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1. E-okmányok, nyomtatvány típusai
A programban lehetőség van az Adminisztráció/E-okmányok menüpontban két nyomtatvány típus
használatára.
Net.Riport és FastRiport
Net Riport nyomtatási sablon alapú nyomtatványok:
 Elektronikusan tárolt és nyomtatott leckekönyv A/4 es formában kerül nyomtatásra, több oldalas
összefűzött nyomtatvány,
 Törzslap
 Elektronikus index (etikettre nyomtatott nyomtatvány) Fizikai indexbe kerülnek beragasztásra a
leckekönyv különböző oldalai.
Fast Report nyomtatási sablon alapú nyomtatványok:
 Elektronikus index (etikettre nyomtatott nyomtatvány)
 Teljes elektronikus index
 Törzslap

2. Elektronikusan tárolt és nyomtatott leckekönyv kiadása
Az Elektronikusan tárolt és nyomtatott leckekönyvet az Adminisztráció(95400) /E-okmányok (29750)/
Teljes elektronikus index(32550) menüpontban lehet kiadni.
Nyomtatáskor az adatokat a Neptunban az „élő táblákból” veszi, vagyis nem az Archivált
tanulmányi adatokból! Tehát azok az adatok jelennek meg a nyomtatványon, melyek a Hallgató(5400)
/Hallgató képzései(6000)/ Féléves adatok(6400)/Féléves indexsorok(6600) stb. menüpontokban aktuálisan
szerepelnek. Ez alól természetesen kivétel, amikor másodlat kerül nyomtatásra!
Az Elektronikusan tárolt és nyomtatott leckekönyv kiadásának ténye, és a kiadott nyomtatvány tárolása
kerül!
A Teljes elektronikus index menüpontban lehetőség van Elektronikusan tárolt és nyomtatott leckekönyvről
 előkép megtekintésére és nyomtatásra,
 a nyomtatvány véglegesítésre,
 a véglegesítés feloldására,
 kiadás adatainak tárolása,
 és másodlat kiadására.

2.1. Előkép megtekintése és nyomtatás
A Teljes elektronikus index menüpont felső részében a hallgatók jelennek meg, amennyiben több képzése
van a hallgatónak, akkor képzésenként külön sorban.
Az a hallgató, ill. a hallgatónak az a képzés sora, amelynél nem szerepel törzskönyvi szám, nem jelenik
meg a felületen. Törzskönyvi szám nélkül nem nyomtatható leckekönyv!
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Elektronikusan tárolt és nyomtatott leckekönyv nyomtatása
A felületen található „Előkép” gombbal a nyomtatásra kerülő leckekönyv tekinthető meg. Ez még nem
jelenti a leckekönyv legenerálását.(nem készül leckekönyv szám)
"Előkép" gombra kattintva megjelenő nyomtatatási képen beállítható az "Előkép" szöveg vízjelként. A
vízjel megjelenítéséhez az ELECKEKONYVVIZJELEZETTELOKEP paraméter I értékét kell beállítani. N
érték esetén nincs az előképen vízjel.
A „Nyomtatás” gombbal nyomtatható, és ha szükséges véglegesíthető (lásd. A nyomtatvány véglegesítése
című fejezet) az elektronikusan tárolt és nyomtatott leckekönyv. A „Nyomtatás”, ill. az „Előkép” gombra
kattintás után megjelenik egy nyomtatványválasztó ablak, itt kell kiválasztani a nyomtatásra kerülő sablont.
A gombok alkalmazásával az a nyomtatvány, ill. azok a nyomtatványok jelennek meg, melyeknél a
nyomtatvány feltöltésnél (Adminisztráció(95400)/Nyomtatási sablonok(280000)) az
Altípusként
Elektronikus index alap került megadásra.
A felületen található „Kieg. előkép” és Kieg. nyomtatás gomb használatával pedig a Kiegészítő
Elektronikusan tárolt és nyomtatott leckekönyv sablon nyomtatható (a nyelvvizsgájukat a záróvizsga után
bemutató hallgatóknál használjuk ezt a sablont), melynek feltöltéskor az Altípus ként Elektronikus index
kiegészítés.
A hallgatói jogviszony megszűnését követően kell kiadni az Elektronikusan tárolt és nyomtatott
leckekönyvet.
a) Amennyiben a hallgatói jogviszony úgy szűnik meg, hogy a hallgató oklevelet is szerzett, akkor ezt
a nyomtatvány tartalmazza, ill. tartalmaznia kell az abszolutóriumra, végzettségre, oklevélre
vonatkozó adatokat is.
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b) Amennyiben a hallgatónak úgy szűnik meg a hallgatói jogviszonya, hogy nem szerzett
abszolutóriumot és/vagy oklevelet, akkor is ki kell adni számára az Elektronikusan tárolt és
nyomtatott leckekönyvet. Ebben a leckekönyvben az abszolutórium és/vagy oklevél, záróvizsga
blokkok is feltüntetésre kerülnek, de szaggatott (--------) vonallal kihúzva.
c) Amennyiben a hallgató jogviszonya megszűnt, de pl. nyelvvizsga hiánya miatt nem kapott
oklevelet, akkor ha bemutatja a nyelvvizsgáját és oklevelet szerez, ki kell adni számára a Kiegészítő
nyomtatványt, amely tartalmazza a Hallgató személyes adatait, valamint az Oklevélre, végzettségre
vonatkozó adatokat. (Részletek a kiegészítő nyomtatvány részletes leírása pontban.)
Az a) és b) változat esetén a nyomtatványt a Nyomtatás gombbal nyomtatjuk, ekkor a kiadott elektronikus
leckekönyveknél a Típus Alap lesz.
A c) változat nyomtatása a Kieg. nyomtatás gombbal történik, ekkor a kiadott nyomtatvány Típusa
Kiegészítő lesz.
Amikor a hallgatónak kiadásra kerül Alap majd Kiegészítő nyomtatvány, akkor természetesen két
Érvényes nyomtatványa lesz.

Különböző nyomtatvány típusok
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2.2. A nyomtatvány véglegesítése
Amennyiben a Teljes Elektronikus leckekönyv menüponton nyomtatáskor nem az „Előkép” ill. „Kieg.
előkép”, hanem a „Nyomtatás”, ill. „Kieg nyomtatás” gombra kattint a felhasználó, akkor a program
megkérdezi, hogy véglegesítve legyen-e a leckekönyv. Igen válasz esetén a hallgató leckekönyve
véglegesítésre kerül.

Elektronikusan tárolt és nyomtatott leckekönyv véglegesítése
Miután véglegesítésre került a leckekönyv nyomtatvány, a Teljes elektronikus leckekönyvnél az „Előkép”
és a „Nyomtatás” gombokra kattintással a program visszajelző üzenetben tájékoztat, hogy nem adható ki
leckekönyv, mert a hallgató véglegesített leckekönyvvel rendelkezik. Ez igaz az Alap és a Kiegészítő
nyomtatványra is.
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Véglegesített leckekönyv nyomtatása során a
Nyomtatás gombra kattintva megjelenő visszajelző üzenet
Ebben az esetben a leckekönyvről már csak Másodlat nyomtatása lehetséges. Másodlat nyomtatható a
Kiadott elektronikus leckekönyvek (50700) menüpontban mind az Alap, mind a Kiegészítő
nyomtatványról.

2.3. Véglegesítés feloldása
Amennyiben új leckekönyv nyomtatása szükséges, akkor a Véglegesítés feloldható a felületen található
„Feloldás” gombbal.
A felületen a kiadott leckekönyveknél oszlopszerkesztéssel is megjeleníthető a nyomtatvány státusza.

Véglegesítés feloldása
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Feloldás után a hallgató számára újranyomtatható a leckekönyv a Teljes elektronikus index(32550)
menüpontban. A következő nyomtatás után a Kiadott elektronikus leckekönyvek menüpontban egy újabb
sor jelenik meg. Az Érvényes és a Végleges jelölőnégyzet már ennél a leckekönyvnél kerül bejelölésre,
vagyis mindig a legutoljára kiadott leckekönyv lesz az érvényes.

2.4. Elektronikusan tárolt és nyomtatott leckekönyv kiadójának,
kiadás tényének tárolása
A Kiadott elektronikus leckekönyvek(50700)/Alapadatok tabulátorfülön a hallgató számára kiadott
Elektronikusan tárolt és nyomtatott leckekönyvről tárolása kerül a
 kiadásának ténye,
 a kiadó,
 a kiadás dátuma,
 Típus (alap vagy kiegészítő),
 valamint hogy Érvényes és/vagy Végleges a kiadott nyomtatvány.
 Oszlopszerkesztéssel megtekinthető a kiadott leckekönyv száma.
 A sorra kattintva pedig a nyomtatvány PDF képe tekinthető meg.

Kiadást tényének tárolása
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Kiadott elektronikus leckekönyv megtekintése
Ezen kívül a Teljes elektronikus index(32250) menüpontban a következő adatok is kitölthetőek.
A felületen található Státusz kódtételes mezőt a nyomtatvány kiadójának a nyomtatás után lehet kitölteni és
kiválasztani a megfelelő kódtétel értéket, amely jelenleg:
 Kiadott Teljes E-index kiegészítés nélkül
 Kiadott Teljes E-index kiegészítéssel
 Még nincs kiadott Teljes E-index
A kódtétel értékei az Elektronikus index állapota kódtételnél felvitt értékek. A kódtétel értékei azonban
szabadon felvihetőek és bővíthetőek.
A Kiadás dátumát és a Kiadó személyét a leckekönyv kiadója rögzítheti. Hasonló módon a módosítás
dátuma és a módosító személye is feltüntethető.
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2.5. Másodlat kiadása
Véglegesített leckekönyvről csak Másodlat nyomtatása lehetséges!
A másodlat tabulátorfülre lépve láthatóak a kiadott Elektronikusan tárolt és nyomtatott leckekönyvről
készített kiadott másodlatok.

Másodlat kiadása
A felületen található Másodlat gombbal az adott nyomtatványról Másodlat készíthető, mely mindenben
megegyezik a korábban kiadott nyomtatvánnyal.
Figyelem! Másodlat arról a nyomtatványról készül, amely a fenti sorban kijelölésre került. Tehát
akár egy korábbi leckekönyvről is nyomtatható másodlat. Kérjük a másodlat nyomtatásnál ezt
figyelembe venni.
Az általunk kiajánlott forma alapján a másodlat első oldalán a következő vízjel jelenik meg: „Az eredetivel
mindenben megegyező másodlati példány.” A további oldalakon pedig átlósan megjelenik a Másodlat
vízjel. A fedőlapon a vízjel szövegének módosítása az ELECKEKONYVMASODLATFEDOLAP
paraméter segítségével lehetséges.
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Másodlat nyomtatása/megtekintése
Az ELECKEKONYVMASODLATOLDALAK paraméterrel pedig a további oldalakon megjelenő
másodlatkiadást jelző szöveget lehet a sablonban beállítani.
Amennyiben az ELECKEKONYVMASODLATOLDALAK paraméter tartalmaz szöveget, akkor az
jelenik meg a másodlat nyomtatvány további oldalain alul is.
Amennyiben az ELECKEKONYVMASODLATOLDALAK paraméter nem tartalmaz szöveget, akkor a
MÁSODLAT szó jelenik meg átlósan a másodlat nyomtatvány további oldalain.
A vízjel halványításának módosítása az ELECKEKONYVMASODLATSZINEROSSEG paraméter
segítségével történhet. 0 és 100 közötti értéket vehet fel, 100 felé közeledve sötétedik a vízjel színe. 0 érték
esetén eltüntethető a vízjel.
ELECKEKONYVVIZJELEZETTELOKEP paraméter I értéknél az alap e-leckekönyv előkép nézetében
egy Előkép feliratú vízjel jelenik meg minden oldalon. N értéknél nem lesz a nyomtatványon vízjel
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2.6. Kivonat kiadása
Elektronikusan tárolt és nyomtatott leckekönyvnél kivonat kiadására is van lehetőség.
A kiajánlott Kivonat nyomtatvány tartalmazza a hallgató személyes adatait, a képzés adatait, indexsor
adatokat és minden egyéb a teljes elektronikus leckekönyvnél használatos adatokat az abszolutórium,
záróvizsga és oklevél adatok kivételével.
A Kivonat nyomtatvány a Teljes elektronikus index(32550) menüpontban nyomtatható.
A menüpontban található egy Kivonat és egy Kivonat előkép gomb. A Kivonat előkép gombbal
megtekinthető a kivonat, a Kivonat gombbal pedig nyomtatható.
Kivonat nyomtatásakor paraméterrel beállítható, hogy a kivonat képzési szintenként, törzskönyvi szám
szerint vagy képzésenként készüljön.
A felületen található egy félévszűrő is mellyel szabályozható, hogy a Kivonaton mely félév indexsor adatai
jelenjenek meg. Összefoglaló félév kiválasztásával az összes félév rákerül a nyomtatványra.

Kivonat kiadása
A kivonat kiadásának ténye is rögzítésre kerül, ezért készült egy új Teljes elektronikus
index(32550)/Kivonatok(55050) menüpont. A menüpontban a kiadó, a kiadás dátuma és a Kivonat
sorszáma is megjelenik.
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A kivonat sorszáma: törzskönyvi száma/félév/sorszám alapján generálódik. Így látható, hogy a hallgatónak
mely féléven került kiadásra Kivonat.

Kiadott Kivonatok
A kivonatból mindig az utolsónak kiadott kivonat nyitható meg.
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Korábbi Kivonat nyomtatvány nem nyitható meg
A kivonat nyomtatvány nyomtatási típusa feltöltéskor: Elektronikus index, a sablon típusa NetRiport
A nyomtatványnak szükséges Elektronikus index kivonat altípust adni.
Elektronikus leckekönyvről Kivonatot a hallgató kérésére lehet kiadni.

2.7. Archív index nyomtatás
Azért, hogy visszanézhető legyen, hogy a Hallgató részére generált Elektronikusan tárolt és nyomtatott
leckekönyv nyomtatvány adott pillanatban milyen adatokat tartalmazott, az "Adminisztráció/Teljes
elektronikus index (32550)" menüponton található egy "Archív index" gomb. A gombra kattintással
generálásra kerül a nyomtatvány "Elektronikus index alap" altípusú sablonja és az elkészített PDF tárolásra
kerül a dokumentum táblában, így megtekinthető az "Adminisztráció/Dokumentumok (50550)"
menüpontban (az archív index csoportosan is nyomtatható). A letárolt sablonnál az „ETNYA archív”
védett kódtétel érték, dokumentum altípus kerül beállításra.

Kiadás: 2014.07.01.

Verzió: 4.0.

Oldalszám: 20 / 191

NEPTUN Tanulmányi
Rendszer
Dokumentáció

E-OKMÁNYOK KEZELÉSE

2.8. Paraméterbeállítások az Elektronikusan tárolt és nyomtatott
leckekönyv nyomtatásához
A TELJESEINDEXNYOMTATAS és az ELEKTRONIKUSINDEXSZAM paraméterekkel szabályozható
a sablon nyomtatása.
TELJESEINDEXNYOMTATAS paraméter szabályozza egy HALLGATÓI JOGVISZONYON belül a
leckekönyv nyomtatását az alábbiak szerint:
A TELJESEINDEXNYOMTATAS paraméter beállítása alapján csak az egy hallgatói jogviszonyhoz
tartozó képzések jelennek meg a nyomtatványon.
A paraméter értékei:
3 érték: képzési szintre figyel, és ennek alapján nyomtat egy teljes E-indexet,
2 érték: törzskönyvi számra figyel, és ennek alapján nyomtat egy teljes E-indexet,
1 érték: képzés kódra figyel, és így képzésenként nyomtat egy teljes E-indexet.
ELEKTRONIKUSINDEXSZAM 1 érték esetén a teljes elektronikus leckekönyvnél a leckekönyv szám
generálása a törzskönyvi szám/Neptunkód alapján történik (jelenlegi működés), 2 érték esetén a Hallgató
indexe(267600) fizikai index menüponton rögzített érvényes index szám kerül rá az elektronikusan tárolt és
nyomtatott leckekönyvre.
ELECKEKONYVMASODLATFEDOLAP Az elektronikus leckekönyv fedőlapjának aljára kerülő
szöveget lehet megadni a rendszerparaméter segítségével.
ELECKEKONYVMASODLATSZINEROSSEG A vízjel halványításának mértékét jelöli. 0 és 100 közötti
értéket vehet fel, 100 felé közeledve sötétedik a vízjel színe. 0 érték esetén eltüntethető a vízjel.
"Adminisztráció/Teljes elektronikus index (32550)" menüpontban az "Előkép" gombra kattintva megjelenő
nyomtatatási képen beállítható az "Előkép" szöveg vízjelként. A vízjel megjelenítéséhez az
ELECKEKONYVVIZJELEZETTELOKEP paraméter I értékét kell beállítani. N érték esetén nincs az
előképen vízjel.
TELJESEINDEXKIVONATNYOMTATAS- A paraméter a Teljes elektronikus leckekönyv kivonat
nyomtatását szabályozza. Értékei: 3. érték: képzési szintre figyel, és ennek alapján nyomtat kivonatot, 2.
érték: törzskönyvi számra figyel, és ennek alapján nyomtat kivonatot, 1. érték: képzés kódra figyel, és így
képzésenként nyomtat kivonatot.

2.9. Általános információk az Elektronikusan tárolt és nyomtatott
leckekönyv sablon szerkesztéséhez


A megjelenítendő adatok körét adathalmazokra (blokk) bontottuk.



Az adathalmazok tartalmaznak
–
–

kötelezően megjelenítendő (törvényben előírt) adatokat, és
opcionálisan (intézmény döntése alapján) megjeleníthető adatokat,
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ezen túl a nyomtatványon az egyes blokkokon belül használt változók is lehetnek
kötelezőek és opcionálisak. A meghatározott adathalmazokat a dokumentum további
részében részletezzük.



A nyomtatványon a kötelezően megjelenített adatok körét a törvény alapján meghatároztuk. Ezek a
dokumentumban részletezésre kerülnek.



A nyomtatvány szerkesztéskor látható, melyek az opcionális adatok.



Azok az adatok/adathalmazok, melyek megjelenítéséről az intézmény maga dönthet, a nyomtatvány
szerkesztéskor szabadon szerkeszthetőek.



Az általunk elkészített sablonon meghatároztunk az adathalmazok nyomtatványon való
megjelenítés sorrendjét, ez azonban intézményi igényeknek megfelelően módosítható.



A fejlesztés során arra törekedtünk, hogy az intézmény a lehető legnagyobb mértékben saját maga
tudja a nyomtatványt szerkeszteni, meghatározni, hogy az adathalmazok a nyomtatvány mely
oldalán, és az oldalon belül hol helyezkedjenek el. Mégis vannak olyan adathalmazok, amelyek
módosítását nem javasoljuk.



A kötelező adatok minden esetben megjelennek. Ha nem áll rendelkezésre adat a Neptunban, akkor
az adat helyett a „Nincs adat” megjegyzés kerül kitöltésre a sorban. A „Nincs adat” megjegyzés
átírható.



Végbizonyítvány, Oklevél, Záróvizsga adatok megjelenítésénél ha nincs adat, akkor szaggatott (------) vonallal kerülnek kihúzásra a sorok. A kihúzás nem változtatható. Mivel a törvény szerint ezen
adatok megjelenítése kötelező, ezért itt az intézménynek nincs lehetősége az adathalmazok
megjelenítésének szabályozására.



A leckekönyv minden oldalán (kivéve a borító lap) megjelenik a fejléc és lábléc. A fejléc tartalma:
hallgató neve, neptunkódja, hallgató törzskönyvi száma, az intézmény neve, intézmény FIR
azonosítója. A láblécben a Leckekönyv száma, Nyomtatás dátuma, Oldalszámozás, és a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszer (felirat) jelenik meg.
A fejléc és lábléc adatai szerkeszthetőek.


Leckekönyv szám generálása paraméterrel szabályozható.



Az Elektronikusan tárolt és nyomtatott leckekönyv több nyelven is kiadható.
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2.10. Leckekönyv nyomtatványon megjelenítendő/megjeleníthető
adathalmazok (blokkok)
 Kötelező – az adatok teljes köre megjelenítendő
 Részben kötelező- a blokk adatai között vannak kötelező és opcionálisan megjeleníthető adatok
 Opcionális- teljes mértékben az intézmény döntheti el, hogy megjeleníti-e a nyomtatványon
Sorszám Blokk neve
Megjelenítés:
Az adat láthatósága
paraméterrel
szabályozható
1. Borító lap
2. Kiállító intézmény adatai
Kötelező
3.

Hallgató személyes adatai

Kötelező

4.

Kötelező

5.

Hallgató jogviszonyára vonatkozó
adatok
Képzésre vonatkozó adatok

6.

Diákigazolvány adatok

Opcionális

7.
8.
9.

Képzés féléves adatok részletezése
Indexsor adatok megjelenítése
Külföldi tanulmányokra vonatkozó
adatok

Kötelező
Kötelező
Opcionális

Kötelező

10. Tanulmányok beszámítása 1-2
(Korábbi tanulmányok - Párhuzamos
tanulmányok)
11. Beszámított kreditpontok
12. Más felsőoktatási intézményben
folytatott tanulmányok helye

Opcionális

X A menüpont
törlésre került,
Mobilitás használatos
helyette.
X

Opcionális
Opcionális

X
X

13. Párhuzamos képzésben folytatott
tanulmányok helye
14. Vendéghallgató intézménye
15. Következő intézmény
16. Érettségi adatok

Opcionális

X

Részben kötelező
Opcionális
Részben kötelező alapképzés
leckekönyvében kell
megjeleníteni
Részben kötelező –
doktori képzés
leckekönyvében kell
megjeleníteni
Opcionális
Opcionális
Opcionális
Opcionális
Kötelező
Kötelező

X
X
X

17. Végzettségre vonatkozó adatok

18.
19.
20.
21.
22.
23.

