhasználói beállításokat. Ilyenek például a különböző felületek sorrendezési beállításai, vagy keresési 

beállításai, melyeket a program elment. A profil törlésével a program alapértelmezett beállításait kapjuk 

vissza. 

 

3.5.5. Becenév 
  

Itt intézményi beállítástól függően lehetősége van becenevet meghatározni, mely gyakorlatilag megfelel az 

interneten használatos "nickname" kifejezésnek. Lényege, hogy a Neptun különböző felületein ezen a 

becenéven anonim módon is meg tudjon jelenni, illetve ezáltal is kereshető legyen (pl. új találkozó kiírásakor 

a címzettek kiválasztásánál). A becenév jelenleg a Neptun Meet Streetben szolgálja a keresés megkönnyítését 

hallgatók és oktatók számára, ezért kérjük, hogy megadásánál erre legyen figyelemmel.  

  

FIGYELEM! A becenév csak az NMS modul használatánál elérhető menüpont. 

 

3.5.6. Outlook export 
 

A naptár/órarend bejegyzéseit lehetőség van exportálni Microsoft Outlook levelező programba (Normál 

nézetben), erre szolgál az „Outlook export” felület. Az Outlook export link megjelenik a bal menüsor Naptár 
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alkalmazása alatt is, valamint az órarend felületen is normál nézetben (valamint NMS-ben a Naptár felületen 

az órarendhez hasonló módon). 

 

FIGYELEM! Az összevont és a féléves naptár/órarend nézet nem exportálható! 

 

Az Outlook export linkre bárhol kattint a programban, automatikusan erre a kezelőfelületre jut.  

 

Két féle export áll rendelkezésre: 

 

1. Automatikus frissítés (Outlook és/vagy webes naptár, pl. Google Calendar) 

2. Kézi frissítés 

 

Automatikus frissítés 

„Ide kattintva tudja beállítani az Outlook-ban” feliratú linkre kattintva az összes naptár, illetve órarendi 

bejegyzés betöltődik a Microsoft Outlook programba. 

Az engedélyezést követően a Microsoft Outlook újra indításával, illetve a levelező programban kézi mappa 

szinkronizálással a bejegyzések frissülni fognak. Ehhez nem szükséges ismételt, többszöri export. 

 

A weben használt naptárakhoz (például Google calendar) a webcal protokollnév nem importálható, https-re 

kell cserélni. Az egyszerű kezelhetőség érdekében egy másik link is látható "Webes naptárakhoz másolja 

be ezt a linket" kezdettel. Az új link https protokollt használ, így kimásolás után webes naptárba beolvasva 

lehetővé teszi a naptár exportját automatikus frissítéssel. Fontos, hogy webes naptáraknál az automatikus 

frissítés jellemzően lassabb az Outlookba exportált naptár frissítésnél. 

 

Kézi frissítés 

Kézi frissítés esetén a Neptun webes felületen megadható egy időintervallum, amely intervallumban lévő 

bejegyzéseket exportáljuk. 

A „Dátumtól” mező az aktuális napi dátummal töltődik ki alapértelmezetten, a „Dátumig” mező pedig a 

következő hónap ugyanezen napjával töltődik alapértelmezetten. 

Csak azon típusú bejegyzések kerülnek exportálásra, amelyek a baloldali naptárban vagy az NMS oldali 

naptárban, illetve az órarendben a megjelenítendő elemeknél kijelölésre kerülnek. 

Megnyitással azonnal betölthető az állomány a Microsoft Outlook programba. Mentést választva pedig egy 

.ics (iCalendar) fájl kerül mentésre, amely a Microsoft Outlook programba (illetve Google Calendarba) 

importálható. 

FIGYELEM! A kézi frissítésű .ics fájl Google Calendarba is betölthető, használható! 

 

A kézi frissítés esetén, az .ics fájl betöltését követően a levelezőprogram mappa szinkronizálásával nem 

fognak az órarendi bejegyzések frissülni a Microsoft Outlook programban. 
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Képzésválasztó lehetőség 

 

A felületen a dátum mezők alatt megjelenik egy képzésválasztó legördülő menü is, így a kiválasztott 

képzésre vonatkozó eseményeket tetszés szerint tudja exportálni. 

Ha az Outlook exportkor beállított időintervallum nem tartalmaz naptári bejegyzést, akkor erről 

figyelmeztető üzenetet kap, így megelőzhető a felesleges üres export. 

 

 
Visszajelző üzenet üres exportnál 

 

Excel export 

 

Az Outlook export link mellett található az Excel export link, amelynek segítségével lehetősége van az 

órarendi bejegyzések Excel programba történő exportálására. Az Excelbe exportálandó adatok szűrésére 

vonatkozó beállítás megegyezik az Outlook export kézi frissítéséhez használt beállítási lehetőséggel, a 

beállítás is ugyanott történik. Megadható egy időintervallum, amely intervallumban lévő bejegyzéseket 

exportáljuk. Excel exportban azok az eseménytípusok fognak szerepelni, amelyek az Excel export gomb 

megnyomása előtt ki lettek választva. Ha az Excel exportkor beállított időintervallum nem tartalmaz naptári 

bejegyzést, akkor erről figyelmeztető üzenetet kap az oktató és hallgató. 

3.6. Adatmódosítások 
 

Itt láthatja az eddig elküldött adatmódosítási kérelmeit. A lista "Elfogadva" oszlopában láthatja, hogy az 

adott kérelmet elfogadták-e már, avagy sem. Amennyiben elfogadásra került, akkor egy zöld pipa kerül az 

oszlopba. Ilyenkor az ”Elbírálás dátuma” oszlopban is megjelenik a dátum. 

Ezen a felületen szerepel összes leadott adatmódosítási kérelme függetlenül attól, hogy melyik webes 

felületről kezdeményezte az adatmódosítást (pl. itt találja a lakcím módosításai igényeit és a nyelvvizsga 

módosítási igényeit is). 
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Itt részletesen utánanézhet, hogy egyes adatainak mely értékeit módosította, mikor és további részleteket is 

megtudhat, ha lenyitja az egyes sorokat. 

 

A módosítás fő sorában láthatja, hogy milyen típusú adatot módosított (például állandó lakcím), ha pedig 

lenyitja a hierarchikusan alárendelt sort, akkor megjelenik konkrétan, hogy mit mire módosított (például cím 

esetében utca, ország, város, stb.). 

 

  