Fogyatékosságra vonatkozó adatok
Hátrányos helyzetre vonatkozó adatok
Versenyeredmények
Extra mezők adatai
Nyelvvizsgára vonatkozó adatok
Hallgató hivatalos bejegyzései

Kiadás: 2014.07.01.
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/Határozatai
Események
Szakmai gyakorlat
Szakra vonatkozó adatok
Szakirányra vonatkozó adatok
Végbizonyítvány/abszolutórium
Szakdolgozat adatok
Záróvizsga adatok
Záróvizsga eredmények részletezése
Szakmai vizsga
Oklevél eredményére vonatkozó
adatok
34. Oklevél részeredményére vonatkozó
adatok
35. Oklevél adatai és minősítése
36. Utolsó oldal
37. Doktori adatok megjelenítése
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Opcionális
Opcionális
Opcionális
Opcionális
Kötelező
Részben kötelező
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Kötelező

X
X
X
X

X

Opcionális

Kötelező
Kötelező
Doktori
X
leckekönyvnélkötelező
38.
Kiadott nyomtatványok
Opcionális
39.
Felnőttképzési adatok megjelenítése
Opcionális
X
40.
Mobilitási adatok megjelenítése
Opcionális
X
A további táblázatokban részletezésre kerül adathalmazonként, blokkonként az adatok megjelenítésének
lehetősége (kötelező, opcionális), valamint mezők neve a Neptun felületein, melyekből az adatok a
nyomtatványra kerülnek.

2.10.1. Borító lap
Változók neve
Hallgató neve

Megjelenítése
Kötelező

Hallgató neptunkódja

Kötelező

Hallgató Oktatási azonosítója

Kötelező

Intézmény neve
Intézmény azonosítója
Leckekönyv száma

Kötelező
Kötelező
Kötelező

Intézményi logo

Opcionális

Neptunban
Hallgatók(5400)
Személyes adatok tab fül
Hallgatók(5400)
Személyes adatok tab fül
Hallgatók(5400)
Személyes adatok tab fül
Szervezeti egységek(28000)
Szervezeti egységek(28000)
Hallgató indexe (267600) menüpont ill.
paraméterrel szabályozott szám
Szervezeti egységek(28000)/Nyomtatási
templatek(113000)/Képek(4650)

2.10.2. Kiállító intézmény adatai
Változók neve
Intézmény neve
Székhelye/címe

Megjelenítése
Kötelező
Kötelező

Intézmény OM azonosítója

Kötelező

Kiadás: 2014.07.01.

Neptunban
Szervezeti egységek(28000)
Szervezeti egységek(28000)Címek tab fül, Állandó
cím
Szervezeti egységek(28000)
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2.10.3. Hallgató személyes adatai
Változók neve
Hallgató neve

Megjelenítése
Kötelező

Hallgató neptunkódja

Kötelező

Hallgató Oktatási azonosítója

Kötelező

Születési neve, születési
dátum, születési ország,
születési megye, születési
település
Anyja neve

Kötelező

Nemzetiségre vonatkozó adat

Opcionális

Személyi igazolvány szám

Opcionális

Taj szám

Opcionális

Kötelező

Neptunban
Hallgatók(5400)
Személyes adatok tab fül
Hallgatók(5400)
Személyes adatok tab fül
Hallgatók(5400)
Személyes adatok tab fül
Hallgatók(5400)
Személyes adatok tab fül
Hallgatók(5400)
Személyes adatok tab fül
Hallgató(5400)/Hivatalos adatok tab fül ,
nemzetiség mező
Hallgató(5400)/Hivatalos adatok tab fül, Szem. ig
szám mező
Hallgató(5400)/Hivatalos adatok tab fül, Taj szám
mező

2.10.4. Hallgató jogviszonyára vonatkozó adatok
Változók neve
Hallgatói jogviszony kezdete

Megjelenítése
Kötelező

Neptunban
Hallgatók(5400) Jogviszony adatok tab fül

Hallgatói jogviszony keletkezés
oka

Opcionális

Hallgatók(5400) Jogviszony adatok tab fül

Hallgatói jogviszony vége

Kötelező

Hallgatók(5400) Jogviszony adatok tab fül

Hallgatói jogviszony megszűnés
oka

Opcionális

Hallgatók(5400) Jogviszony adatok tab fül

Hallgató törzskönyvi száma

Kötelező

Hallgatók(5400)/ Hallgató képzései (6000)
Törzskönyvi szám mező

Adott jogviszonyban elhasznált
államilag támogatott félévek
száma

Kötelező

Hallgatók(5400) Jogviszony adatok tab fül,
Államilag támogatott félévek száma

[Jogviszonyadatok.FelevekSzama] Opcionális

Kiadás: 2014.07.01.

A hallgató képzésénél található félévek száma
mező adatnának megjelenítése
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2.10.5. Képzésre vonatkozó adatok
Változók neve
Képzés megnevezése
Munkarend
Képzési szint
Képzési jogviszony kezdete
dátum
Képzési jogviszony
létrejöttének oka
Képzési jogviszony vége
dátum
Képzési jogviszony
megszűnés oka
Aktív félévek száma

Megjelenítése
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Kötelező

Támogatott félévek száma

Opcionális

Képzési idő
Képzés nyelve
Képzés szervezeti egysége

Opcionális
Opcionális
Opcionális

Képzés telephelye

Opcionális

Anyaintézmény

Opcionális

Vizsgaazonosító

Opcionális

Telephely adat

Opcionális

Szakmacsoport

Opcionális

Tudomány terület

Opcionális

Képzési terület

Opcionális

Képzési ág

Opcionális

Képzés státusza
[Kepzesek.KepzesStatusz]

Opcionális

Félévek száma
[Kepzesek.FelevekSzama]

Opcionális

Hallgató képzéséhez
tartozó telephely település
neve

Opcionális

Kiadás: 2014.07.01.

Opcionális
Kötelező
Opcionális
Opcionális

Neptunban
Képzések(115600)Alapadatok tab fül
Képzések(115600)Alapadatok tab fül
Képzések(115600)Képzés specifikus adatok
Hallgató(5400)/Hallgató képzése(6000) jogviszony
kezdete dátum
Hallgató(5400)/Hallgató képzése(6000) jogviszony
létrejöttének oka
Hallgató(5400)/Hallgató képzése(6000) jogviszony
vége dátum
Hallgató(5400)/Hallgató képzése(6000) jogviszony
megszűnés oka
Hallgató(5400)/Hallgató képzése(6000)féléves
adatok(6400) aktív félévek száma
Hallgató(5400)/Hallgató képzése(6000)féléves
adatok(6400)pü státusz2 ben államilag támogatott
félévek száma
Képzések(115600)Alapadatok tab fül
Képzések(115600)Alapadatok tab fül
Hallgató(5400)/Hallgató képzése(6000) Szervezeti
egység mező
Hallgató(5400)/Hallgató képzése(6000) Telephelye
mező
Hallgató(5400)/Hallgató képzései(6000)/Kiegészítő
képzés adatok tab fül, Anyaintézmény mező
Hallgató(5400)/Hallgató képzései(6000)/Kiegészítő
képzés adatok tab fül, Vizsgaazonosító mező
Hallgató(5400) /Hallgató képzése(6000)
/Alapadatok tab fül, Telephely mező
Képzések(115600)Képzés specifikus adatok tab
fül, Szakmacsoport mező
Képzések(115600)Képzés specifikus adatok tab
fül, tudományterület mező
Képzések(115600)Képzés specifikus adatok tab
fül, képzésiterület mező
Képzések(115600)Képzés specifikus adatok tab
fül, képzési ág mező
Képzések(115600)Alapadatok tab fül
A képzés státusza a Képzések adatforrások között
[Kepzesek.KepzesStatusz] változóval jeleníthető
meg.
Hallgató(5400) /Hallgató képzése(6000)
/Alapadatok tab fül, Félévek száma mező
Hallgató/Hallgató képzései/Telephely mezőben
felrögzített telephely település név.
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2.10.6. Diákigazolvány adatok
Változók neve
Diákigazolvány száma

Megjelenítése
Opcionális

Neptunban
Hallgató(5400)/ Hallgató diákigazolványai(11550)/
Állandó diákigazolványok(13700)

2.10.7. Képzés féléves adatok részletezése
Változók neve
Képzés megnevezése
Félév

Megjelenítése
Kötelező
Kötelező

Státusz

Kötelező

Státusz2

Opcionális

Finanszírozási forma

Kötelező

Finanszírozási forma2

Opcionális

Kredit (megszerzett)

Opcionális

Felvett kredit

Opcionális

Korrigált kreditindex

Opcionális

Tanulmányi átlag

Opcionális

Kumulált kredit (összes
teljesített kredit)
Kumulált felvett kredit

Opcionális

Tanulmányi Átlag (átlag mező)

Opcionális

Súlyozott tanulmányi átlag

Opcionális

Féléves indexsornál szereplő
extra mezőkre hivatkozás

Opcionális

Opcionális

Neptunban
Képzések(115600)Alapadatok tab fül
Hallgató(5400)/Hallgató képzése(6000)/Féléves
adatok(6400)
Hallgató(5400)/Hallgató képzése(6000)/Féléves
adatok(6400) Státusz1
Hallgató(5400)/Hallgató képzése(6000)/Féléves
adatok(6400) Státusz2
Hallgató(5400)/Hallgató képzése(6000)/Féléves
adatok(6400) Pénzügyi státusz1
Hallgató(5400)/Hallgató képzése(6000)/Féléves
adatok(6400) Pénzügyi státusz2
Hallgató(5400)/Hallgató képzése(6000)/Féléves
adatok(6400), Kredit
Hallgató(5400)/Hallgató képzése(6000)/Féléves
adatok(6400), Felvett kredit
Hallgató(5400)/Hallgató képzése(6000)/Féléves
adatok(6400), Korrigált kredit index
Hallgató(5400)/Hallgató képzése(6000)/Féléves
adatok(6400), Átlag
Hallgató(5400)/Hallgató képzése(6000)/Féléves
adatok(6400), Összes teljesített kredit
Hallgató(5400)/Hallgató képzése(6000)/Féléves
adatok(6400), Felvett kredit
Hallgató(5400)/Hallgató képzése(6000)/Féléves
adatok(6400), Kumulált átlag
Hallgató(5400)/Hallgató képzése(6000)/Féléves
adatok(6400), Súlyozott tanulmányi átlag
Hallgató(5400)/Hallgató képzése(6000)/Féléves
adatok(6400), Extra mezők

2.10.8. Indexsor adatok
Változók neve
Tárgykód

Megjelenítése
Kötelező

Tárgy megnevezése és oktató

Kötelező

Kreditpont

Kötelező

Kiadás: 2014.07.01.

Neptunban
Hallgató(5400)/Hallgató
képzése(6000)/Féléves adatok(6400),
Féléves indexsorok (6600)
Hallgató(5400)/Hallgató
képzése(6000)/Féléves adatok(6400),
Féléves indexsorok (6600)
Hallgató(5400)/Hallgató
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Követelmény

Kötelező

Óraszám ((Ea, Gy, Lab)

Kötelező

Érdemjegyek, dátum és vizsgáztató

Kötelező

Tárgyfelelős vezetéknév, keresztnév
[Indexsorok.TargyfelelosVezeteknev]
[Indexsorok.TargyfelelosKeresztnev]
Tárgyfelvételek száma
[Indexsorok.TargyfelvetelekSzama]

Opcionális

Eredeti tárgynév

Opcionális

Jegyet adó oktató nyomtatási neve
[IndexsorBejegyzesek.OktatoNeve]

Opcionális

Mintatantervben szereplő tárgyfelelős
neve ill. nyomtatási neve

Opcionális

Opcionális

képzése(6000)/Féléves adatok(6400),
Féléves indexsorok (6600)
Hallgató(5400)/Hallgató
képzése(6000)/Féléves adatok(6400),
Féléves indexsorok (6600)
Hallgató(5400)/Hallgató
képzése(6000)/Féléves adatok(6400),
Féléves indexsorok (6600)
Hallgató(5400)/Hallgató
képzése(6000)/Féléves adatok(6400),
Féléves indexsorok (6600)
Hallgató(5400)/Hallgató
képzése(6000)/Féléves adatok(6400),
Féléves indexsorok (6600)
Hallgató(5400)/Hallgató
képzése(6000)/Féléves adatok(6400),
Féléves indexsorok (6600)
Hallgató(5400)/Hallgató
képzése(6000)/Féléves adatok(6400),
Féléves indexsorok (6600)
Hallgató(5400)/Hallgató
képzése(6000)/Féléves adatok(6400),
Féléves indexsorok (6600)
Hallgató mintatantervében szereplő
tárgyfelelős

[Indexsorok.TantervSorFelelosVNev][
Indexsorok.TantervSorFelelosKNev][I
ndexsorok.TantervSorFelelosNevElota
g][Indexsorok.TantervSorFelelosNyN
ev],

2.10.9. Külföldi tanulmányokra vonatkozó adatok
Változók neve
Intézmény
Ország
Település
Tanulmányok kezdete
Félévek típusa
Félévek száma
Keretjellemző
Tanulmányok lezárása

Kiadás: 2014.07.01.

Megjelenítése
Opcionális
Opcionális
Opcionális
Opcionális
Opcionális
Opcionális
Opcionális
Opcionális

Neptunban
Hallgató(5400)/Mobilitás(51450)
Hallgató(5400)/Mobilitás(51450)
Hallgató(5400)/Mobilitás(51450)
Hallgató(5400)/Mobilitás(51450)
Hallgató(5400)/Mobilitás(51450)
Hallgató(5400)/Mobilitás(51450)
Hallgató(5400)/Mobilitás(51450)
Hallgató(5400)/Mobilitás(51450)
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2.10.10. Tanulmányok beszámítása 1-2 (Korábbi tanulmányok Párhuzamos tanulmányok)
Az Elektronikusan tárolt és nyomtatott leckekönyv Indexsor adatok blokkjában a
Hallgató(5400)/Hallgató képzése(6000)/Féléves adatok(6400)/Féléves indexsorok (6600) menüpontban
található féléves indexsor bejegyzések(eredmények) jelennek meg a féléves tanulmányok táblázatban.
A Hallgató(5400)/Hallgató képzése(6000)/Féléves adatok(6400)/Féléves indexsorok(6600)/ Részletes
tárgyadatok tabulátor fül alatt található az Elismerés típusa kódtétel.
A kódtétellel az adott indexsor bejegyzés elismerésének típusát lehet meghatározni.
Az Elektronikusan tárolt és nyomtatott leckekönyv nyomtatványon pedig lehetőség van arra, hogy kódtétel
típusonként külön táblázatban jelenítsük meg az indexsor bejegyzéseket.
Azok az indexsorok, amelyeknél az Elismerés típusa kódtétel az alábbi táblázat alapján van beállítva, a
Párhuzamos tanulmányok vagy Korábbi tanulmányok vagy Indexsor adatok blokk elnevezésű táblázatban
jelennek meg.
Azoknál az indexsoroknál, amelyeknél nem kerül beállításra az Elismerés típusa kódtételnél semmilyen
érték, azok az indexsorok az Indexsor adatok blokkban kerülnek megjelenítésre.
A kiajánlott nyomtatványon két táblázat készült, Párhuzamos tanulmányok és Korábbi tanulmányok
elnevezéssel.
Kódtétel típusa
Áthallgatás (engedélyezett +10%)
Áthallgatás más intézmény
Áthallgatás saját intézmény
Engedélyezett áthallgatás (nem saját mintatanterv
Belföldi akkreditáció
FSZ képzésből elismert
Intézményen belüli akkreditáció
Külföldi akkreditáció
Külföldi akkreditáció (Erasmus)
Mesterképzésen pótlandó
Munkatapasztalat alapján

Táblázat melyben megjelenik az indexsor
melynél beállításra kerül
Párhuzamos tanulmányok
Párhuzamos tanulmányok
Párhuzamos tanulmányok
Párhuzamos tanulmányok
Korábbi tanulmányok
Korábbi tanulmányok
Indexsor adatok blokk
Indexsor adatok blokk
Indexsor adatok blokk
Indexsor adatok blokk
Indexsor adatok blokk

Összegezve:
 Amennyiben az intézmény szeretné az elismerés típusa alapján a nyomtatványon külön
megjeleníteni az indexsor bejegyzéseket, akkor erre lehetősége van.
 A megjelenítésnél használhatja az általunk megadott beállításokat, vagy módosíthat rajta.
 Amennyiben nem használja az Elismerés típusa kódtételt, ill. nem szeretné a nyomtatványon
megjeleníteni, ezt is megteheti, de módosítania kell a nyomtatványt.
 A szerkesztés módja az „Elismerés típusa kódtételek alapján az indexsor bejegyzések
nyomtatványon megjelenésének szabályozása” fejezetben található.

2.10.11. Beszámított kreditpontok
A blokkban a Korábbi tanulmányok valamint a Párhuzamos tanulmányok táblázatban megjelenő tárgyak
kreditjeinek összege jelenik meg.
A megjelenítés beállítása az „Elismerés típusa kódtételek alapján az indexsor bejegyzések nyomtatványon
megjelenésének szabályozása” fejezetben található.
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2.10.12. Más felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok helye
Változók neve
Intézmény neve

Megjelenítése
Kötelező

Intézmény OM kódja

Opcionális

Átvételi határozat száma

Opcionális

Neptunban
Hallgató(5400) Korábbi intézmény és párhuzamos
képzés tab fül /Korábbi intézmény
Hallgató(5400) Korábbi intézmény és párhuzamos
képzés tab fül/Korábbi intézmény
Hallgató(5400) Korábbi intézmény és párhuzamos
képzés tab fül/Korábbi intézmény

2.10.13. Párhuzamos képzésben folytatott tanulmányok helye
Változók neve
Intézmény neve

Megjelenítése
Kötelező

Intézmény OM kódja

Kötelező

Képzés neve

Opcionális

Tagozat

Opcionális

Félév

Opcionális

Utolsó Félév

Opcionális

[ParhuzamosKepzes.UtolsoFelev]

Neptunban
Hallgató(5400) Korábbi intézmény és párhuzamos
képzés tab fül /Párhuzamos intézmény
Hallgató(5400) Korábbi intézmény és párhuzamos
képzés tab fül /Párhuzamos intézmény
Hallgató(5400) Korábbi intézmény és párhuzamos
képzés tab fül /Párhuzamos intézmény
Hallgató(5400) Korábbi intézmény és párhuzamos
képzés tab fül /Párhuzamos intézmény
Hallgató(5400) Korábbi intézmény és párhuzamos
képzés tab fül /Párhuzamos intézmény
Hallgató(5400) Korábbi intézmény és párhuzamos
képzés tab fül /Párhuzamos intézmény

2.10.14. Vendéghallgató intézménye
Változók neve
Intézmény neve

Megjelenítése
Kötelező

Intézmény OM kódja

Kötelező

Neptunban
Hallgató(5400) Korábbi intézmény és párhuzamos
képzés tab fül/Vendéghallgató intézménye
Hallgató(5400) Korábbi intézmény és párhuzamos
képzés tab fül/Vendéghallgató intézménye

2.10.15. Következő intézmény
Változók neve
Következő intézmény neve

Megjelenítése
Kötelező

Következő intézmény OM
kódja
Határozat száma

Kötelező
Opcionális

Neptunban
Hallgató(5400) Korábbi intézmény és párhuzamos
képzés tab fül/Következő intézmény
Hallgató(5400) Korábbi intézmény és párhuzamos
képzés tab fül/Következő intézmény
Hallgató(5400) Korábbi intézmény és párhuzamos
képzés tab fül/Következő intézmény

2.10.16. Érettségi adatok
Változók neve
Intézmény neve (érettségi
helye)

Megjelenítése
Kötelező

Intézmény OM kódja

Kötelező

Kiadás: 2014.07.01.

Neptunban
Hallgató(5400) Előképzettségek tab fül/ az a sor
melynél az Előképzettség típusnál beállításra került,
hogy Előképzettség
Hallgató(5400) Előképzettségek tab fül/ az a sor
melynél az Előképzettség típusnál beállításra került,
hogy Előképzettség
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Érettségi biz. száma
(azonosító)

Kötelező

Érettségi kiállításának
időpontja (befejezés dátuma)

Kötelező

Tagozat

Opcionális

A bizonyítvány típusa

Opcionális

A bizonyítvány foka

Opcionális

Leírás

Opcionális

E-OKMÁNYOK KEZELÉSE
Hallgató(5400) Előképzettségek tab fül/ az a sor
melynél az Előképzettség típusnál beállításra került,
hogy Előképzettség
Hallgató(5400) Előképzettségek tab fül/ az a sor
melynél az Előképzettség típusnál beállításra került,
hogy Előképzettség
Hallgató(5400) Előképzettségek tab fül/ az a sor
melynél az Előképzettség típusnál beállításra került,
hogy Előképzettség
Hallgató(5400)/előképzettségek tab fül,
Bizonyítvány típusa
Hallgató(5400)/előképzettségek tab fül,
Bizonyítvány foka
Hallgató(5400)/előképzettségek tab fül, Leírás

2.10.17. Végzettségre vonatkozó adatok
Változók neve
Intézmény neve

Megjelenítése
Kötelező

Neptunban
Hallgató(5400) Előképzettségek tab fül/ az a sor,
melynél az Előképzettség típusnál beállításra
került, hogy Végzettség

Előképzettség típusa

Kötelező

Hallgató(5400) Előképzettségek tab fül/ az a sor,
melynél az Előképzettség típusnál beállításra
került, hogy Végzettség

Képzettség szintje

Kötelező

Hallgató(5400) Előképzettségek tab fül/ az a sor
melynél az Előképzettség típusnál beállításra
került, hogy Végzettség

Azonosító

Kötelező

Hallgató(5400) Előképzettségek tab fül/ az a sor,
melynél az Előképzettség típusnál beállításra
került, hogy Végzettség

Befejezés dátuma

Opcionális

Hallgató(5400) Előképzettségek tab fül/ az a sor,
melynél az Előképzettség típusnál beállításra
került, hogy Végzettség

Képzés neve

Opcionális

Képzési idő

Opcionális

Hallgató(5400) Előképzettségek tab fül/ az a sor,
melynél az Előképzettség típusnál beállításra
került, hogy Végzettség
Hallgató(5400) Előképzettségek tab fül/ az a sor,
melynél az Előképzettség típusnál beállításra
került, hogy Végzettség

A bizonyítvány típusa

Opcionális

Hallgató(5400)/
előképzettségek tab fül, Bizonyítvány típusa

A bizonyítvány foka

Opcionális

Hallgató(5400)/
előképzettségek tab fül, Bizonyítvány foka

Leírás

Opcionális

Hallgató(5400)/
előképzettségek tab fül, Leírás

Intézmény OM azonosítója

Opcionális

Szervezeti egységek(28000)/ OM Azonosító
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A Végzettség paraméterrel (sablonon) lehet szabályozni, hogy a nyomtatványon a hallgató mely
előképzettség sorai jelenjenek meg, azok, melyek a Hallgató (5400)/Előképzettségek tabulátor fülön
találhatóak, és előképzettség típussal rendelkeznek, vagy azok a sorok, melyek szintén az Hallgató
(5400)/Előképzettségek menüpontban találhatóak, de végzettség típussal rendelkeznek. A paraméter
harmadik beállítása is választható melynek alapján a Hallgató (5400)/Hallgató képzése(6000)menüpontban
a Képzés előképzettsége tabulátor fülön található előképzettség és végzettség sorokat figyeli a program.
Ezen beállítás szerint mind az előképzettség, mind a végzettség sorok megjelennek a nyomtatványon.

2.10.18. Fogyatékosságra vonatkozó adatok
Változók neve
Típus

Megjelenítése
Opcionális

Érvényesség kezdete

Opcionális

Érvényesség vége

Opcionális

Igazolás kiadó neve

Opcionális

Igazolás kiadó címe

Opcionális

Igazolás dátuma

Opcionális

Igazolás beadás dátuma

Opcionális

%-os mérték

Opcionális

Megjegyzés mező

Opcionális

Neptunban
Hallgató(5400)/Előnyben részesítés tab fül, Típus
mező
Hallgató(5400)/Előnyben részesítés tab fül,
Érvényesség kezdete mező
Hallgató(5400)/Előnyben részesítés tab fül,
Érvényesség vége mező
Hallgató(5400)/Előnyben részesítés tab fül,
Igazolás kiadó neve mező
Hallgató(5400)/Előnyben részesítés tab fül,
Igazolás kiadó címe mező
Hallgató(5400)/Előnyben részesítés tab fül,
Igazolás dátuma mező
Hallgató(5400)/Előnyben részesítés tab fül,
Igazolás beadás dátuma mező
Hallgató(5400)/Előnyben részesítés tab fül, % -os
mérték mező
Hallgató(5400)/Előnyben részesítés tab fül,
megjegyzés mező

2.10.19. Hátrányos helyzetre vonatkozó adatok
Változók neve
Típus

Megjelenítése
Opcionális

Érvényesség kezdete

Opcionális

Érvényesség vége

Opcionális

Igazolás kiadó neve

Opcionális

Igazolás dátuma

Opcionális

Neptunban
Hallgató(5400)/Előnyben részesítés tab fül, Típus
mező
Hallgató(5400)/Előnyben részesítés tab fül,
Érvényesség kezdete
Hallgató(5400)/Előnyben részesítés tab fül,
Érvényesség vége
Hallgató(5400)/Előnyben részesítés tab fül,
Igazolás kiadó neve
Hallgató(5400)/Előnyben részesítés tab fül,
Igazolás dátuma

2.10.20. Versenyeredmények
Változók neve
Típus
Eredmény

Kiadás: 2014.07.01.

Megjelenítése
Opcionális
Opcionális

Neptunban
Hallgató(5400)/Versenyeredmények
Hallgató(5400)/Versenyeredmények
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Opcionális
Opcionális

Hallgató(5400)/Versenyeredmények
Hallgató(5400)/Versenyeredmények

2.10.21. Extra mezők adatai
A Hallgató(5400) /Extra adatatok tabulátor fül alatt található 10 extra mező adata is megjeleníthető.
Extra1-Extra 10.

2.10.22. Nyelvvizsgára vonatkozó adatok
A nyelvvizsga adatainak megjelenítésére a kódban készültek el feltételek. A feltételek, és a nyomtatványon
való megjelenítés szabálya a Nyelvvizsga adatok megjelenésének szabályai című fejezetben olvasható.
Változók neve
Nyelv megnevezése
Nyelvvizsga foka
Nyelvvizsga típusa
Nyelvvizsga dátuma
Nyelvvizsga helye
Megszerzés helye
Kiegészítés mező
Szakmai jelölőnégyzet,
Egynyelvű jelölőnégyzet
Kétnyelvű jelölőnégyzet
Felmentve jelölőnégyzet, és
mentesség oka mező
Nyelvi követelmény
jelölőnégyzet
Honosított nyelvvizsga
jelölőnégyzet
Honosított nyelvvizsga dátuma
Honosított nyelvvizsga száma
Megszerzés helye
Kiegészítés mező
Anyakönyvi szám
Nyelvtudás típusa

Neptunban
Hallgató(5400) Nyelvvizsga tab fül/ Nyelv mező
Hallgató(5400) Nyelvvizsga tab fül/ Fok mező
Hallgató(5400) Nyelvvizsga tab fül/ Típus mező
Hallgató(5400) Nyelvvizsga tab fül/ Dátum mező
Hallgató(5400) Nyelvvizsga tab fül/ Nyelvvizsga hely mező
Hallgató(5400) Nyelvvizsga tab fül/ Megszerzés helye mező
Hallgató(5400) Nyelvvizsga tab fül/ Kiegészítés mező
Hallgató(5400) Nyelvvizsga tab fül/ Szakmai jelölőnégyzet
Hallgató(5400) Nyelvvizsga tab fül/ Kétnyelvű jelölőnégyzet
Hallgató(5400) Nyelvvizsga tab fül/ Felmentve jelölőnégyzet és
Mentesség oka mező
Hallgató(5400) Nyelvvizsga tab fül/ Nyelvi követelmény
jelölőnégyzet
Hallgató(5400) Nyelvvizsga tab fül/ Honosított jelölőnégyzet
Hallgató(5400) Nyelvvizsga tab fül/ Honosított nyelvvizsga dátuma
Hallgató(5400) Nyelvvizsga tab fül/ Honosított nyelvvizsga száma
Hallgató(5400)/nyelvvizsga tab fül, Megszerzés helye mező
Hallgató(5400)/nyelvvizsga tab fül, Kiegészítés mező
Hallgató(5400)/nyelvvizsga tab fül, Anyakönyvi szám mező
Hallgató(5400)/nyelvvizsga tab fül, nyelvtudás típusa mező

2.10.23. Hallgató hivatalos bejegyzései /Határozatai
Változók neve
Képzés neve
Bejegyzés dátuma

Megjelenítése
Kötelező
Kötelező

Bejegyzés szövege, témája

Kötelező

Bejegyzés típusa

Kötelező

Határozat szám

Opcionális

Kiadás: 2014.07.01.

Neptunban
Hallgató(5400)/Hallgató képzése(6000)Képzés név
Hallgató(5400)/Hallgató
képzése(6000)Képzés()/Hivatalos
bejegyzések(6200) alapadatok tab fül, Dátum mező
Hallgató(5400)/Hallgató
képzése(6000)Képzés()/Hivatalos
bejegyzések(6200) alapadatok tab fül, Bejegyzés
szövege mező
Hallgató(5400)/Hallgató
képzése(6000)Képzés()/Hivatalos
bejegyzések(6200) alapadatok tab fül, Típus mező
Képzések/ Hivatalos bejegyzések menüpontban
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a hivatalos bejegyzéseknél szereplő határozat
szám.

2.10.24. Események
Változók neve
Esemény típus

Megjelenítése
Opcionális

Neptunban
Hallgató(5400)/
Események(34650)
Típus mező
Esemény dátuma
Opcionális
Hallgató(5400)/
Események(34650), Dátum mező
Megjegyzés
Opcionális
Hallgató(5400)/
Események(34650)megjegyzés Mező
Képzés neve
Opcionális
Hallgató(5400)/
Hallgató képzése(6000) Képzés név mező
Szervezeti egység, Intézmény
Opcionális
Hallgató(5400)/
neve
Hallgató képzése (6000) Szervezeti egység mező
Státusz
Opcionális
Hallgató(5400)/
Események(34650),Státusz mező
Az Elektronikusan tárolt és nyomtatott leckekönyv sablonon, és a Törzslap9 nyomtatványon az
Események blokk és a hozzátartozó változók használatával a hallgató képzéséhez kapcsolódó események
jelennek meg, melyek a Hallgató(5400)/Hallgató képzései(6000)/Események(34700) menüpontban
kerültek felrögzítésre.
A Hallgató(5400) menüpont alatt viszont található egy Események(34650) menüpont, mely képzéstől
függetlenül is tartalmazhatja a hallgatóhoz rögzített eseményeket. Ezeknek az adatoknak a megjelenítésére
készült egy új adatblokk, Egyéni Események elnevezéssel. Az Egyéni Események adatblokkban található
adatváltozók nyomtatványon való elhelyezésével minden Esemény megjeleníthető, amelyek a hallgatóhoz,
és a hallgató képzéseihez kapcsolódnak.

2.10.25. Szakmai gyakorlat
Az adatok nyomtatványra kerülésének szabálya: Csak akkor jelenik meg a nyomtatványon, ha ki van töltve
az igazolás dátuma.
Változók neve
Képzés neve

Megjelenítése
Opcionális

Szakmai gyakorlat helye

Opcionális

Szakmai leírás

Opcionális

Gyakorlat időtartam

Opcionális

Kiadás: 2014.07.01.

Neptunban
Hallgató(5400)/
Hallgató képzése(6000) Képzés név mező
Hallgató(5400)/
Hallgató képzése(6000)/ Szakmai
gyakorlat(18350), Szakmai gyakorlat helye mező
Hallgató(5400)/
Hallgató képzése(6000)/ Szakmai
gyakorlat(18350),Leírás mező
Hallgató(5400)/
Hallgató képzése(6000)/ Szakmai
gyakorlat(18350), Időtartam mező
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Opcionális

Hallgató(5400)/
Hallgató képzése(6000)/ Szakmai
gyakorlat(18350), Kezdete, Vége mező
Igazoló neve
Opcionális
Hallgató(5400)/
Hallgató képzése(6000)/ Szakmai
gyakorlat(18350), Igazoló neve mező
Igazolás dátuma
Opcionális
Hallgató(5400)/
Hallgató képzése(6000)/ Szakmai
gyakorlat(18350), Igazolás ideje
Szakmai gyakorlathoz tartozó
Opcionális
Hallgató(5400)/
tárgy (indexsor bejegyzés)
Hallgató képzése (6000), Indexsorbejegyzések
Szakmai gyakorlat eredménye
Opcionális
Hallgató(5400)/
Hallgató képzése(6000)/ Szakmai
gyakorlat(18350), Indexsor adatok tab fül,
bejegyzés adatai
Szakmai gyakorlathoz tartozó
Opcionális
Hallgató(5400)/
tárgy kreditpontja
Hallgató képzése(6000)/ Szakmai
C_CREDIT
gyakorlat(18350), Indexsor adatok tab fül,
bejegyzés adatai
A Hallgató(5400)/Hallgató képzése(6000)/Szakmai gyakorlat(18350) menüponton a szakmai gyakorlat két
féle módon rögzíthető, vagy Kiválasztó gombbal a belső vagy külső szervezeti egységekből kiválasztva,
vagy a szakmai gyakorlat helye mező szabadon kitöltve. A szabadon kitöltött szakmai gyakorlat hely is
megjelenítésre kerül.
A szakmai gyakorlat megjelenítését szűrőfeltétel is szabályozhatja. Ha nincs szűrőfeltétel, akkor minden
szakmai gyakorlat megjelenik az elektronikus indexben.
Ha az intézmény nem szeretné mindegyik szakmai gyakorlatát megjeleníteni, akkor az e-index netriport
szerkesztőjében a szakmai gyakorlat adatforrásnál szűrőfeltételt lehet megadni. A következő feltétel
beszúrásával csak azok a szakmai gyakorlatok fognak megjelenni a nyomtatványon, amelyekhez meg van
adva igazoló, vagy igazolás dátuma. A szűrőfeltétel: ([SzakmaiGyakorlatok.AlairoNeve]!="" ||
Year([SzakmaiGyakorlatok.AlairasDatuma])!=1)

2.10.26. Szakra vonatkozó adatok
Változók neve
Szak neve

Megjelenítése
Opcionális

Szak kódja

Opcionális

Szakok a diplomához

Opcionális

Végzettség

Opcionális

Oklevél eredménye betűvel

Opcionális

Oklevél eredménye számmal

Opcionális

Diploma dátuma

Opcionális

Diploma száma

Opcionális

Műveltségi terület

Opcionális

Szak szervezeti egységének

Opcionális

Kiadás: 2014.07.01.

Neptunban
Hallgató(5400)/
Hallgató képzése(6000)/Modulok adatai tab fül
Hallgató(5400)/
Hallgató képzése(6000)/Modulok adatai tab fül
Hallgató(5400)/
Hallgató képzése(6000)/Modulok adatai tab fül
Hallgató(5400)/
Hallgató képzése(6000)/Modulok adatai tab fül
Hallgató(5400)/
Hallgató képzése(6000)/Modulok adatai tab fül
Hallgató(5400)/
Hallgató képzése(6000)/Modulok adatai tab fül
Hallgató(5400)/
Hallgató képzése(6000)/Modulok adatai tab fül
Hallgató(5400)/
Hallgató képzése(6000)/Modulok adatai tab fül
Képzések(115600)/Szakok(148600)alapadatok tab
fül, műveltségi terület mező
Képzések/Szakok/szak szervezeti egysége

Verzió: 4.0.

Oldalszám: 35 / 191

NEPTUN Tanulmányi
Rendszer
Dokumentáció

E-OKMÁNYOK KEZELÉSE

neve

mező. Akkor célszerű megjeleníteni, ha a
hallgató képzés és a hozzá tartozó szak
szervezeti egysége eltér

2.10.27. Szakirányra vonatkozó adatok
Változók neve
Szakirány neve

Megjelenítése
Opcionális

Szakirány többi adatat

Opcionális

Neptunban
Hallgató(5400)/
Hallgató képzése(6000)/Modulok adatai tab fül
Hallgató(5400)/
Hallgató képzése(6000)/Modulok adatai tab fül

2.10.28. Végbizonyítvány/abszolutórium
Meghatározott formája van szövegnek.
Kötelező megjeleníteni minden esetben.
Ha nincs adat, akkor szaggatott (-----------------) vonal jelenik meg.
Adatok a Hallgató(5400) menüpont személyes adatokat tartalmazó mezők.
Hallgató neve
Kötelező
születési település
Kötelező
születési megye
Kötelező
születési ország
Kötelező
születési dátum
Kötelező
Hallgató oktatási azonosítója
Kötelező
Intézmény neve
Kötelező
Képzés
Kötelező
+meghatározott szöveg
Kötelező
Aláírás helye
Opcionális
Az abszolutórium aláírójának megjelenítése: Az ABSZOLUTORIUMALAIRO karosítható paraméterben
kell megadni az Abszolutórium aláíróját.
A nyomtatványoknál a nyomtatvány szerkesztőben pedig a paramétereknél található az Aláíró
paraméter, melyet a nyomtatványra helyezve, az ABSZOLUTORIUMALAIRO paraméterben megadott
aláíró jelenik meg.
Amennyiben a hallgató képzésének szervezeti egységéhez nincs megadva abszolutórium aláíró,
akkor a felettes szervezethez rögzített aláíró jelenik meg a nyomtatványon.
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2.10.29. Szakdolgozat
Változók neve
Szakdolgozat címe

Megjelenítése
Kötelező

Témakör

Opcionális

Képzés megnevezése

Kötelező

Bejelentés dátuma

Opcionális

Elfogadás dátuma

Opcionális

Beadás dátuma

Opcionális

Védés dátuma

Opcionális

Védés eredménye

Opcionális

Szakdolgozat nyelve

Opcionális

Szervezeti egység neve

Opcionális

Szakdolgozat bíráló neve

Opcionális

Szakdolgozat bíráló által adott
eredménye

Opcionális

Szakdolgozat bíráló típusa

Opcionális

Archivált szakdolgozat

Opcionális

Kiadás: 2014.07.01.

Neptunban
Hallgató(5400)/Hallgató Képzése(6000)/Hallgató
szakdolgozatai(32250), Cím mező
Hallgató(5400)/Hallgató Képzése(6000)/Hallgató
szakdolgozatai(32250), Témakör mező
Hallgató(5400)/Hallgató Képzése(6000) Képzés
név mező
Hallgató(5400)/Hallgató Képzése(6000)/Hallgató
szakdolgozatai(32250), Bejelentés dátuma mező
Hallgató(5400)/Hallgató Képzése(6000)/Hallgató
szakdolgozatai(32250), Elfogadás dátuma mező
Hallgató(5400)/Hallgató Képzése(6000)/Hallgató
szakdolgozatai(32250), Beadás dátuma mező
Hallgató(5400)/Hallgató Képzése(6000)/Hallgató
szakdolgozatai(32250), Védés dátuma mező
Hallgató(5400)/Hallgató Képzése(6000)/Hallgató
szakdolgozatai(32250), Védés eredménye mező
Hallgató(5400)/Hallgató Képzése(6000)/Hallgató
szakdolgozatai(32250), Nyelv mező
Hallgató(5400)/Hallgató Képzése(6000)/Hallgató
szakdolgozatai(32250), Szervezeti egység mező
Hallgató(5400)/Hallgató Képzése(6000)/Hallgató
szakdolgozatai(32250),Bíráló/konzulens tab fül
Bíráló mező
Hallgató(5400)/Hallgató Képzése(6000)/Hallgató
szakdolgozatai(32250),Bíráló/konzulens tab fül
Eredmény mező
Hallgató(5400)/Hallgató Képzése(6000)/Hallgató
szakdolgozatai(32250),Bíráló/konzulens tab fül
Bíráló típus mező
Hallgató(5400)/Hallgató Képzése(6000)/Hallgató
szakdolgozatai(32250)menüpont, Archivált
jelölőnégyzet
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2.10.30. Záróvizsga adatok
Kötelező megjeleníteni minden esetben. Ha nincs adat, akkor----------------- vonal jelenik meg.
2014. júliusi verziótól a záróvizsga adatok helyett a kimenti vizsga adatait javasolt megjeleníteni!
Képzés/szak neve
Záróvizsga dátuma
Záróvizsga eredménye

Kötelező
Kötelező
Kötelező

2.10.31. Kimeneti vizsga adatkör
A kimeneti vizsga adatai a "Hallgatók/Hallgató képzései (6000)" menüpontban a "Záróvizsga
részeredmények és Oklevél eredmények" tabulátor fülön a "Kimeneti vizsgák" tabulátor fül alatt és a
"Hallgatók/ Hallgató képzései (6000)" menüpontban a "Modulok adatai" tabulátor fül alatt a "Kimeneti
vizsgák" tabulátor fülön jelennek meg. Záróvizsga adatkör helyett használható a 2014. júliusi verziótól.
Kimeneti vizsga dátuma
Kimeneti vizsga eredménye

Kötelező
Kötelező

2.10.32. Záróvizsga eredmények részletezése
Szakdolgozat ZVB által adott érdemjegye
Kötelező záróvizsga tárgyak eredménye
Szakirányos záróvizsga tárgyak eredménye
Záróvizsga eredménye
Záróvizsga bizottság elnöke

Hallgató(5400)/Hallgató Képzése(6000)/Hallgató
szakdolgozatai(32250), Védés eredménye mező
Hallgató/Hallgató képzése/Záróvizsga
részeredmények és Oklevél eredmények
Hallgató/Hallgató képzése/Záróvizsga
részeredmények és Oklevél eredmények
Hallgató/Hallgató képzése/Záróvizsga
részeredmények és Oklevél eredmények
Záróvizsga modulban Jelentkezési
időszakok(40700)/jelentkezett
Hallgatók(41050)vizsgák(41100)Bizottság(41300)
Bizottsági tagoknál típus elnök

2.10.33. Oklevélre eredményére vonatkozó adatok
Változók neve
Záróvizsgatárgyak számtani átlaga

Megjelenítése
Opcionális

Szakdolgozat ZVB által adott érdemjegye

Opcionális

Kreditponttal súlyozott kumulált tanulmányi
átlag
Oklevél átlag

Opcionális

Fokozat oklevelének száma
[Oklevelek.FokozatOklevelSzama]

Opcionális

Kiadás: 2014.07.01.

Opcionális

Verzió: 4.0.

Neptunban
Hallgató/Hallgató
képzése/Záróvizsga
részeredmények
Hallgató/Hallgató
képzése/Záróvizsga
részeredmények
Hallgató/Hallgató képzése/Féléves
adatok
Hallgató/Hallgató
képzése/Záróvizsga
részeredmények és Oklevél
eredmények
Hallgató/Hallgató
képzése/Záróvizsga
részeredmények és Oklevél
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eredmények

Oklevél nyomtatvány kód részébe egy feltétel került. A feltétel alapján, ha a hallgató nem rendelkezik
oklevél adatokkal, akkor nem jelenik meg az oklevélre vonatkozó szövegrész, hanem helyette a
következő mondat jelenik meg: A hallgató xy képzésen nem rendelkezik Oklevél adatokkal.

2.10.34. Oklevél részeredményeinek megjelenítés
Változók neve
Hallgató/Hallgató képzése/Záróvizsga
részeredmények és Oklevél eredmények
tabulátor fül mezőinek felirata.
[OklevelAdatok.Felirat]

Megjelenítése
Opcionális

Neptunban
Hallgató/Hallgató
képzése/Záróvizsga
részeredmények és Oklevél
eredmények tabulátor fül

Oklevél részerdmények mezők tartalma
[OklevelAdatok.Eredmeny]

Opcionális

Hallgató/Hallgató
képzése/Záróvizsga
részeredmények és Oklevél
eredmények

2.10.35. Oklevél adatai és minősítése.
Meghatározott a szöveg formája.
Amennyiben nincs adat, akkor szaggatott (------------) vonal jelenik meg a kitöltendő adatok helyén.
Intézmény neve
Kötelező
Képzés megnevezése
Kötelező
Szakképzettség megnevezése
Kötelező
Végzettség megnevezése
Kötelező
Oklevél kiállítás dátuma
Kötelező
Oklevél száma
Kötelező
Oklevél eredménye (betűvel, számmal)
Kötelező
Záradék
Kötelező
Szakok a diplomához
Hallgató(5400)/Hallgató képzése(6000) menüpontban
[Oklevelek.C_STUDIESFORDIPLOMA]
az Oklevél tabulátor fülön a Szakok a diplomához
mezőben
Oklevél képzési szintje
Hallgató(5400)/Hallgató képzése(6000)
[Oklevelek.KepzesiSzint]

2.10.36. Utolsó oldal
Kötelező megjeleníteni minden esetben.
A szövegezés átírható, de tartalmaznia kell, hogy a kinyomtatott adatok az elektronikus tanulmányi
nyilvántartásban tárolt adatokkal megegyeznek.

Kiadás: 2014.07.01.
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2.10.37. Doktori adatok megjelenítése
Csak doktori leckekönyvnél szükséges.
2.11. Védés
Változók neve
Témavezető(k)
Értekezés címe
Értekezés nyelve
Vita helye
Vita ideje
Védés eredménye
Értekezés, publikáció
Tudományág
Elővédés dátuma
Feladás dátuma
Érkezés dátuma
Bírálók
Bírálók típusa
Vita résztvevői

Kiadás: 2014.07.01.

Neptunban
Hallgató(5400)Hallgató képzése(6000)Doktori
adatok(35350)Védés tab fül, Témavezető(k) mező
Hallgató(5400)Hallgató képzése(6000)Doktori
adatok(35350)Védés tab fül, Értekezés címe mező
Hallgató(5400)Hallgató képzése(6000)Doktori
adatok(35350)Védés tab fül, Értekezés nyelve mező
Hallgató(5400)Hallgató képzése(6000)Doktori
adatok(35350)Védés tab fül, Vita helye mező
Hallgató(5400)Hallgató képzése(6000)Doktori
adatok(35350)Védés tab fül, Vita ideje mező
Hallgató(5400)Hallgató képzése(6000)Doktori
adatok(35350)Védés tab fül, Védés eredménye mező
Hallgató(5400)Hallgató képzése(6000)Doktori
adatok(35350)Védés tab fül, Értekezés,Publikáció mező
Hallgató(5400)Hallgató képzése(6000)Doktori
adatok(35350)Védés tab fül, Tudományág mező
Hallgató(5400)Hallgató képzése(6000)Doktori
adatok(35350)Védés tab fül, Elővédés dátuma mező
Hallgató(5400)Hallgató képzése(6000)Doktori
adatok(35350)Védés tab fül, Feladás dátuma mező
Hallgató(5400)Hallgató képzése(6000)Doktori
adatok(35350)Védés tab fül, Érkezés dátuma mező
Hallgató(5400)Hallgató képzése(6000)Doktori
adatok(35350)Védés tab fül, Bírálók panel sorai
Hallgató(5400)Hallgató képzése(6000)Doktori
adatok(35350)Védés tab fül, Bíráló típusa mező
Hallgató(5400)Hallgató képzése(6000)Doktori
adatok(35350)Védés tab fül, Vita résztvevői tab fül, vita
résztvevői sorok
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2.11.1. Szigorlat
Változók neve
Témavezető
Eredmény
Kérdések/válaszok
Tudományág
Szigorlat ideje
Bizottsági tagok

Neptunban
Hallgató(5400)Hallgató képzése(6000)Doktori
adatok(35350)Szigorlat tab fül, Témavezető mező
Hallgató(5400)Hallgató képzése(6000)Doktori
adatok(35350)Szigorlat tab fül, Eredmény mező
Hallgató(5400)Hallgató képzése(6000)Doktori
adatok(35350)Szigorlat tab fül, Kérdések és válaszok
mező
Hallgató(5400)Hallgató képzése(6000)Doktori
adatok(35350)Szigorlat tab fül, Tudományág mező
Hallgató(5400)Hallgató képzése(6000)Doktori
adatok(35350)Szigorlat tab fül, Szigorlat ideje mező
Hallgató(5400)Hallgató képzése(6000)Doktori
adatok(35350)Szigorlat tab fül, Bizottsági tagok panel
sorai

2.11.2. Fokozatszerzésre vonatkozó adatok
Változók neve
Tudományág
Témavezető
Témavezető(másodlagos)
Fokozatszerzés dátuma
Fokozat megnevezése
Szigorlat eredménye
Védés eredménye
Értekezés/publikáció
Fokozatszerzésre jelentkezés dátuma

Neptunban
Hallgató(5400)/Hallgató képzése(6000) Doktori
adatok tab fül, Tudományág mező
Hallgató(5400)/Hallgató képzése(6000) Doktori
adatok tab fül, Témavezető mező
Hallgató(5400)/Hallgató képzése(6000) Doktori
adatok tab fül, Témavezető (másodlagos) mező
Hallgató(5400)/Hallgató képzése(6000) Doktori
adatok tab fül, fokozatszerzés dátuma mező
Hallgató(5400)/Hallgató képzése(6000) Doktori
adatok tab fül, fokozat megnevezése mező
Hallgató(5400)/Hallgató képzése(6000) Doktori
adatok tab fül, Szigorlat eredménye mező
Hallgató(5400)/Hallgató képzése(6000) Doktori
adatok tab fül, Védés eredménye mező
Hallgató(5400)/Hallgató képzése(6000) Doktori
adatok tab fül, Értekezés publikáció mező
Hallgató(5400)/Hallgató képzése(6000) Doktori
adatok tab fül, Fokozatszerzésre jelentkezés dátuma
mező

2.11.3. Kiadott nyomtatványok
A hallgató részére kiadott szoros számozású nyomtatványok megjeleníthetőek. Pl. Oklevél, Oklevél
igazolás, Oklevél melléklet stb.
Változók neve
Neptunban
Sorszám
Hallgató(5400)/Hallgató képzései(6000) Oklevél
adatok tab fül,
Státusz
Hallgató(5400)/Hallgató képzései(6000) Oklevél
adatok tab fül,
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Kiadás dátuma
Leírás
Típus
Szervezeti egység neve
Szervezeti egység neve
Kiadó (vezetéknév, keresztnév, neptunkód)
Kiadó (vezetéknév, keresztnév, neptunkód)
Képzés kód
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Hallgató(5400)/Hallgató képzései(6000) Oklevél
adatok tab fül,
Hallgató(5400)/Hallgató képzései(6000) Oklevél
adatok tab fül,
Hallgató(5400)/Hallgató képzései(6000) Oklevél
adatok tab fül,
Hallgató(5400)/Hallgató képzései(6000) Oklevél
adatok tab fül,
Hallgató(5400)/Hallgató képzései(6000) Oklevél
adatok tab fül,
Hallgató(5400)/Hallgató képzései(6000) Oklevél
adatok tab fül,
Hallgató(5400)/Hallgató képzései(6000) Oklevél
adatok tab fül,
Hallgató(5400)/Hallgató képzései(6000) Oklevél
adatok tab fül,

2.11.4. Felnőttképzési adatok
Változók neve
Neptunban
Program kezdete, Program vége
Felnőttképzési adatok menüpontokban
Lajstromszám
Felnőttképzési adatok menüpontokban
Képzési idő
Felnőttképzési adatok menüpontokban
Képzési forma
Felnőttképzési adatok menüpontokban
Képzés név
Felnőttképzési adatok menüpontokban
Képzés kód
Felnőttképzési adatok menüpontokban
Modul neve
Felnőttképzési adatok menüpontokban
Modul célja
Felnőttképzési adatok menüpontokban
Modul tartalma
Felnőttképzési adatok menüpontokban
Elméleti óraszám
Felnőttképzési adatok menüpontokban
Gyakorlati óraszám
Felnőttképzési adatok menüpontokban
Eredmény
Felnőttképzési adatok menüpontokban
Felnőtt képzési adatok a következő menüpontokon található:
Hallgatók(5000)/Hallgató képzései(60000)/ Felnőttképzési adatok(579000)
Szervezeti egység(28000)/Képzések(200000)/Felnőttképzési adatok(57850)
Adminisztráció(95400)/Hallgatók képzései(32750)/ Felnőttképzési adatok(57950)
Képzések(115600)/Hallgatók(120100)Felnőttképzési adatok(58000)
Képzések(115600)/Felnőttképzési adatok(57800)

2.11.5. Mobilitás
Változók neve
Mobiltás kezdete
Mobilitás vége
Mobilitás iránya
Mobilitás típusa
Mobilitás célja
Mobilitá projekt típusa
Partner intézmény FIR azonosító
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Támogatási összeg
Partner intézmény neve
Partner intézmény ország
Szak
Munkarend
Erasmus kód
Modul kód
Modul név
Mobilitás kezdete, vége
Mobilitás íránya
Mobilitás típusa

Kiadás: 2014.07.01.
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Hallgatók(5400)/ Mobilitás(51450)
Hallgatók(5400)/ Mobilitás(51450)
Hallgatók(5400)/ Mobilitás(51450)
Hallgatók(5400)/ Mobilitás(51450)
Hallgatók(5400)/ Mobilitás(51450)
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2.12. Elektronikus tárolt és nyomtatott leckekönyv szerkesztése
A kiajánlott sablont, mely a honlapról letölthető, a Szervezeti egységek (28000)/Nyomtatási templatek
(113000)/Saját templatek (113300) menüpontban kell feltölteni.
A „Hozzáad” gomb alkalmazása után ki kell tölteni a Név mezőt, ez jelenik meg majd nyomtatáskor. A
Típusnál ki kell választani az Elektronikus index típust, ezután pedig a Sablon típusa mezőben a Net
Report –ot. A Template mezőbe nem kell semmit sem rögzíteni. Ezután célszerű elmenteni a felvitt
adatokat a felületen található „Mentés” gombbal.

Elektronikusan tárolt és nyomtatott leckekönyv – NET Riport sablon felvitele
A nyomtatvány felvitelének további lépése, hogy a felvitt Név, Típus, Sablon típusa adatok és a Mentés
után, a Sablon módosítás gombra kattintással kell feltölteni a nyomtatványt.
A szerkesztés megkezdése előtt szükséges letölteni az alábbi linken a Microsoft .NET-keretrendszer 4
webes telepítőt:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=9cfb2d51-5ff4-4491-b0e5b386f32c0992&displayLang=hu
Majd a Neptun kliens alkönyvtárába kell bemásolni a következő parancsot:
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\regasm.exe FastReportCOM.dll
/tlb:FastReportCOM.tlb
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2.13. Szerkesztés

Sablon feltöltése (File/Open, Saját gépen kiválasztani a nyomtatványt.)
A sablon feltöltése után lehet a nyomtatványt szerkeszteni. Ha a nyomtatványon módosítás történik, akkor
a nyomtatvány szerkesztőben a
elvégzett változtatást.

-re kattintás után a Neptunban kell elmenteni a „Mentés” gombbal az

A nyomtatvány használatához mindenképpen szükséges az Altípus mező kiválasztása.
Elektronikus index alap altípust a Teljes elektronikusan tárolt és nyomtatott leckekönyv nyomtatványnál,
Elektronikus index kiegészítést altípus pedig a Kiegészítő Teljes elektronikusan tárolt és nyomtatott
leckekönyv sablonnál kell megadni. A kiegészítő nyomtatvány használata, kiegészítés kiadása abban az
esetben szükséges, ha a hallgatói jogviszony megszűnt, de a Teljes elektronikus index kiadásakor a hallgató
nem rendelkezett záróvizsgával és/vagy oklevéllel.
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3. Net Riport szerkesztés
A nyomtatvány szerkesztéséhez a „Sablon módosítás” gombra kell kattintani - ekkor jelenik meg a
szerkesztő felület.
A szerkesztő felületen található:
– menüsor
– eszköztárak
– objektumhoz tartozó eszköztárak
– riport tervező munkafelület
– nyomtatvány oldalak tabulátor füleken
– Adatfa ablak -Data Sources, - Parameters,
– Objektum felügyeleti ablak

NET Riport szerkesztő felület
A Net.Riport szerkesztő riport tervező munkafelületén lehet a későbbiekben megjelenő nyomtatvány
nyomtatási képét kialakítani.
A szerkesztő felületen alul külön-külön tabulátor füleken találhatóak a nyomtatvány oldalai, amelyek
tartalmazzák a Data-kat(adathalmaz blokkok).
A tabulátor füleken a Data-k tartalmazzák a használható változókat.
Egy oldalon több Data is használható.
A Data adathalmaz blokkok lehetnek kötelezőek vagy opcionálisak.
A Kötelezőnek meghatározott Data-nak minden esetben meg kell jelennie a nyomtatványon. Ezekben az
adathalmazokban megjelenő adatok köre a rendelkezésre álló változókkal bővíthető.
Az opcionális adathalmaz blokkok Data-k köre változtatható, a láthatóság szabályozásával.
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Figyelem:
 Azt ajánljuk, hogy ha az intézmény egy adott opcionális adathalmazt nem kíván a nyomtatványon
megjeleníteni, akkor ne törölje az adott Data-t hanem állítsa be a láthatóságot. Láthatóság
szabályozása a szerkesztés leírásában részletezése kerül.
 A nyelvvizsga adatokat kezelő Data módosítása nem ajánlott! Ezen az adathalmazban az adatok
megjelenítése több együttes logika alapján történik, melyek a kódban kerülnek szabályozásra.
A leírás a Nyelvvizsga adatok megjelenésének szabályai című fejezetben olvasható.

3.1. Data, adathalmaz-blokk szerkesztése
A bal oldalon sárga mezőben megjelenő „Data:” utáni felirat tájékoztat, hogy az adott nyomtatvány adott
oldalán mely adathalmaz/adathalmazok kerülnek megjelenítésre. Ezek azok az adathalmazok/blokkok,
melyeket előre meghatároztunk.
Egy oldalon több adathalmaz blokk is megjelenhet.
Pl. a következő képen látható olyan oldal, melyen több adathalmaz/blokk található.

Több adathalmaz/blokk egy oldalon
A Datahoz, adathalmazhoz tartozó, ill. az adott blokkban megjeleníthető változók a riport tervező
munkafelületen jelennek meg a Data sávjában.
A kiválasztott Data –ra 2x kattintva megjelennek az adathalmazok/blokkok. Az éppen aktuális adathalmaz
kijelölve jelenik meg.
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Data

3.2. Új Data felvétele a nyomtatványra
Új Data felvihető a nyomtatványra, ill. már meglévő Data áthelyezhető, de figyelni kell arra, hogy
áthelyezés után minden beállítást állítsunk be az új felületen is!
Data nem másolható. Ezért létre kell, hozni azon az oldalon ahol szeretnénk, és az eredeti Data beállításait
újra be kell állítani.
Ezért a Data-t akkor töröljük arról az oldalról, ahol megszüntetni szeretnénk, ha az új helyen már minden
beállítást újra elvégeztünk.

Új Data felviteléhez kattintsuk a bal oldalt fent található
feliratra, ekkor megjelenik a Configure Bands ablak.
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Válasszunk ki egy Data sort (ez alá kerül majd az új Data) és kattintsunk az Add gombra, ekkor megjelenik
a következő képen látható választó ablak. Itt válasszuk ki a Footer-t.

Kiadás: 2014.07.01.

Verzió: 4.0.

Oldalszám: 49 / 191

NEPTUN Tanulmányi
Rendszer
Dokumentáció

E-OKMÁNYOK KEZELÉSE

Ha nem Data sort választottunk hanem Page Header, Header vagy Page Footer, akkor nem lesz aktív a
Footer.
A Footer kiválasztása után létrejön egy új Footer, ez után tudunk csak új Data-t létrehozni. A Data
létrehozása után a Footer törlésre kerül majd.

Új Footer
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Majd ezután kerül létrehozásra az új Data, ezért álljunk rá a létrehozott Footer-re. Nyomjuk meg az Add
gombot, és a megjelenő opciók közül válasszuk ki a Data –t.

Kiadás: 2014.07.01.

Verzió: 4.0.

Oldalszám: 51 / 191

NEPTUN Tanulmányi
Rendszer
Dokumentáció

E-OKMÁNYOK KEZELÉSE

Ezután létrejön az új Data.
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Majd a létrehozott Footert törölni kell! Válasszuk ki a most létrehozott Footert és kattintsunk a Delete
gombra, majd Close gombra, amennyiben a továbbiakban nem szeretnénk használni a Footert.
Ekkor létrejön az új Data. Majd meg kell adni, hogy a létrehozott új Data-ban milyen adathalmaz/blokk
adatai jelenjenek meg.

Létrehozott új Data
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Data-ban megjelenő adathalmaz blokk kiválasztása
A Data-ra 2x kattintásra megjelenik az Edit Databand ablak. Az ablakban látható, hogy a None van
kijelölve, vagyis a Data még nem tartalmaz adathalmazt.

Üres Data-hoz adathalmaz
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Válasszuk ki a kívánt adathalmazt, melynek változóit majd a Datában szeretnénk megjeleníteni, majd OK
gomb.

Data-ban megjelenítendő adathalmaz kiválasztása
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Ezután a Data-ban megjelenik a kiválasztott adathalmaz neve. Pl. Határozatok

Data-ban megjelenő adathalmaz
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Azért hogy az adathalmaz változókat is tartalmazzon, jobb oldalt fent a Data Sources felirat előtt található
+ jelre kell kattintani. Ekkor megjelenik az összes adathalmaz/blokk. Válasszuk ki a Data-ban
megjelenítendő adathalmaz/blokk nevét, majd a + jel lenyitásával látható, hogy mely változók
használhatóak a blokkban.

Kiválasztott blokkban használható változók
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Az objektumhoz tartozó eszköztárban válasszuk ki a
ikont, kattintsuk rá és húzzuk a Data szerkesztő
felületére. Ez a lesz a szövegobjektum melyben az általunk megadott szöveg megjelenik az adatok előtt,
melyek a Neptun adatbázisából kerülnek majd a változók segítségével feltöltésre a nyomtatványon.

Szövegobjektum létrehozása
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Kattintsunk 2x a szövegobjektumra. Ekkor megjelenik az Edit text szerkesztő ablak. Ide írjuk be a
kiválasztott szöveget.

Szövegobjektumba szöveg beírása.
Szövegobjektumhoz a változót többféle módon is hozzárendelhetjük. Első módszer, amikor az Edit Text
tervező ablakban a jobb oldalon látható Data Sources alatt látható adathalmazokból kiválasztjuk a
szerkesztés alatt lévő blokkot, és a + jel lenyitásával láthatóak lesznek a változók. A kiválasztott változóra
kattintva bekerül a szövegobjektum mellé a változó. Majd OK gomb és a Data-ban megjelenik a szöveg és
a változó a megfelelő szerkesztéssel.
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Változó szövegobjektumban

Szöveg objektumban szöveg és változó megjelenítése
Másik megoldás, hogy külön kell felvenni a szöveg objektumot, melybe bele kell írni a nyomtatványon
megjelenő szöveget, majd mellé új szövegobjektumot kell felvenni, amelybe a változó kerül.
A szövegobjektumban található egy
megjelennek a szövegobjektumban, ill. a blokkban használható változók.

nyíl, melyre kattintással

A változó kiválasztásával bekerül a szövegobjektumba a változó.
A kiajánlott nyomtatványon így kerülnek megjelenítésre az adatok.
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Szövegobjektumba változó megjelenítése
A kiajánlott nyomtatványon így kerülnek megjelenítésre az adatok.

3.3. Data szerkesztése - Adathalmazok/blokkok áthelyezése más
lapra, új lap felvétele
A szerkesztő felületen alul lent láthatóak a nyomtatvány oldalai, a lapok.
Fent a New Report Page ikon segítségével vehetünk fel új lapot.
Amennyiben egy Data-t szeretnénk áthelyezni másik lapra, akkor készítsünk egy új Page-t, majd a
dokumentum előző pontjában leírt módon adjuk meg a Data adatait, minden beállítását. Data másolással
más oldalra való áthelyezése nem lehetséges.
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Nyomtatvány oldalai - Új oldal Page felvétele

3.4. Data-ban adathalmaz módosítása
Amennyiben szeretnénk a Data-ban más adathalmazt megjeleníteni, akkor válasszuk ki a kívánt
adathalmazt és OK. Ekkor a Data átnevezésre kerül. Ezután a megfelelő adatokat kell belehelyeznünk a
blokkba. Pl. Párhuzamos képzés blokk kiválasztása.
Ezt úgy tehetjük meg, hogy a jobb oldalon fent található Data Sources felirat előtt található + jel
lenyitásával kiválasztjuk az adott adathalmazt/blokkot - Pl. Párhuzamos képzés, majd a + jel lenyitásával
látható lesz, hogy mely változók azok, melyek a sablon párhuzamos blokkjában használhatóak.
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Adathalmazok/blokkok

Blokkban használható változók
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Data –hoz tartozó változók megjelenítése
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3.5. Data-ban megjelenő adatok sorrendezése
Data-ra 2x kattintva megjelenik az Edit DataBand ablak, a Short tab fülre kattintva lehetőség van a
megjelenő adatok sorrendjének meghatározására. A legördülő listában válasszuk ki az adatokat, melyek
sorrendjét szeretnénk meghatározni.

Data-ban megjelenő adatok sorrendjének beállítása

3.6. Data-ban szereplő adatok láthatóságának beállítása
(paraméterek használatával)
A Data-ban megjeleníthető adatoknál a láthatóságot szabályozhatjuk a NetRiport szerkesztőben található
paraméterek beállításával.
A láthatóság szabályozása alatt azt értjük, hogy egy meghatározott adathalmaz/blokk mikor jelenjen meg a
nyomtatványban.
Pl. - ha tartalmaz adatot az adatbázis, akkor megjelenjen vagy sem,
- ha nem tartalmaz adatot az adatbázis, akkor is megjelenjen vagy egyáltalán nem – ill. ha nem áll
rendelkezésre adat, akkor valamilyen megjegyzéssel jelenjen meg az adott blokk
- ha nem tartalmaz adatot, egyáltalán ne jelenjen meg az adott blokk
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Ezek alapján a paraméter értékei 0,1,2 lehetnek.
- 0 beállítás esetén sosem jelenik meg a blokk, akár tartalmaz adatot, akár nem
- 1 beállítás esetén az adatok minden esetben látszódnak, akár van adat az adatbázisban akár nincs,
- 2 beállítás esetén az adatok csak akkor jelennek meg, ha található adat az adatbázisban.
Figyelem: 1 beállításnál további beállítás lehetséges – az intézmény meghatározhatja, hogy ha nem áll
rendelkezése adat az adatbázisban, akkor milyen szöveg jelenjen meg a változók adatai helyett. Részletes
leírás az „Adathalmaz-blokk nem tartalmaz adatot, mi jelenjen meg a nyomtatványon” című fejezetben
olvasható.
Figyelem!
Csak azoknál az adathalmazoknál/blokkoknál állítható a láthatóság, mely blokkok teljes egészében
opcionálisan megjelenítendő adatokat tartalmaznak.
Ezek a következőek:
 Beszámított kreditpontok [BeszamitottKreditPontokLathatosag]
 Külföldi tanulmányok [KulfoldiTanulmanyokLathatosag]
 Vendéghallgató [VendegHallgatoLathatosag]
 Következő intézmény [KovetkezoIntezmenyLathatosag]
 Események [EsemenyekLathatosag]
 Szakmai gyakorlat [SzakmaiGyakorlatLathatosag]
 Szakok [SzakokLathatosag]
 Szakirányok [SzakiranyokLathatosag]
 Párhuzamos tanulmányok [PárhuzamostanulmányokLathatosag]
 Korábbi tanulmányok [KorabbbitanulmányokLathatosag]
 Záróvizsgák [ZarovizsgaLathatosag]
 Korábbi Intézmény [KorabbiIntezményLathatosag]
 Párhuzamos képzés [ParhuzamosKepzesLathatosag]
 Végzettség paraméter
 Nyelvvizsga láthatóság [NyelvvizsgaLathatosag]
 Hivatalos bejegyzések láthatóság [HivatalosBejegyezesekLathatosag]
 Speciális indexsorok láthatóság [SpecialisIndexsorokLathatosag]
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Láthatóság beállítása
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Láthatóság beállításához kattintsunk jobb oldalon fent a Parameters táblára 2x.

Paraméterek
Ezután megjelennek a paraméterek, köztük azokkal az adatblokkokkal, melyek esetében a láthatóság
szabályozható. Minden egyes adathalmaz blokknál külön-külön állítható a láthatóság.

Paraméter beállítások
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A paraméter kiválasztása után, az alatta található Objektum felügyeleti ablakban az Expression-nál kell
beállítani a paraméter értékét.
Figyelem!
Amennyiben az intézmény az opcionális blokkok közül egyáltalán nem használja valamelyiket (pl.
szakmai gyakorlat nincs az intézményben), akkor ne törölje ki az adott blokkot hanem állítsa a
láthatóságát 0-ra.
Amennyiben törlésre kerül egy blokk, akkor nem nyomtatható a sablon!
Figyelem!
Azok a blokkok esetében, melyek kötelezően feltüntetésre kell hogy kerüljenek a nyomtatványra,
nem állítható láthatóság!

3.7. Adathalmaz-blokk nem tartalmaz adatot, mi jelenjen meg a
nyomtatványon
A paraméter 1 beállítása esetén az adatok minden esetben látszódnak, akár van adat az adatbázisban, akár
nincs. Az intézmény azonban saját maga számára meghatározhatja, hogy ha nem áll rendelkezésre adat,
akkor milyen szöveg, megjegyzés jelenjen meg a nyomtatványon a változó helyén.
Ennek beállításához a szerkesztő felület jobb oldalán fent található Parameters tábla előtt található + jelre
kattintsunk. Ekkor megjelennek a paraméterek, melyek között található egy Üres szöveg elnevezésű.

Az UresSzoveg –re kattintva lent az Objektum felügyeleti ablakban az Expression-nál megjelenik a „Nincs
adat” kifejezés. Ez az a kifejezés, amely akkor jelenik meg a változók helyett, ha a program nem talál
adatot.
A „Nincs adat” megjegyzés átírható, de fontos, hogy minden esetben .”…”között legyen a szöveg!
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Üres mezőben megjelenő szöveg megadása
Azért hogy a változók helyett az UresSzovegben megadott kifejezés jelenjen meg, a változó
szerkesztésekor meg kell adni a változóval együtt. Pl. [IIf(Length([Vendeghallgato.C_OMIDENTIFIER])
== 0, [UresSzoveg], [Vendeghallgato.C_OMIDENTIFIER])]
A szövegobjektumot megnyitva és az UresSzoveg paraméterre kattintva bekerül a szövegobjektumba, majd
amikor a nyomtatás történik és nincs adat, akkor az objektumfelügyeleti ablakban az Expression-nál
megadott szöveg jelenik meg.
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Üres szövegben megjelenő kifejezés megjelenítésének szerkesztése
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3.8. Intézményi logo szerkesztése
Kattintsunk a

jelre, majd olvassuk be a képet.

Logo szerkesztése
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Intézményi logo szerkesztéséhez a Kliens programban a Szervezeti egységek(28000)/Nyomtatási
templatek(113000)/Képek(4650) menüpontban kell a képet feltölteni. A képnek megadott nevet kell majd a
”Expression” – ba is beírni, innen veszi majd a képet az adatbázisból.

Kiadás: 2014.07.01.

Verzió: 4.0.

Oldalszám: 73 / 191

NEPTUN Tanulmányi
Rendszer
Dokumentáció

E-OKMÁNYOK KEZELÉSE

3.9. Előképzettség/végzettség adatok megjelenítéséhez leckekönyv
szerkesztése
Amennyiben olyan leckekönyv sablont készít az intézmény, melyen szabályozza az Előképzettség helyett a
Végzettség adatok megjelenítését, akkor:
 vagy a doktori paramétert használja, mely azt szabályozza, hogy a Hallgató(5400) menüpont
Előképzettségek tab fülről az előképzettség vagy végzettség típus sorok jelenjenek meg,


vagy használja a Végzettség paramétert. A paraméterrel lehet szabályozni, hogy a nyomtatványon a
hallgató mely előképzettség sorai jelenjenek meg:


azok melyek a Hallgató (5400)/Előképzettségek tabulátor fülön találhatóak, és
előképzettség típussal rendelkeznek,



vagy azok a sorok, melyek szintén az Hallgató (5400)/Előképzettségek menüpontban
találhatóak, de végzettség típussal rendelkeznek.



a paraméter harmadik beállítása is választható, melynek alapján a Hallgató
(5400)/Hallgató képzése(6000)menüpontban a Képzés előképzettsége tabulátor fülön
található előképzettség és végzettség sorokat figyeli a program. Ezen beállítás szerint
mind az előképzettség, mind a végzettség sorok megjelennek a nyomtatványon.

Doktori paraméter:
Parameters táblában keressük ki a Doktori paramétert.

Doktori paraméter
A szerkesztőben a paraméterek alatt található ablakban a Data-nál az Expression -ban állítsuk True ra a
beállítást. True esetén a leckekönyvnél az Érettségi adatok helyett a Végzettségre vonatkozó adatok
jelennek meg.
Ezután megtehetjük, hogy a
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Expression beállítása

Feltétel megadása
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Doktori/mester leckekönvv beállítása
Végzettség paraméter beállítása:
0 érték esetén a Hallgató(5400)menüpontról az előképzettségek tabulátor fülről előképzettség kódtétellel
ellátott sorok jelennek meg,
1 érték esetén a Hallgató(5400)menüpontról az előképzettségek tabulátor fülről végzettség kódtétellel
ellátott sorok jelennek meg,
2 érték esetén a Hallgató(5400)/Hallgató képzése(6000) menüpontról a Képzés előfeltétele tab fülről veszi
az előképzettség sorokat.
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Végzettség paraméter beállítása

3.10. Nyelvvizsga adatok megjelenésének szabályai
Nyelvvizsga az Elektronikusan tárolt és nyomtatott leckekönyvnél kötelezően megjelenítendő adat.
A nyelvvizsga adatok nyomtatásánál több feltétel került a nyomtatási sablonon alkalmazásra, melyek a
kódban szerepelnek, ezért az intézménynek nem ajánljuk a szerkesztését.
A Hallgató (5400) menüpontban a Nyelvvizsga tabulátor fül alatt található felületen feltöltött mezők,
megjelölt kódtételek, és jelölőnégyzetek alapján kerülnek a nyomtatványon megjelenítésre a nyelvvizsga
adatok.
A következő elvek alapján kerül megjelenítésre a nyelvvizsga adat:
 Nincs nyelvvizsgája a hallgatónak
 Van nyelvvizsgája a hallgatónak
 Hallgató több nyelvvizsgával rendelkezik és adott nyelvvizsga mellett meg kell jelölni, hogy melyik
szükséges az oklevél kiadásához
 Honosított nyelvvizsga adatainak megjelenítése
 Felmentése van a hallgatónak az előírt nyelvi követelmény alól.
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3.11. Nincs nyelvvizsgája a hallgatónak
Ha a hallgatónak nincs rögzítve nyelvvizsga adata, akkor az Üres szöveg paraméterben megadott kifejezés
jelenik meg.

Hallgatónak nincs rögzítve nyelvvizsga

3.12. Hallgató rendelkezik nyelvvizsgával
A hallgatónak rögzítésre került nyelvvizsga (nyelv+típus+fok+bizonyítványszám), akkor megjelenik a
következő szöveg:

Nyelvvizsga adatai
Amennyiben a hallgatónál a nyelvvizsga nyelvénél nem a „Nincs megadva” kifejezés kerül kiválasztásra,
hanem bármilyen más nyelv, akkor jelenik meg a fenti képen látható szöveg. Abban az esetben, ha a
Nyelvvizsga–bizonyítvány kiállításának időpontja, és/vagy a Nyelvvizsga helye adat nincs kitöltve, akkor a
szöveg mellett „Nincs adat” kifejezés jelenik meg.
A Nyelvvizsga-bizonyítvány száma mező ebben az esetben megjelenik a feltöltött adattal.
Figyelem:
 Amennyiben több nyelvvizsga van rögzítve a hallgatónak, akkor minden nyelvvizsga sor
megjelenik! Abban az esetben, ha a felrögzített nyelvvizsgák közül nem mind követelmény az
oklevél megszerzéséhez, akkor ajánljuk használni a 3.1.3 pontban leírt Nyelvi követelmény
jelölőnégyzetet.
 Arra nincs lehetőség, hogy felrögzített és a Neptunban szereplő nyelvvizsgák közül az intézmény
jelölje meg, hogy mely nyelvvizsgák szerepeljenek az Elektronikusan tárolt és nyomtatott
leckekönyv nyomtatványon, és melyek nem. Az oka ennek a kitételnek, hogy az Elektronikusan
tárolt és nyomtatott leckekönyv nyomtatvány utolsó oldalán az intézmény nyilatkozik arról, hogy a
kinyomtatott adatok megegyeznek az elektronikus nyilvántartás adataival.
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3.13. Hallgató több nyelvvizsgával rendelkezik és adott nyelvvizsga
mellett meg kell jelölni, hogy melyik szükséges az oklevél
kiadásához
Ha meg van jelölve a Nyelvi követelmény jelölőnégyzet is, akkor: „Az oklevél kiadás feltételéül szabott
nyelvi követelmény” felirat is megjelenik.

3.14. Honosított nyelvvizsga adatainak megjelenítése
Ha be van jelölve a Honosított jelölőnégyzet is, akkor a „ A nyelvvizsga honosított.” felirat és a honosított
nyelvvizsga megszerzésének dátuma, valamint a honosított nyelvvizsga száma jelenik meg.

Kiadás: 2014.07.01.

Verzió: 4.0.

Oldalszám: 79 / 191

NEPTUN Tanulmányi
Rendszer
Dokumentáció

E-OKMÁNYOK KEZELÉSE

3.15. Felmentése van a hallgatónak az előírt nyelvi követelmény alól
Ha a hallgató a nyelvi követelmény teljesítése alól felmentést kapott, akkor a Felmentve jelölőnégyzet
kerül bepipálásra, és a Nyelv, Fok/Típus, rögzítésnél a Nincs megadva érték kell, hogy szerepeljen, a
Bizonyítvány számnál pedig x, valamint ajánlott kitölteni a Mentesség oka mezőt is.

Nyelvvizsga mentesség rögzítése

Nyelvvizsga felmentés megjelenése
Amennyiben nem kerül kitöltésre a Mentesség oka kódtételes mező, akkor a szövegben „Nincs adat”
kifejezés szerepel.
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Nyelvvizsga adatokra vonatkozó oldal
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Nyelvvizsga adatok megjelenítésének szabálya

3.16. Nyomtatvány szerkesztése, ha több nyelven is kiadásra kerül
(Nyelvesítés)
Az elkészített nyomtatvány több nyelven is kiadható.
A nyomtatványon a nyelv változtatáshoz a Nyelv paraméter értékét kell átállítani.
A kiajánlott nyomtatvány szerint a paraméter értéke 1, akkor magyar nyelven, ha az értéke 2-re kerül
beállításra, akkor angol nyelven jelennek meg a sablon oldalai.
A nyomtatványt tartalmaz
 szövegdobozokat, (pl. születési név felirat)
 kódtétel értékeket
 statikus szövegeket,
 adatbázisból megjelenített értékek.
Szövegdobozoknál a Choose használatával kerül fordításra a szöveg, de minden esetben meg kell adni az
értékeket: pl.
[Choose([Nyelv],"Születési név:","Birth Name:")]
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A fenti beállítás szerint a Születési név jelenik meg, ha a nyelv paraméter értéke 1, ha a nyelv paraméter
értéke 2, akkor Birth Name felirat.

Paraméternél nyelvesítés beállítása

Nyelvesítés beállítása
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A kiajánlott nyomtatvány minden egyes szövegdobozában elvégeztük az angol nyelvű beállításokat, de
szükség esetén módosíthatja az intézmény, ha más feliratot szeretne a szövegdobozban megjeleníteni.
A kódtételeknél amely kódtétel érték lefordításra került, ott a beállított nyelvnek megfelelő kódtétel érték
jelenik meg.
A kódtételeknél szerepelnek védett kódtételek, ezeknél elvégeztük a fordításokat. Azoknál a kódtételeknél,
melyek nem védett kódtételek, az intézmény maga fordíthatja a megfelelő értékre.
A Kódtételek(95600) menüpontban a magyar kifejezés a Tétel neve oszlopból kerül megjelenítésre, a Név1
oszlopban az angol kifejezések jelennek meg, a Név2 oszlopban a német nyelven rögzített kódtétel érték
található.

Kódtételek menüpont
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Statikus szövegek találhatóak pl. a végbizonyítvány, oklevél résznél, ezeknek a részeknek a szövege a
kódban található, a kód részben lehet átírni, ha szükséges.
A kód módosításakor figyelni kell arra, hogy a $ jellel jelölt változók megmaradjanak a szövegben!

Adatbázisból megjelenített értékek: Azok az adatok, melyek adatbázisból jönnek pl. a hallgató személyes
adatai, képzés adatok, akkor jelennek meg idegen - angol, német, stb. - nyelven, ha a mező, amely
tartalmazza az adatot, nyelvesített a mező. Nyelvesített minden mező, melynél a legördülőben más nyelven
is feltölthető adat.
Pl. képzés név:
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Nyelvesített mező

3.17. Indexsor adatok /féléves eredmények megjelenítésének
szabályozása az Elismerés típusa kódtétel típusok alapján
Az Elektronikusan tárolt és nyomtatott leckekönyv Indexsor adatok blokkjában a hallgató minden
indexsor bejegyzése megjeleníthető. Az indexsor adatok a Hallgató/Hallgató képzése/Féléves
adatok/Féléves indexsorok menüpontban jelennek meg.
Az indexsor adatoknál indexsoronként megadható az Elismerés típusa kódtétel értéke.
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Hallgató(5400)/Hallgató képzése(6000)/Féléves adatok()/Féléves indexsorok()/Részletes tárgyadatok
tabulátor fül alatt található az Elismerés típusa kódtétel
Amennyiben az intézmény úgy dönt, hogy bizonyos indexsorokat az Elismerés típusa alapján külön
táblázatban jelenít meg, akkor ezt az Elektronikusan tárolt és nyomtatott leckekönyv szerkesztésekor előre
meghatározhatja.

Az általunk kiajánlott nyomtatványon szerepel az Indexsorok blokk, a Párhuzamos tanulmányok és a
Korábbi tanulmányok táblázat, melyben az indexsorok az alábbi táblázat alapján kerülnek szétválasztásra.
Kódtétel típusa
Áthallgatás (engedélyezett +10%)
Áthallgatás más intézmény
Áthallgatás saját intézmény
Engedélyezett áthallgatás (nem saját mintatanterv
Belföldi akkreditáció
FSZ képzésből elismert
Intézményen belüli akkreditáció
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Táblázat melyben megjelenik az indexsor,
melynél beállításra kerül
Párhuzamos tanulmányok
Párhuzamos tanulmányok
Párhuzamos tanulmányok
Párhuzamos tanulmányok
Korábbi tanulmányok
Korábbi tanulmányok
Indexsor adatok blokk
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Külföldi akkreditáció
Külföldi akkreditáció (erasmus)
Mesterképzésen pótlandó
Munkatapasztalat alapján

E-OKMÁNYOK KEZELÉSE
Indexsor adatok blokk
Indexsor adatok blokk
Indexsor adatok blokk
Indexsor adatok blokk

Amennyiben az általunk megadott beállításokon az intézmény szeretne módosítani, azt a következő módon
teheti meg:
Válasszuk ki a nyomtatványon a
Korábbi tanulmányok táblázatok.

tab fület. Ezen az oldalon jelennek meg a Párhuzamos és

Totals –ban válasszuk ki a KorabbiTanulmanyok vagy a ParhuzamosTanulmanyok opciót.

Kattintsunk 2x a KorabbiTanulmanyok vagy a ParhuzamosTanulmanyok feliratra.
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Korábbi tanulmányok
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Elismerés típus kódtétek megadása
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A megjelenő Edit Expression ablakban az alábbi logika alapján kell beállítani, hogy a kiválasztott
táblázatban melyik kódtételeket szeretnénk megjeleníteni.
Pl.
([Indexsorok.]=="Belföldi akkreditáció"
([Indexsorok.]==[Felevek.])

||

[Indexsorok.]=="FSZ

képzésből

elismert")

&&

Ez a feltétel azt tartalmazza, hogy a nyomtatványban a Korábbi tanulmányok táblázatban a hallgatónak
azok az indexsor bejegyzései fognak megjelenni, amelynél az Elismerés típusánál a Belföldi akkreditáció
és az FSZ képzésből elismert kódtétel kerül beállításra.
Ha ezt bővíteni szeretnénk, hogy pl. az Intézményen belüli akkreditáció is a Korábbi tanulmányok
táblázatban jelenjen meg, akkor:
([Indexsorok.]=="Belföldi akkreditáció" || [Indexsorok.]=="FSZ képzésből elismert"|| [Indexsorok.]=="
Intézményen belüli akkreditáció ") &&
([Indexsorok.]==[Felevek.])
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Ennek a beállításnak alapján az Elektronikusan tárolt és nyomtatott leckekönyvben a következő módon
jelennek meg az adatok.

Amikor beállításra került, hogy mely táblázatban mely kódtételek jelenjenek meg, akkor a tárgyaknak a
kreditjeit összeadásra kerülnek, ennek eredménye a nyomtatvány azon részében jelenik meg, ahol a félévek
eredményei találhatóak.
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Amennyiben az intézmény módosít az általunk kiajánlott beállításon, hogy mely táblázatban mely
Elismerés típusa kódtételek jelenjenek meg, akkor a kreditpontok összeadása automatikusan megtörténik,
azon nem kell változtatni. Az összesített értékek a következő beállítás alapján jelennek meg.
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Beszámított kreditpontok
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Beszámított kreditpontok számítása
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A képek alapján látszik, hogy a Párhuzamos tanulmányok táblázatban beállított értékek összege jelenik
meg a nyomtatványon a beszámított kreditpontok részben.

3.18. Fejléc módosítása
A kiajánlott sablon fejlécén és láblécen megjelenített adatokat az intézmény módosíthatja.
A fejlécen a személyes adatok módosíthatóak a következő módon:
–nél válasszuk ki a
opciót. Ekkor megjelenik jobb oldalon
lent az Expression ban, hogy milyen beállítás van jelenleg a fejléc személyes adatokra vonatkozó résznél.
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Azért hogy ezt módosíthassuk, ill. teljes egészében meg tudjuk nézni, kattintsunk az Expression–nál
megjelenő kis
-re.
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A megjelenő ablakban pl. ezt látjuk:
Format("{0} ({1}) Tsz: {2} Isz: {3}",[PrintName],[NeptunCode],[RegistrationNumber],[IndexNumber])
Ennek a beállításnak alapján a sablonon a fejléc:

Ez azt jelenti, hogy a
Format("{0} ({1}) elsőként a Hallgató nyomtatási neve és Neptunkódja,
Tsz: {2} másodikként a Törzskönyvi száma,
Isz: {3} harmadikként az Index száma
jelenik meg.
Ennek alapján módosíthatjuk a fejléc adatainál a személyes adatok rész.
Amennyiben a fejlécben az Intézmény adataira vonatkozó részt szeretnénk módosítani akkor a
válasszuk ki az
opciót és az előző leírás alapján módosíthatjuk
a fejlécet.
A [StudentOM] adatváltozó használatával a hallgató OM azonosítója is megjeleníthető. A már elkészült
nyomtatványokon a módosítást úgy kell elvégezni, hogy a SzemelyesAdatFejlechez paramétert kiválasztva
az Expression -nál kell a megadott szabályt kiegészíteni.
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A lábléc adatai szintén módosíthatóak, ha szükséges.
A láblécre 1x kattintva, jobb oldalt látható a Textben hogy milyen beállítás szerepel.
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Lábléc

3.18.1. Abszolutórium aláíró szerkesztése
Az nyomtatványon megjeleníthető az abszolutórium aláírója. Az Adminisztráció/Paraméterek menüponton
az ABSZOLUTORIUMALAIRO karosítható paraméterben kell megadni az abszolutórium aláíróját.
A nyomtatványoknál a nyomtatvány szerkesztőben pedig a paramétereknél található az Aláíró
paraméter, melyet a nyomtatványra helyezve, az ABSZOLUTORIUMALAIRO paraméterben megadott
aláíró jelenik meg. Amennyiben a hallgató képzésének szervezeti egységéhez nincs megadva
abszolutórium aláíró, akkor a felettes szervezethez rögzített aláíró jelenik meg a nyomtatványon.
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Abszolutórium aláíró megjelenítése
Figyelem: Nem szabad a nyomtatvány szerkesztőben megadni paraméter értéket, mert azt automatikusan
tölti a program az „ABSZOLUTORIUMALAIRO” rendszerparaméterrel.
Természetesen az adott hallgató adott képzéséhez tartozó szervezeti egységhez rendelt aláíró fog
megjelenni.

3.19. Kiajánlott nyomtatvány egyéb tulajdonságai
1. Az oldal, amelyen a nyelvvizsga adatok szerepelnek, szerepelteti a Korábbi és párhuzamos
tanulmányok/tárgyak beszámítására vonatkozó részt is. Azonban az olyan hallgatónak, akinek
nincsen korábbi és párhuzamos tanulmányra vonatkozó adata, annál a nyelvvizsga után a
további adatok új oldalon folytatódnak. Ha nincs korábbi és párhuzamos tanulmányokra
vonatkozó adat, akkor az adott oldalon folytatódik az adatok megjelenítése.
2. Csoportos nyomtatásnál, ha kétoldalas nyomtatás kerül beállításra, akkor a program figyel arra,
hogy a következő hallgató leckekönyvének nyomtatása már új oldalon kezdődjön.
3. Az Abszolutórium és az Oklevél adatokra vonatkozó rész kötelező adat, ezért minden esetben
megjelenik. (Ha tartalmaz adatot, akkor adatokkal, ha nem tartalmaz adatot, akkor szaggatott
vonallal.)
Amennyiben a hallgatónak több képzése van és a hallgatónak az egyik képzésen van
abszolutóriuma és Oklevél adata, a másik képzésén viszont nincsen, akkor azon képzéshez
tartozó Abszolutórium és Oklevél rész előtt, amely nem tartalmaz adatot, megjelenik egy felirat,
amely a képzés nevét tartalmazza: A (név) hallgató (képzés név) képzésen nem rendelkezik
végbizonyítvány adatokkal.
4. A nyomtatvány tartalmaz egy feltételt, hogy az a tárgy melyik Előképzettség típusa kódtétel
értéke alapján megjelenik a párhuzamos vagy korábbi tárgyak táblázatban, az a tárgy már nem
jelenik meg a Féléves indexsorokat tartalmazó táblázatban. A jelenleg beállított feltételek
alapján a Párhuzamos tanulmányoknál az Áthallgatás (engedélyezett +10%), Áthallgatás más
intézmény, Áthallgatás saját intézmény, Engedélyezett áthallgatás (nem saját mintatanterv)
előképzettség kódtétel típussal rendelkező tárgyak jelennek meg. A korábbi tanulmányoknál a
Belföldi akkreditáció, FSZ képzésből elismert kódtétel típussal rendelkező tárgyak. Ezen
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beállítások módosíthatóak intézményi igényeknek megfelelően, a dokumentációban leírt
módon.
A módosított nyomtatvány a honlapról letölthető.
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3.20. Hallgatói web menüpontjai - Az Elektronikusan tárolt és
nyomtatott leckekönyv szempontjából
Hallgatói weben a Tárgyak menüpontban található az E-leckekönyv műveletek menüpont, amelynél a
hallgatónak lehetőséges van elfogadni vagy elutasítani a rögzített jegyeket.

E-leckekönyv műveletek
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3.21. Hallgatói weben tárgyteljesítési lap nyomtatása
Az elektronikusan tárolt és nyomtatott leckekönyv nem kerül a hallgatóhoz, csak ha a hallgatói jogviszonya
megszűnt. A vizsgán viszont a hallgatónak bizonylatot kell adni a vizsgáról, erre szolgál a tárgyteljesítési
lap.
Alkalmazásának folyamatát az intézmény alakítja ki a szabályzatában.
Lehetőségek:
A hallgató a vizsga előtt kinyomtatja a tárgyteljesítési lapot a hallgatói webről, vizsgánként. A vizsgán az
oktató erre az úgynevezett tárgyteljesítési lapra írja rá a bejegyzést, érdemjegyet. Ez a bizonylat –
tárgyteljesítési lap marad a hallgatónál. Emellett az oktató egy vizsgalapra, melyet a Neptunból kinyomtat,
ráírja az érdemjegyet. A vizsga végeztével pedig a beírja az eredményt a Neptunba. A nyomtatás történhet,
hallgatónként, ill. csoportosan.
A tárgyteljesítési lapot nyomtathatja a hallgató vizsgánként, vagy az összes felvett tárgyáról egyszerre. Ha
olyan nyomtatványt használ majd az intézmény, amelyen a hallgató összes felvett tárgya megjelenik, akkor
minden vizsgára ezt kell vinnie.
Oktató kinyomtathatja a vizsgalapot hallgatónként és csoportosan is. A hallgatónként nyomtatott
vizsgalapra ráírja az eredményt és ez marad a hallgatónál. A csoportos vizsgalap pedig az oktatónál.
Tárgyteljesítési lap nyomtatható a hallgatói weben:
 Tanulmányok/Leckekönyv Teljesítési lap nyomtatása linkre kattintva.
 Tárgyak/Felvett kurzusok/ Felvett kurzusok linkre kattintással a nyomtatványt kiválasztva.

Tárgyteljesítési lap
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Tárgyteljesítési lap nyomtatása
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4. Elektronikus index és Törzslap
Az Adminisztráció (95400)/E-okmányok(29750) összefoglaló menüpont alatt található menüpontok:
Törzslap nyomtatványok nyomtatására: Törzslap adatok (34050) menüpont.
Az Elektronikus index etikett sablonjainak nyomtatására alkalmas menüpontjok: a Személyes adatok
(29850), Index sorok (29900), Nyelvvizsgák (29950), Szakmai gyakorlatok (30000), Hivatalos
bejegyzések (30050), Képzési adatok( 35750), Végbizonyítvány menüpontok(35800), Korábbi
tanulmányok, Érettségi adatok(45150), Diplomamunka/Szakdolgozat(45200), Oklevél adatai (45250),
Záróvizsga adatok(52650), Bejelentkezési adatok(57000)
Az Elektronikusan tárolt és nyomtatott leckekönyv nyomtatására alkalmas menüpontok: Teljes
elektronikus index (32550), Kiadott elektronikus leckekönyvek(50700), Kivonatok(55050) A
nyomtatáshoz mindenképpen a nyomtatványok feltöltése szükséges.
Az aktuális nyomtatvány templatek mindig a www.neptun.org.hu honlapon megtalálhatóak.

E-okmányok menüpontjai
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5. Fast Report/NetRiport alapú nyomtatványok feltöltése, és
szerkesztése
Új nyomtatványt felvinni a rendszerbe a Szervezeti egységek (2800)/Nyomtatási templatek
(113000)/Saját templatek (113300) menüpontban lehetséges.

Nyomtatvány feltöltése

Az új sablon felvitel folyamata:
1. „Hozzáad" gombbal új template létrehozása
a Típus megadása:
b) Elektronikus index nyomtatványainak feltöltésekor a Típus: Index etikett
c) Törzslap nyomtatványok feltöltésekor a Típus: Törzslap
c) elektronikusan tárolt és nyomtatott leckekönyv feltöltésekor a Típus:
Elektronikus index.
2. Az elnevezés megadása.
3. A templateben egy betűkarakter megadása, majd „mentés" gombbal el kell menteni az üres

nyomtatványt.
4. „Szerkeszt"

gombbal a template megnyitása, majd „Sablon módosítás" gombbal a
FastReport/Netriport szerkesztő megnyitása és új sablon feltöltése a rendszerbe. A szerkesztőből való
kilépéskor nem kell menteni, hanem visszatérve a Neptun saját templatek felületre kell a „Mentés"
gombot használni.
A felvitt nyomtatványok szerkesztése: „Szerkeszt" majd „Sablon módosítás” gomb. Ezután a
nyomtatvány szerkesztő jelenik meg, amellyel a nyomtatványon szükséges változtatás elvégezhető.
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A törzslapoknál az altípus megadásával szabályozható, hogy az adott törzslap kiválasztásánál a legördülő
listában milyen azonos típusú sablonok közül lehet választani. Amennyiben több azonos típusú
nyomtatványt szeretnénk feltölteni, az azonos legördülő menüben megjelenő sablonok altípusának
egyeznie kell.
Amennyiben nem adunk meg altípust nem jelenik meg a nyomtatvány a felületen.
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Az alábbi táblázat szerint a nyomtatványoknál altípus beállítása szükséges
nyomtatványoknál altípus megadása kötelező!
A nyomtatványok altípusa a táblázat szerint:
Nyomtatvány neve, honlapon

Altípusa

Sablon típusa

89071-Törzslap 1.NET
89071-Törzslap 2 .NET

Törzslap - Tartalom
Törzslap - Hallgató személyes
adatai
Törzslap - Hallgatói jogviszony
adatai
Törzslap - Félévek
Törzslap - Képzés, párhuzamos
képzés
Törzslap - Akkreditáció
Törzslap - Hátrányos helyzet
Törzslap - Határozatok
Törzslap - Szakmai gyakorlatok
Törzslap - Végbizonyítványok
Törzslap
Szakdolgozat/Diplomamunka
Törzslap - Nyelvvizsga, oklevél
adatok
Törzslap - Féléves indexsorok
Törzslap - Záróvizsga
Törzslap - Tartalom
Törzslap - Hallgató személyes
adatai
Törzslap - Hallgatói jogviszony
adatai
Törzslap - Félévek
Törzslap - Képzés, párhuzamos
képzés
Törzslap - Akkreditáció
Törzslap - Hátrányos helyzet
Törzslap - Határozatok
Törzslap - Szakmai gyakorlatok
Törzslap - Végbizonyítványok
Törzslap
Szakdolgozat/Diplomamunka
Törzslap - Nyelvvizsga, oklevél
adatok
Törzslap - Féléves indexsorok
1
Index etikett - Indexsorok
Index etikett - Nyelvvizsgák
Index
etikett
Szakmai
gyakorlatok
Index
etikett
Hivatalos

Netriport
Netriport

Típus (sablon
feltöltéskor)
Törzslap
Törzslap

Netriport

Törzslap

Netriport
Netriport

Törzslap
Törzslap

Netriport
Netriport
Netriport
Netriport
Netriport
Netriport

Törzslap
Törzslap
Törzslap
Törzslap
Törzslap
Törzslap

Netriport

Törzslap

Netriport
Netriport
FastRiport
FastRiport

Törzslap
Törzslap
Törzslap
Törzslap

FastRiport

Törzslap

FastRiport
FastRiport

Törzslap
Törzslap

FastRiport
FastRiport
FastRiport
FastRiport
FastRiport
FastRiport

Törzslap
Törzslap
Törzslap
Törzslap
Törzslap
Törzslap

FastRiport

Törzslap

FastRiport
Netriport
Netriport
Netriport
Netriport

Törzslap
Index etikett
Index etikett
Index etikett
Index etikett

Netriport

Index etikett

89071-Törzslap 3 .NET
89071-Törzslap 4 .NET
89071-Törzslap 6 .NET
89071-Törzslap 7 .NET
89071-Törzslap 8 .NET
89071-Törzslap 9 .NET
89071-Törzslap 10 .NET
89071-Törzslap 11 .NET
89071-Törzslap 12 .NET
89071-Törzslap 13 .NET
89071-Törzslap 14 .NET
89071-Törzslap 15 .NET
Törzslap1
Törzslap2
Törzslap3
Törzslap4
Törzslap6
Törzslap7
Törzslap8
Törzslap9
Törzslap10
Törzslap11
Törzslap12
Törzslap13
Törzslap14
89027-Szemelyes adatok.NET
89027-Indexsorok_magyar.NET
89027-Nyelvvizsgak.Net
89027-SzakmaiGyakorlatok.NET
89027-hivatalos
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bejegyzések.NET
89027-Elokepzettsegek.NET
89027-KepzesiAdatok.NET
89027Vegbizonyitvanyok_magyar.NET
89027-Szakdolgozatok.NET
89027-oklevelek.NET
89027 - Záróvizsga adatok .NET
89027-bejelentkezési
adatok
.NET
E-index alap 20090908 (fr3)
E-index
nyelvvizsga
20090716(fr3)
E-index
szakmai
gyakorlat
20080910 (fr3)
E-index
határozatok
20080930(fr3)
Elektronikus index képzései
adatok (fr3)
Elektronikus
index
végbizonyítvány (fr3)
E- index előképzettség (fr3)
E-index oklevél (fr3)
E-index diploma (fr3)
Index etikett (fr3)
89043- Elektronikusan tárolt és
nyomtatott leckekönyv.NET
89043- Elektronikusan tárolt és
nyomtatott
leckekönyv
Kiegészítés.NET
89043- Elektronikusan tárolt és
nyomtatott
leckekönyv
Kivonat.NET

E-OKMÁNYOK KEZELÉSE
bejegyzések
Index
etikett
Korábbi
tanulmányok
Index etikett - Képzési adatok
Index etikett - Végbizonyítvány

Netriport

Index etikett

Netriport
Netriport

Index etikett
Index etikett

Index etikett - Szakdolgozat
Index etikett - Oklevél adatai
Index etikett - Záróvizsga adatok
Index etikett - Bejelentkezési
adatok
nincs
nincs

Netriport
Netriport
Netriport
Netriport

Index etikett
Index etikett
Index etikett
Index etikett

FastRiport
FastRiport

Index etikett
Index etikett

nincs

FastRiport

Index etikett

nincs

FastRiport

Index etikett

nincs

FastRiport

Index etikett

nincs

FastRiport

Index etikett

nincs
nincs
nincs
Index etikett - Indexsorok
Elektronikus index alap

FastRiport
FastRiport
FastRiport
FastRiport
Netriport

Elektronikus index kiegészítés

Netriport

Index etikett
Index etikett
Index etikett
Index etikett
Elektronikus
index
Elektronikus
index

Elektronikus index kivonat

Netriport

Elektronikus
index

A nyomtatványok feltöltésekor altípus megadása azért szükséges, mert az altípus szabályozza azt is,
hogy a sablon mely menüpontban jelenik meg a nyomtató ablakban, így csak az adott menüponthoz
tartozó sablonként jelenik meg nyomtatáskor.
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Nyomtatási sablon felvitele és altípus megadása
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A betöltés után, a nyomtatványok az intézmény egyedi igényeinek megfelelően szerkeszthetőek.

5.1. FastReport nyomtatványok szerkesztése (Adatok(Dataset)
megjelenítése)
A nyomtatványon szerkesztéskor megjelennek a sablonban felhasználható adatok és változók. A Data tab
fül alatt találhatóak az adatok. A Variables tab fül alatt találhatóak a változók.

Sablonban használható adatok és változók megjelenése
Amennyiben a sablonban nem jelennek meg az adatok ill. változók, akkor a FastReport szerkesztő sorában
a Report kiválasztása után a Data -t kell kiválasztani.
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Data(adatok) kiválasztása

Data(adatok)- Törzslapon használatos
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Teljes Elektronikus indexben használatos Dataset-ek
A továbbiakban a megjelölt Dataset-ek jelennek meg a sablon szerkesztésekor. Ezekből a Datasetekből
választhatunk, hogy melyiket szeretnénk megjeleníteni a sablonban.
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Nyomtatvány szerkesztéskor használatos Dataset-ek
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5.2. Változók megjelenítése a FastReport sablonban

Variables(Változók) kiválasztása

A szerkesztéskor felhasználható változók megtekintése
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Változók megjelenítése a sablonban, úgy történik, hogy az adott sablonban kiválasztásra kerül a változó,
amelyet szeretnénk megjeleníteni, és értékét true értékre állítjuk. False érték esetén nem jelenik meg a
változó a sablonban.

Változó megjelenítésének beállítása

A Fast Report sablonok szerkesztéséhez részletes dokumentáció található a www.neptun.org.hu honlapon.

5.3. NetRiport sablonok szerkesztése
A Net Riport sablonok szerkesztése a „NetRiport szerkesztés” című fejezetben olvasható.
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6. Elektronikus index nyomtatása (NetRiport, FastRiport)
Az elektronikus index felületei az „Adminisztráció/ „Elektronikus index (29750)" összefoglaló menüpont
alatt találhatóak meg.
• Személyes adatok (29850)
• Képzési adatok(35750)
• Indexsorok(29900)
• Nyelvvizsgák(29950)
• Szakmai gyakorlatok(30000)
• Hivatalos bejegyzések(30050)
• Korábbi tanulmányok, érettségi adatok(45150)
• Záróvizsga adatok (52650)
• Diplomamunka/Szakdolgozat(45200)
• Oklevél adatai(45250)
• Végbizonyítvány(35800)
• Bejelentkezési adatok(57000)

Személyes adatok

Ezeken a felületeken a programban már előzőleg feltöltött adatok jelennek meg a hallgatóknál, amelyeknek
kinyomtatására lehetőség van a hagyományos indexnek megfelelő etikett formában.
Az elektronikus leckekönyv adatait egyénenként vagy csoportosan nyomtathatjuk. A nyomtatás folyamata:
fent kiválasztjuk a hallgatót vagy hallgatókat. A hallgatók kiválasztása nyomtatás előtt történhet egyszerű
keresési feltétellel, összetett keresési feltétel megadásával, vagy szűrés alkalmazásával. A Nyomtatás
ikonra kattintás után megjelenik a nyomtatási sablont választó ablak.
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A felületen kiválaszthatóak a nyomtatási sablonok, FastRiport típusú sablonok esetében piros felirat
figyelmeztet, hogy melyik az a sablon, amelyet a felületen használni kell.

Nyomtatvány kiválasztó ablak
FAstRiport típusú sablonok esetén:
A „Személyes adatok (29850) " felületen az e-index alap,
„Indexsorok 29900felületen az Indexetikett,
„Nyelvvizsgák (29950) " felületen a e-index-nyelvvizsga,
„Szakmai gyakorlatok (30000)" felületen az e-index szakmai gyakorlatok,
„Hivatalos bejegyzések (30050) " felületen az e-index határozat,
„Képzési adatok (35750)" felületen a Képzési adatok,
„Korábbi tanulmányok/érettségi adatok (45150)" felületen az előképzettségre,
„Diploma adatok (45200) "menüpontban a diploma adatokra vonatkozó,
„Oklevéladatai (45250) " menüpontban az oklevélre vonatkozó adatok,
a Végbizonyítvány(abszolutórium) felületen pedig a Végbizonyítvány nyomtatvány használandó.
Nyomtatás előtt érdemes meggyőződni arról, hogy az adott sor tartalmaz-e minden adatot. Az
„Oszlopszerkesztés" funkció használatával kitehető az „ADATHIÁNYOS" elnevezésű oszlop, mely
pipával jelöli, hogy hiányzik-e valahol adat. (Az „Indexsorok" felület nem tartalmaz adathiányos
oszlopot).
Szintén oszlopszerkesztéssel tudunk megjeleníteni egyéb adatokat: pl. felvétel éve, képzéskód, képzésnév.
NetRiport sablonoknál a nyomtatvány beállításakor megadott altípus határozza meg azt, hogy mely oldalon
jelenik meg a sablon.
A felületeken a nyomtatás nem különbözik attól, hogy mely nyomtatvány típus kerül kiválasztásra,
mindkét nyomtatvány típus nyomtatható.

6.1. Személyes adatok
Az „E-okmányok (2970)"/ „Személyes adatok (29850)" felületen az intézmény összes hallgatóját
megtaláljuk. Ezen az oldalon van lehetőség az elektronikus index alapadatainak kinyomtatására. Ez az
index első oldalának felel meg.
Amennyiben a hallgatónak több képzése van, minden képzés külön sorban jelenik
meg. A nyomtatási sablonja:
•
89027-Szemelyes adatok.NET (NEtRiport)
•
E-index alapadatok (FastRiport)
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Személyes adatok nyomtatása

Kiadás: 2014.07.01.

Verzió: 4.0.

Oldalszám: 120 / 191

NEPTUN Tanulmányi
Rendszer
Dokumentáció

E-OKMÁNYOK KEZELÉSE

E-index alap

Az E-index alap nyomtatványon a hallgató OM kódja is megjeleníthető. Amennyiben a nyomtatványon az
intézmény szeretné megjeleníteni ezt az adatot, akkor az OMSidentifier változót kell a sablonba
szerkeszteni.
Az E-index - személyes adatok sablonon változóként megjeleníthető:
a hallgató születési országa [fdsPersonalData."BornCountry_DNAME"],
hallgató állampolgársága [fdsPersonalData."CitizenShip_DNAME"],
a leckekönyvének a sorszáma [fdsPersonalData."IndexNumber"].
a hallgató születési neve. Erre a [fdsPersonalData."BornName"] változóval lehet hivatkozni.
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6.2. Bejelentkezési adatok nyomtatása
Adminisztráció(95400)/E-okmányok(29750) Bejelentkezési adatok(57000) menüpont.
A menüpontban etikett formában, táblázatos megjelenítésben nyomtathatóak a bejelentkezési
adatok(fizikai index 5. oldal).
A táblázat a következő oszlopokat tartalmazza: Félév sorszáma, Tanulmányi időszak(félév), Hallgató
státusza (képzésen), Támogatott félév sorszáma (hányadik államilag finanszírozott félév), Felvett
kreditek száma (az adott félévben), Megszerzett kreditek száma (az adott félévben), Összes
megszerzett kredit (félévente az addigi félévek összesítője), Összesített kreditindex (félévente az
addigi félévek összesített indexe), Dátum.
A nyomtatvány neve a portálon: 89027-bejelentkezési adatok .NET, típusa feltöltéskor: Index etikett,
sablon típusa: NetRiport.
A nyomtatványból csak NetRiport nyomtatvány készült.

Bejelentkezési adatok

Kiadás: 2014.07.01.

Verzió: 4.0.

Oldalszám: 122 / 191

NEPTUN Tanulmányi
Rendszer
Dokumentáció

E-OKMÁNYOK KEZELÉSE

6.3. Indexsorok
Az „E-okmányok (2970)"/ „Index sorok (29900)" menüpontban, a „Hallgatók"/ „Hallgató képzései"/
„Féléves adatok felület jelenik meg. Nyomtatáskor pedig a „Féléves indexsorok" felületeken felvitt
indexsorhoz tartozó adatok kerülnek nyomtatásra.
A felső listában minden hallgató minden féléve megjelenik. A felületen a hallgatók keresése lehetséges
egyszerű vagy összetett kereséssel, egyéncsoport kiválasztásával, ill. szűrés alkalmazásával.
FastRiport típusú sablon esetén nyomtatás előtt a nyomtatási ablakban kiválasztható, hogy az indexnek
melyik oldalait szeretnénk nyomtatni. (bal, jobb, mindkettő)
NetRiport típusú sablon esetén ez nem lehetséges. Ebben az esetben ajánljuk több nyomtatvány
használatát.

Index sorok / index etikett nyomtatása
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Index bal, jobb, mindkét oldal nyomtatása
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Net Riport típusú nyomtatványnál a jegyet adó oktató
[Indexsorok.C_TUTORPRINTNAME] adatváltozóval lehetséges.

nyomtatási

nevének

megjelenítése

az

Net Riport típusú nyomtatványnál a mintatantervben szereplő tárgyfelelős neve, ill. nyomtatási neve
jeleníthető meg
[Indexsorok.C_TEMPLINEOWNERFIRSTNAME][Indexsorok.C_TEMPLINEOWNERLASTNAME][In
dexsorok.C_TEMPLINEOWNERPRINTNAME][Indexsorok.C_TEMPLINEOWNERTITLE]
adatváltozók használatával.

Index etikett nyomtatása

6.4. Nyelvvizsgák
A „Hallgatók (5400)"/ „Nyelvvizsgák" tabulátor fül alatt feltöltött nyelvvizsgával kapcsolatos bejegyzések
láthatóak az „Elektronikus index (2970) "/„Nyelvvizsgák (29950) " menüpontban.
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Nyelvvizsgák (29950)

NetRiport típusú nyelvvizsga sablon nyomtatása
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FastRiport típusú sablon esetén ha a nyelvvizsga kétnyelvű, vagy szakmai, az megjeleníthető az
elektronikus
index/nyelvvizsga
sablonon
szövegesen.
A
változó
használata:
[IIF(<fdsLanguageData."Bilingual">=false,
'<b>Egynyelvű',
'<b>Kétnyelvű')+IIF(<fdsLanguageData."Professional">=true, ', szakmai</b>', '</b>')+' nyelvvizsgát
tett.']. A Hallgató (5400) menüponton a Nyelvvizsgák tabulátor fülön található a Nyelvi követelmény
jelölőnégyzet. Ha ez bepipálásra kerül, akkor az adott nyelvvizsga adat alatt a Teljes Elektronikus
indexben és az Elektronikus index nyelvvizsga nyomtatványon a következő szöveg jelenik meg:"Az
oklevél kiadás feltételéül szabott nyelvi követelmény".
Mindkét típusú nyomtatvány sablonon megjeleníthetőek a honosított nyelvvizsga adatok:
honosított-e a nyelvvizsga,
a honosított nyelvvizsga dátuma, valamint
a honosított nyelvvizsga száma.
A
FastRiport
típusú
sablonban
a
honosított
nyelvvizsga
adatokra
hivatkozás:
[IIF(<fdsLanguageData."Honositott">, 'A nyelvvizsga honosított.' + #13 + 'A honosított nyelvvizsga
megszerzésének
dátuma:
<b>'
+
FormatDateTime('yyyy.mm.dd',
<fdsLanguageData."HonositottNyelvvizsgaDatum">) + '</b>' + #13 + 'A honosított nyelvvizsga száma:
<b>' + <fdsLanguageData."HonositottNyelvvizsgaSzama"> + '</b>','')]. A változók használatához nem
szükséges a nyomtatványfrissítés, a jelenleg használatban lévő sablonokon is elhelyezhetőek a honosított
nyelvvizsga adatok.
Honosított nyelvvizsga nyilvántartására új mezők jöttek létre a „Hallgatók(5400)/Nyelvvizsgák”
menüpontban. Jelölőnégyzetteljelölhető, hogy honosított a nyelvvizsga. A jelölőnégyzetnek két állása van,
true és false, és a nyelvvizsga rögzítésekor nem kerül automatikusan igaz értékre. Két mező, egyikben a
honosított nyelvvizsga dátuma, másikban a honosított nyelvvizsga száma rögzíthető.
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6.5. Szakmai gyakorlatok
„E-okmányok (2970)"/ „Szakmai gyakorlatok (30000)" menüponton „Hallgatók (5400)"/ „Hallgató
képzései (6000) "/„Szakmai gyakorlat (18350) " menüpontokban megjelenített bejegyzések jelennek meg.

Szakmai gyakorlatok(30000)

NetRiport sablonon: Szakmai gyakorlathoz tartozó kreditpont megjelenítésére a
[SzakmaGyakorlatok.C_CREDIT] adatváltozó használható.
Szkaad
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Szakmai gyakorlat nyomtatási képe (NetRiport)

FastRiport és NetRiport sablon esetén, ha a szakmai gyakorlat helye nem a szervezeti egységek közül kerül
kiválasztásra, hanem kézzel történik a rögzítése, akkor is megjelenik a nyomtatványon. FasRiport típusú
sablonok esetén: ha a szakmai gyakorlathoz be van állítva az indexsor kapcsolat, az E-index/Szakmai
gyakorlat sablonon változóként megjeleníthető a szakmai gyakorlathoz tartozó tárgy neve
[fdsPracticalData."SubjectName"], tárgy kódja [fdsPracticalData."SubjectCode"], és a félév
[fdsPracticalData."Term_DNAME"].

6.6. Hivatalos bejegyzések
Az „E-okmányok (2970)"/ „Hivatalos bejegyzések (30050)" menüpontban a „Hallgatók (5400)"/
„Hallgató képzései (6000) "/ „Hivatalos bejegyzések (6200) " felületen felvitt határozatok jelennek meg a
sablon nyomtatásakor.
NetRiport típusú nyomtatvány neve a honlapon: 89027-hivatalos bejegyzések. NET (index etikett)
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Hivatalos bejegyzések (30050)

NetRiport sablon esetén, a határozat szám megjelenítése: Képzések/ Hivatalos bejegyzések menüpontban a
hivatalos bejegyzéseknél szereplő határozat szám. Az adatváltozó a Határozatok adatforrásban található
meg.
Munkahelyi adatok is megjeleníthetőek, az adatok Munkahelyi adatforrásban találhatóak.
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Hivatalos bejegyzés nyomtatási képe
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6.7. Képzési adatok
Az „E-okmányok(2970)"/ „Képzési adatok (35750) " menüpontban a „Hallgatók (5400) "/„Hallgató
képzései (6000) "/ felületen rögzített képzési adatok jelennek meg a sablon nyomtatásakor.

Képzési adatok nyomtatása (35750)

A hallgató képzésénél található félévek száma mező adatának megjelenítése 89027-KepzesiAdatok.NET
Index
etikett
nyomtatvány
esetében
a
Végbizonyítványok
adatforrásban
a
[Vegbizonyitvanyok.C_TERMNUMBER] adatváltozóval használható.
Szak szervezeti egységének neve megjeleníthető, amelyet a Képzések/Szakok/Szak szervezeti
egysége mező tartalmaz. Akkor célszerű megjeleníteni, ha a hallgató képzés és a hozzá tartozó szak
szervezeti egysége eltér.
Az adatváltozók a szakok adatforrásban találhatóak meg.
Képzési adatok megjelenítésére szolgáló index etikett nyomtatvány (képzés89027-KepzesiAdatok.
NET).
Kiadott nyomtatványok adatai megjeleníthetőek: Hallgató/Hallgató képzése/Oklevél tabulátor
fülön megjelenő kiadott nyomtatványok.
Az adatváltozók a Kiadott nyomtatványok adatforrásban találhatóak.
Az adatok az Elektronikus leckekönyv következő nyomtatványain jeleníthető meg:
89027-KepzesiAdatok.NET,
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89027-hivatalos bejegyzések.NET,
89027-Végbizonyítványok.Net,
89027-Szemelyes adatok.NET.

6.8. Korábbi tanulmányok, Érettségi adatok
Az „E-okmányok(2970")/ „Korábbi tanulmányok, érettségi adatok(4515) " menüpontban azok az adatok
nyomtathatóak ki, melyek a Hallgatók(5400) menüpontban az Előképzettség tab fülön rögzítésre kerültek.

Korábbi tanulmányok, érettségi adatok nyomtatása

6.9. Diplomamunka/Szakdolgozat
A Diplomamunka/Szakdolgozat menüpontban a szakdolgozatra vonatkozó adatok nyomtathatóak ki.
Ezek az adatok a programban a „Hallgatók(5400)/Hallgató képzései(6000)/Hallgató
szakdolgozatai(32250)” menüpontban találhatóak.
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Diplomamunka/Szakdolgozat(45200)

Hallgató menüpontban szereplő OM azonosító is megjeleníthető a nyomtatványon.
Nyomtatvány: 89027-Szakdolgozatok.NET

6.10. Oklevél adatai
Az Elektronikus index(29750)/ Oklevél adatai(45250) menüpontban az oklevélre vonatkozó
adatok nyomtathatóak ki.
Ezek az adatok a programban a Hallgatók(5400)/Hallgató képzései(6000) menüpontban az Oklevél adatok
tabulátor fülön találhatóak.
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Oklevél adatai (45250)

FastRiport típusú sablonban változóként megjeleníthetőek a „Hallgatók/Hallgató képzései (6000)”
menüponton a Modulok adatai tabfülön található szakos adatok is. A szakos adatok a sablonszerkesztőben
a "fdsStudies" adattáblában találhatóak. Jelenleg minden modultípus adata megjelenik a sablonon, nem
csak a szak modultípushoz tartozó adatok, hanem pl. a szakirány modultípus adatai is. A szakos adatokat
tartalmazó nyomtatványok a portálról letölthetőek.
NetRiport típusú nyomtatványon megjeleníthető a Hallgató/Hallgató képzése menüponton az Oklevél
tabulátor fülön található Fokozat oklevél száma adat is. Az adat megjelenítéséhez a NetRiport típusú
89027-oklevelek.NETIndex etikett nyomtatványon az : [Oklevelek.C_FOKOZATOKLEVELSZAMA]
változókat kell a nyomtatványra helyezni.
A NetRiport típusú Index etikett Oklevél adatoknál nyomtatható nyomtatványon megjeleníthetőek a
hallgató Oklevél eredményének részletes adatai.
Azok az eredmények, melyekből az oklevél végeredménye kiszámításra kerül, a Hallgató(5400)/Hallgató
képzése(6000) menüpontban a Záróvizsga részeredmények és Oklevél eredmények tabulátor fül belső
Oklevél eredmények tabulátor fülön találhatóak.
Az Oklevél részeredményei a záróvizsga modulból, ill. a hallgató képzésénél szereplő adatok megfelelő
mezőiből, valamint kézi rögzítéssel kerülhetnek be a programba.
Az Oklevelek adatforrásban a [OklevelAdatok.C_FELIRAT] és a [OklevelAdatok.C_EREDMENY]
adatváltozók használatával kerül a nyomtatványra.

6.11. Végbizonyítvány, abszolutórium
Az „E-okmányok (2970) "/„ Végbizonyítvány (abszolutórium) " menüpontban olyan a programban
szereplő adatok jelennek meg, melyek a végbizonyítvány kiadásához szükségesek.
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Végbizonyítvány (abszolutórium) nyomtatása
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6.12. Záróvizsga adatok
Az „E-okmányok (29750) "/„ Záróvizsga adatok (52650)" menüpontban olyan hallgatók jelennek
meg, akiknek vannak rögzítve a záróvizsga modulban záróvizsga eredmények.

Záróvizsga eredmények nyomtatása

Kiadás: 2014.07.01.

Verzió: 4.0.

Oldalszám: 137 / 191

NEPTUN Tanulmányi
Rendszer
Dokumentáció

E-OKMÁNYOK KEZELÉSE

A nyomtatványon a záróvizsga részletes eredményei láthatóak. A nyomtatvány használatához az adatok
megjelenítéséhez feltétlenül szükséges a záróvizsga modul használata.
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7. Elektronikus index nyomtatása (Fast Report alapú sablon)
A Elektronikus index nyomtatásához kizárólag a Fast Report alapú nyomtatási sablon használható.
Ebben a fejezetben bemutatott Elektronikusan tárolt és nyomtatott leckekönyv három lényeges pontban
különbözik az Elektronikus index nyomtatványától,
 nem Net Riport, hanem Fast Report alapú nyomtatási sablon használható hozzá,
 a kiadás ténye nem kerül eltárolásra, ezért a későbbi fejlesztéssel megvalósult Kiadott elektronikus
leckekönyvek menüpont csak az Elektronikusan tárolt és nyomtatvány esetében tölt ki adatokat.
 kivonat nyomtatvány FastRiport típusú sablon esetén nem használható.
 TELJESEINDEXNYOMTATAS paraméter a NetRiport típusú sablon nyomtatására figyel!
A felületen mindkét típusú nyomtatvány nyomtatható!
„ Teljes elektronikus index (32550) " menüpontban a leckekönyv minden oldala egyszerre nyomtatható.

Teljes elektronikus index nyomtatása(32550)

A felületen található „Előkép" gombbal nyomtatás előtt megtekinthetjük a nyomtatásra kerülő leckekönyv
oldalait. A „Nyomtatás" gombbal nyomtatható ki az index. Az oldalak szoros számozással rendelkeznek.

Figyelem:
•
A teljes elektronikus index minden oldala csak egyszerre nyomtatható, a kiajánlott sablont az
intézmény további igények alapján szerkesztheti, formázhatja.
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A sablon szerkesztésekor további adatok és változók megjelenítése lehetséges.
Teljes elektronikus leckekönyv oldalai a következő adatokat tartalmazzák:
•
Borítólap
•
Kiállító intézményének adatai, Hallgató személyes adatai, Jogviszony adatok
•
Jogviszony adatok tanulmányi félévekre részletezve
•
Féléves indexbejegyzések
•
Párhuzamos, korábbi tanulmányok, tanulmányok beszámítása, korábbi intézmény, párhuzamos
képzés, vendéghallgató intézménye, érettségi adatok megjelenítése
•
Szakmai gyakorlatok
•
Nyelvtudás, és határozatok (hivatalos bejegyzések)
•
Végbizonyítvány (abszolutórium)
•
Szakdolgozat-diplomamunka, szakirányok
•
Záróvizsga adatai és eredményei-oklevél adatai és eredményei
•
Leckekönyv kiállítás igazolása
Amennyiben a hallgatónál bizonyos adatok nincsenek kitöltve (nyelvvizsga, korábbi, párhuzamos
intézmény, szakmai gyakorlat), akkor ezek az oldalak nem jelennek meg.
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Borító nyomtatási képe
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Kiállító intézmény adati, hallgató személyes adatai, jogviszonnyal kapcsolatos adatok nyomtatása
Elhasznált államilag támogatott félévek száma megjelenítése változóként lehetséges. (lsdVáltozók
megjelenítése a FastReport sablonban)
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Állítsuk az ElhasznaltFelevek változó értékét 0-ra, ha nem akarjuk megjeleníttetni az elhasznált féléveket.
Ellenkező esetben állítsuk 1-re.
A Teljes Elektronikus Leckekönyvben Hallgató (5400)/ Hallgató képzései (6000)/Hallgató indexe(267600)
menüpontban rögzített leckekönyv száma is megjeleníthető. A sablon szerkesztésekor a
[fdsList."IndexNumberM] változót kell használni.

Jogviszony adatok tanulmányi félévekre részletezve, nyomtatási kép
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A félévek sorrendezése, a félévsorszám alapján kerül rendezésre.
Teljes E-indexben kumulált kreditindex és kumulált tanulmányi átlag oszlop is megjeleníthető. A kumulált
kredit (fdsTermDatas.SumAverage) a kumulált tanulmányi átlag (fdsTermDatas.SumCredit) változóként
találhatóak meg a reportban.
Teljes elektronikus indexben a féléves eredményeknél ha a hallgatónál az indexsorban a részletes adatok
tab fülön be van pipálva az akkreditált jelölőnégyzet, akkor az indexsorban található eredmény is
megjelenik plusz az Akkreditált kifejezés is.
A [fdsIndexLineEntries."IndexLineDescription"] változó használatával a féléves indexsorok/részletes
tárgyadatok tabulátor fülön beírt megjegyzés mező is megjeleníthető.
Teljes e-index sablonon a továbbiakban változóként megjeleníthető a féléves pénzügyi státusz2 mező
értéke is. A féléves pénzügyi státusz2 mezőre a [fdsTermDatas."FinancialStatus2_DNAME"] változóval
lehet hivatkozni.
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Féléves indexbejegyzések nyomtatási képe
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INDEXTARGYLISTASORREND paraméterrel szabályozható a Teljes E-indexben is a tárgyak
megjelenítésének sorrendje. Az indextárgylistában a tárgyak megjelenésének sorrendje: 1 - tárgykód szerint
2 - tárgynév szerint

Párhuzamos és korábbi tanulmányok megjelenítése
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A párhuzamos, illetve korábbi tanulmányok beszámítása táblázatban csak azok a tárgyak jelennek meg,
amelyeknek indexsorában a Hallgató(5400) /Hallgató Képzései(6000)/Féléves adatok(6400) /Féléves
indexsorok(6600) menüpontban a Részletes adatok tab fülön az „Elismerés típusa" mező kitöltésre kerül.
Azok a tárgyak, amelyek a hallgató/hallgató képzései/ féléves adatok/féléves indexsorok menüpontban a
részletes adatok tab fülön úgy kerültek akkreditálásra, hogy az akkreditáció típusa kitöltésre került, csak a
Párhuzamos, ill. korábbi tanulmányok beszámítása táblázatrészben jelennek meg, az indexbejegyzések
között nem.
Teljes Elektronikus index sablonban a párhuzamos és korábbi tanulmányok beszámítása táblázatban
lehetőség van az akkreditáció típusának és az érdemjegynek a megjelenítése. Az akkreditáció típus
megjelenítésre a [fdsParTrainings."AkkreditacioTipus_DNAME"], az érdemjegy megjelenítésére a
[fdsParTrainingsIndexLineEntries. "Value_DNAME"] változó használható.
A felületen található „Eredeti tárgynév" mező adatai szükség esetén változóként megjeleníthetőek a
nyomtatási sablonban. (lsd. 2.1 Változók megjelenítése a FastReport sablonban)
A korábbi intézmény, párhuzamos képzés, vendéghallgató intézménye adatok közül csak az jelenik meg,
amelyik a Hallgatók (5400) menüpontban a Korábbi intézmény és párhuzamos tab fülön kitöltésre kerül.
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Szakmai gyakorlatok nyomtatási képe, Nyelvtudás, Határozatok megjelenítése

Kiadás: 2014.07.01.

Verzió: 4.0.

Oldalszám: 148 / 191

NEPTUN Tanulmányi
Rendszer
Dokumentáció

E-OKMÁNYOK KEZELÉSE

Teljes E-indexben a nyelvvizsga száma mellett megjeleníthető az anyakönyvi szám is. A sablon
szerkesztésekor a dataset-ben: fdsLanguageExams.RegistrationNumber elnevezéssel megtalálható.
Amennyiben a hallgató nyelvvizsga alól mentességet kapott és ez a Nyelvvizsga adatoknál a Mentesség
oka mezőben kitöltésre került, akkor a Teljes elektronikus index nyomtatványon a következő szöveg
jelenik meg: "A nyelvvizsga kötelezettség alól....alapján felmentést/mentességet kapott."
Nyelvvizsga és nyelvvizsga mentesség rögzítésekor is kötelező adat a nyelv megadása. Amennyiben egy
hallgató nem rendelkezik nyelvvizsgával, és jogszabály alapján vagy egyéb okból mentességet kap a
nyelvvizsga teljesítése alól, akkor a nyelvvizsga rögzítésekor a nyelvvizsga nyelv kiválasztásakor a Nincs
megadva, ill. a biz. szám rögzítésekor X értéket kell kiválasztani. Ennek alapján a Teljes elektronikus index
nyomtatásakor amennyiben a nyelvvizsga adatoknál Nincs megadva érték szerepel és ezzel egyidejűleg a
Felmentve jelölőnégyzet is bepipálásra került, akkor a teljes elektronikus index nyomtatványon nem
jelennek meg a nyelvvizsga bizonyítványra vonatkozó adatok, csak a szöveg, hogy "Nyelvvizsga
kötelezettség alól felmentést kapott". Amennyiben a hallgató egy végzettség, bizonyítvány alapján kapott
felmentést a nyelvvizsga kötelezettség alól, akkor ha nyelvnél kiválasztásra kerül a nyelv valamint a
bizonyítvány adatait rögzítésre kerülnek és ezzel egyidejűleg bepipálásra kerül a Felmentve jelölőnégyzet,
akkor a nyomtatványon megjelennek a nyelvvizsgára vonatkozó adatok és a felmentésre utaló megjegyzés
is. Ezzel egyidejűleg a Nyelvi követelmény jelölőnégyzet is bepipálásra kerül, akkor teljes körűen
jelezhető, hogy a hallgató az előírt nyelvi követelmény teljesítése alól milyen bizonyítvány adatok alapján
kapott mentességet.
A Hallgató (5400) menüponton a Nyelvvizsgák tabulátor fülön található a Nyelvi követelmény
jelölőnégyzet. Ha ez bepipálásra kerül, akkor az adott nyelvvizsga adat alatt a Teljes Elektronikus
indexben és az Elektronikus index nyelvvizsga nyomtatványon a következő szöveg jelenik meg:"Az
oklevél kiadás feltételéül szabott nyelvi követelmény".
Teljes e-index, e-index nyelvvizsga és törzslap 13 sablonon megjeleníthetőek a honosított nyelvvizsga
adatok:
honosított-e a nyelvvizsga,
a honosított nyelvvizsga dátuma, valamint
a honosított nyelvvizsga száma.
A honosított nyelvvizsga adatokra hivatkozás: [IIF(<fdsLanguageData."Honositott">, 'A nyelvvizsga
honosított.' + #13 + 'A honosított nyelvvizsga megszerzésének dátuma: <b>' +
FormatDateTime('yyyy.mm.dd', <fdsLanguageData."HonositottNyelvvizsgaDatum">) + '</b>' + #13 + 'A
honosított nyelvvizsga száma: <b>' + <fdsLanguageData."HonositottNyelvvizsgaSzama"> + '</b>','')]. A
változók használatához nem szükséges a nyomtatványfrissítés, a jelenleg használatban lévő sablonokon is
elhelyezhetőek a honosított nyelvvizsga adatok.
Honosított nyelvvizsga nyilvántartására új mezők jöttek létre a „Hallgatók(5400)/Nyelvvizsgák”
menüpontban. A jelölőnégyzettel megjelölhető, hogy honosított a nyelvvizsga. A jelölőnégyzetnek két
állása van, true és false, és a nyelvvizsga rögzítésekor nem kerül automatikusan igaz értékre. Két mező
található, egyikben a honosított nyelvvizsga dátuma, másikban a honosított nyelvvizsga száma rögzíthető.
A szakmai gyakorlat akkor jelenik meg a teljes elektronikus indexben, ha az Igazolás ideje ki van töltve a
Szakmai gyakorlatnál.
Teljes elektronikus indexben megjeleníthető a szakmai gyakorlatnál új mezőként megjelent Időtartam
mező.
A
mező
adatainak
megjelenítésére
a
[fdsSzakmaiGyakorlat."NumberOfPeriods"]
[fdsSzakmaiGyakorlat."Period_DNAME"] változók használhatóak
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Hivatalos bejegyzések (6200) felületen található jelölőnégyzet alkalmazásával megjelölhető, hogy a
kiválasztott bejegyzés megjelenjen-e a Teljes Elektronikus indexben, vagy sem. A rendszerben már
korábban szereplő hivatalos bejegyzéseknél a jelölőnégyzet állása hamis.

Végbizonyítvány (abszolutórium) nyomtatási képe
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A módosított nyomtatványon, ha a hallgató nem rendelkezik végbizonyítvánnyal (abszolutóriummal)
és/vagy nem áll rendelkezésre oklevél adat, akkor a végbizonyítvány és oklevél adatok megjelenítésére
vonatkozó rész megjelenik, de az adatok helyett szaggatott vonal látható.

Szakdolgozat-diplomamunka, szakirányok
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Szakirányok változóként kerülnek megjelenítésre. Amennyiben szeretnénk megjeleníteni, akkor a
sablonban kell a változót beállítani. (lsd.2.1Változók megjelenítése a FastReport sablonban).
Teljes elektronikus index nyomtatványon a szakdolgozatra vonatkozó adatok, eredmények, cím csak
abban az esetben kerülnek megjelenítésre, ha a szakdolgozatnál a védés eredménye kitöltésre kerül.

Záróvizsga adatai és eredményei, Oklevél adatai és eredményei
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Változóként megjeleníthető a hallgató okleveléhez rögzített záradék. Használatához a honlapon található
sablon betöltése és a Záradék változó szerkesztése szükséges.
Valamint a szakdolgozat védés eredménye megjeleníthető a záróvizsga adatoknál. Amennyiben az
intézmény ebben a formában szeretné használni a Teljes E-indexet, akkor a honlapról a Teljes E-index
(záróvizsgánál a szakdolgozat eredményei) elnevezésű sablont kell letölteni.
Változóként megjeleníthetőek még a „Hallgatók/Hallgató képzései (6000)” menüponton a Modulok
adatai tabfülön található szakos adatok is. A szakos adatok a sablonszerkesztőben a "fdsStudies"
adattáblában találhatóak. Jelenleg minden modultípus adata megjelenik a sablonon, nem csak a szak
modultípushoz tartozó adatok, hanem pl. a szakirány modultípus adatai is. A szakos adatokat tartalmazó
nyomtatványok a portálról letölthetőek. A változók használatához nem szükséges a nyomtatványfrissítés,
a jelenleg használatban lévő sablonokon is elhelyezhetőek az új változók.
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7.1. Teljes elektronikus indexhez kiegészítő sablonok nyomtatása
A Teljes elektronikus indexhez kiegészítő nyomtatvány is kiadható.
A kiegészítő nyomtatvány használata, kiegészítés kiadása abban az esetben szükséges, ha a hallgatói
jogviszony megszűnt, de a Teljes elektronikus index kiadásakor a hallgató nem rendelkezett záróvizsgával
és/vagy oklevéllel.
Az Adminisztráció/Teljes elektronikus index (32550) menüpont felületén található egy státusz mező,
melynek kódtételes értékei a Teljes elektronikus index kiadásának megfelelően állítható. A kódtétel
értékei:
• Kiadott tejes E index kiegészítéssel,
• Kiadott teljes E index kiegészítés nélkül, és
• Még nincs kiadott teljes E index.
A nyomtatvány elkészítésekor szükséges a felületen található kiadás dátuma és kiadó mezők kitöltése.
Módosított, újra kiadott nyomtatvány kitöltése után pedig a módosítás dátuma és a módosító kitöltése
ajánlott.
A felületen található két gomb a „Kieg. előkép", és „Kieg. Nyomtatvány" gombok, mellyel a kiegészítő
nyomtatványok nyomtatás előtt megtekinthetőek, majd nyomtathatóak.

Kiegészítés nyomtatása

A Teljes elektronikus index száma a Törzskönyvi szám/Neptunkód, a Kiegészítő nyomtatvány hivatkozik
arra, hogy melyik Teljes elektronikus indexhez került kiadásra, ennek megfelelően a száma Törzskönyvi
szám/Neptunkód/2.
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Teljes elektronikus index nyomtatványnál altípus megadása szükséges. A Teljes elektronikus index
nyomtatványt 1-es, a Kiegészítő teljes e index nyomtatványt pedig 2 -es altípussal kell feltölteni.

Teljes elektronikus index kiegészítő nyomtatvány

A nyomtatvány tartalmazza a borítólapot, a kiállító intézmény adatait, a hallgató személyes adatait, a
nyelvvizsga adatokat, szakdolgozat adatokat, záróvizsgára és oklevélre vonatkozó adatokat, valamint a
lezáró utolsó oldalt.
A nyomtatvány formája teljes egészében megegyezik a Teljes elektronikus index azonos oldalaival.

8. Index etikett nyomtatás
Index etikett alatt azt a nyomtatványt értjük, melyet akkor használunk, ha a „fekete” leckekönyv adatainak
kitöltése kézzel történik, de a félévente felvett tárgyakat (index etikett bal oldal) vagy a bejegyzett
eredményeket (index etikett jobb oldal), esetleg mindkét oldalát nyomtatja az ügyintéző a hallgató
leckekönyvébe és ez a nyomtatvány kerül etikett formában beragasztásra.
A nyomtatáskor a megjelenő nyomtatvány választó ablakban kell kiválasztani a nyomtatványt, melyet
szeretnénk kinyomtatni.
Az index etikett sablon típusa lehet: FastRiport és NetRiport.
A továbbiakban a NetRiport típusú sablon leírása következik.
Index etikett a következő felületeken nyomtatható:
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Hallgató(5400)/ Hallgató képzései(6000)/ Féléves adatok(6400)/Féléves indexsorok(6600) „Index
etikett gomb” – a felületen a kiválasztott hallgatónak a kiválasztott félévre nyomtatható index
etikett.
Szervezeti
egységek(28000)/
Képzések(200000)/
Hallgatók(204500)/
Féléves
adatok(207200)/Féléves indexsorok(208100) - a kiválasztott képzésen, a kiválasztott féléven
nyomtatható etikett
Szervezeti egységek(28000)/ Képzések(200000)/ Aktuális félévek(201800)/Aktuális féléven lévő
hallgatók(202700) - a kiválasztott képzésen az aktuális félévről nyomtatható etikett.
Szervezeti egységek (28000)/ Féléves adatok(30900) - a szervezeti egység képzéseihez tartozó
hallgatók féléveiről nyomtatható etikett
Adminisztráció (95400)/ Féléves adatok(11500)
Képzések(115600)/ Hallgatók(120100)/ Féléves adatok(122800)/ Féléves indexsorok(123700)
Képzések(115600)/ Aktuális félévek(117400)/ Aktuális féléven lévő hallgatók(118300)

A/4-es formában lehet egyszerre nyomtatni az index etikett mindkét oldalát is.
A nyomtatványok a honlapon megtalálhatóak. A nyomtatvány neve: 89027_indexetikett_jobboldal.frx és
89027_indexetikett_baloldal.frx.
A nyomtatványok feltöltésekor a típus: Index etikett, a sablon típusa NetRiport, altípus: 2.
Csoportos nyomtatáskor figyelni kell arra, hogy azonos félév kerüljön kiválasztásra.
A nyomtatványhoz készült egy új paraméter mely az index etikett nyomtatvány szerkesztésekor beállítható.
A paramétert az intézménynek kell a nyomtatványra felvennie és az értékét beállítani. Az index etikett
nyomtatványon paraméter felvétele a következő: a sablon szerkesztőben a jobb oldali menüben az
adatforrások alatt ki kell választani a Paraméterek-et majd a + jel lenyitásával megjelenik az összes
paraméter. A Paraméterek feliratra állva jobb egérrel kattintva az ÚJ Paraméter lehetőséget kell választani
majd a létrejött új paraméterben a paraméter nevét megadni. A paraméter neve: LoadExtraData. A név
megadása után, a LoadExtraData paramétert kiválasztva az alatta található Tulajdonságoknál az
Expressionban kell az "I" vagy "N" értéket beállítani. Az érték beállításnál ügyelni kell, hogy a " "
karakterek megadására.
Amennyiben az I érték kerül beállításra, akkor az index etikett nyomtatásakor, ha pl. a hallgató cím,
munkakör, extra adataira, vagy a szervezeti egységre van hivatkozás a nyomtatványban, akkor lassabban
történik meg a nyomtatvány megjelenítése.
N érték beállítása esetén gyorsabban jelenik meg a sablon, viszont ezen adatok nem kerülnek
megjelenítésre/letöltésre, annak ellenére sem, hogy van rá hivatkozás a sablonon. Az E-okmányok
dokumentációban részletesen található, hogy melyek azok az adatváltozók melyek megjelenítése a
LoadExtraData paraméterrel szabályozható.
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Új paraméter felvétele

Paraméter nevének beírása
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Paraméter értékének beállítása

Paraméter érték beállításánál fontos a " " karakterek megadása!
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Az alábbi adatok megjelenítésére van hatással a paraméter beállítása:

c_idcardnumber, c_cnp,
c_city,c_kozterulet,c_hazszam,c_templineownerfirstname,c_templineownerlastname,c_templineownerprint
name,c_templineownertitle,c_institutename,c_institutename_1,c_institutename_2,c_institutename_3,c_inst
itutename_4,c_bankaccountnumber,c_country,c_country_1,c_country_2,c_country_3,c_country_4,c_count
y,c_ertorszag,c_ertorszag_1,c_ertorszag_2,c_ertorszag_3,c_ertorszag_4,c_ertmegye,c_ertirszam,c_ertvaros
,c_ertutca,c_munkaorszag,c_munkaorszag_1,c_munkaorszag_2,c_munkaorszag_3,c_munkaorszag_4,c_mu
nkamegye,c_munkairszam,c_munkavaros,c_munkautca,c_extra1,c_extra2,c_extra3,c_extra4,c_extra5,c_ex
tra6,c_extra7,c_extra8,c_extra9,c_extra2di,c_extra3di,c_extra4di,c_extra,c_extra10,c_extra11,c_interiororg
anizationcode,c_interiororganizationname,c_interiororganizationname_1,c_interiororganizationname_2,c_i
nteriororganizationname_3,c_interiororganizationname_4
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9. Törzslap nyomtatáshoz nyomtatási sablon kiválasztása
Törzslapok nyomtatásánál mind a FastReport mind a NetRiport nyomtatványok használhatóak.
A felületen a nyomtatási sablon típusát nyomtatáskor kell kiválasztani a rádiógombok segítségével.
A törzslap nyomtatványok a honlapról letölthetőek. A nyomtatványokon az adatok megjelenítésének
formáját, mennyiségét az intézmény változtathatja. A nyomtatványokon a szűrő feltételek is kialakíthatóak.
Minden nyomtatványon az adatváltozók típusa előre meghatározott. A nyomtatvány szerkesztésnél látható,
hogy mi az adatblokk (adatforrás) neve, a használható változók ugyanezen gyűjtőnév alatt találhatóak
(szerkesztőben jobb oldalt) az adatváltozók között.
Ha más adatforrásból szükséges adatot a nyomtatványon megjeleníteni, a subreport –ot kell a
nyomtatványon használni.
A Fast Report sablonok szerkesztése az „ Adatok(Dataset) megjelenítése a FastReport sablonban” című
fejezetben olvasható.
A Net Riport sablonok szerkesztése a „ Net Riport szerkesztés” című fejezetben olvasható.

9.1. Törzslapkezelés előtt szükséges beállítások
A törzslapkezelés előtt a következő beállítások szükségesek:
• Paraméterek beállítása
• Nyomtatványok feltöltése (FastReport, NetRiport)
• Hallgatók leválogatása
• Kiválasztott törzslap nyomtatása

Kiadás: 2014.03.01

Verzió: 3.7.

Oldalszám: 161 / 191

NEPTUN Tanulmányi
Rendszer Dokumentáció

E-OKMÁNYOK KEZELÉSE

9.1.1. Törzslap használatához szükséges paraméterek beállítása

Paraméterek beállítása
Adminisztráció (95400)/Paraméterek (95800) menüpontban tekinthetőek meg a törzslap használatához
szükséges paraméterek.
• TORZSLAPNEV paraméterek szabályozzák, a Törzslapok felületen található jelölőnégyzet
feliratát. A TORZSLAPNEV paraméter számozása adja meg, hogy hányadik jelölőnégyzetnél
jelenik meg a felirat. A paraméter nem karosítható.
Pl. TORZSLAPNEV3 - Az Elektronikus index/Törzslapok felületen található harmadik jelölőnégyzet
felirata.
• TORZSLAP_FIX_SZAMOZAS paraméter használatával meghatározható, hogy a törzslapok
számozása fix vagy folyamatos legyen. A paraméter nem karosítható.
TORZSLAPNYOMTATAS paraméterrel szabályozhatjuk a nyomtatványon az adatok megjelenítési
rendjét. A paraméternek három értéke van. 1 érték alapján: képzés kódra figyel, és így képzésenként
jeleníti meg a törzslap nyomtatványokon az adatokat, 2 érték esetén: törzskönyvi számra figyel, és ennek
alapján jeleníti meg a törzslap nyomtatványokon az adatokat, 3 érték esetén: képzési szintre figyel, és
ennek alapján jeleníti meg a törzslap nyomtatványokon az adatokat.
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9.2. Törzslapok nyomtatása
A
törzslapok
nyomtatására
alkalmas
felület
(29750)/Törzslapadatok (34050) menüpontban érhető el.

az

Adminisztráció(95400)/E-okmányok

Törzslapok
A felületen két tabulátorfül alatt találhatóak az adatok:
 Törzslapok
 Kinyomtatott törzslapok
Törzslap nyomtatásnál a felületen látható Típus panelben kiválasztható, hogy FastReport vagy NetRiport
alapú nyomtatványt kerüljenek kinyomtatásra. A rádiógomb kiválasztásának megfelelően tölti be a
program a megfelelő nyomtatványokat.
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9.3. Törzslapok kiválasztása nyomtatás előtt

Törzslapok nyomtatása
A felületen a fenti listában a hallgatók képzés sorai jelennek meg. A törzslap nyomtatható hallgatónként
és csoportosan egyaránt.
A hallgatók sora képzésenként jelenik meg. Amennyiben egy hallgatónak több képzése van, több sor
jelenik meg.
Amennyiben a hallgatónak több képzése van, de a törzskönyvi szám megegyezik, akkor az azonos
törzskönyvi számhoz tartozó képzések egy törzskönyvi lapon jelennek meg.
A nyomtatás előtt ki kell választani, a hallgatót vagy hallgatókat, valamint a jelölőnégyzetek segítségével,
a nyomtatásra kerülő törzslap típusát.
A hallgatók kiválasztása egyszerű vagy összetett kereséssel, egyéncsoport használatával, illetve szűréssel
lehetséges.
Amennyiben több törzslap nyomtatvány került feltöltésre, akkor legördülő menüből kell kiválasztani a
kinyomtatandó sablon típusát.
A mindent kijelöl funkcióval egyszerre az összes törzslap kijelölése lehetséges, illetve a kijelöléseket töröl
gomb használatával a kijelölések megszüntethetőek.
A törzslap 14 nyomtatása előtt szükséges a félév kiválasztása. A legördülő listában az intézmények félév
láthatósági beállításának megfelelően jelennek meg a félévek. A felületen található a „Nyomtatás” és
„Előkép” gomb.
Amennyiben nem szeretnénk törzslapot nyomtatni csak megtekinteni, akkor célszerű az „Előkép” gombot
használni.
A „Nyomtatás” gomb használatával generálódik a törzslap.
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Figyelem: ha a felhasználónak nem szükséges törzslapot generálnia, akkor az „Előkép” gomb használatát
javasoljuk.

9.4. Kinyomtatott törzslapok

Kinyomtatott törzslapok megtekintése

A kinyomtatott törzslapok tabulátor fül alatt sorokban jelennek meg a már legenerált törzslapok. Az alábbi
adatok tekinthetőek meg a legenerált törzslapokról: Dátum (generálás időpontja), Típus, Kezdő oldal,
Oldalszám valamint az alkalmazott, aki a nyomtatványt létrehozta.
A nyomtatvány kiadás ténye eltárolásra kerül, mind a FastReport mind a NetRiport alapú nyomtatási
sablon esetében.

9.5. Nyomtatásra kerülő törzslapok megjelenése
Minden törzslapnál, ha a törzslap adatai nem férnek el egy oldalon, akkor a következő oldalon
folytatódik a sorszámozás.
Amennyiben csoportosan szükséges törzslapot nyomtatni, akkor választhatjuk a Kétoldalas nyomtatvány
kijelölőnégyzetet. A jelölőnégyzet szabályozza, hogy ha kétoldalas nyomtatási funkciót választunk és
adott hallgatónak pl. 3 oldalon férnek el az adatai, akkor egy üres oldat tesz a nyomtatásba, hogy a
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következő hallgató törzslapja másik lapon kezdődjön el, és ne az előző hallgató törzslapjának másik
oldalán.

9.5.1. Törzslap1
Törzslap l nyomtatvány egy Tartalomjegyzéke a Törzslapoknak, kitöltését nem a program végzi.
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9.5.2. Törzslap2
Törzslap2 nyomtatvány a személyes adatok, leckekönyv, diákigazolvány adatok nyomtatására alkalmas.

Törzslap2 nyomtatvány nyomtatási kép
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Törzslap2 nyomtatvány szerkesztési felülete
A hallgató számára kiadott nyomtatványok is megjeleníthetőek a nyomtatványon.
Hallgató/Hallgató képzése/Oklevél tabulátor fülön megjelenő kiadott nyomtatványok adatai
jeleníthetőek meg.
Az adatváltozók a Kiadott nyomtatványok adatforrásban találhatóak.
Nyomtatványok melyeknél használható: Törzslap2, Törzslap3, Törzslap6, Törzslap13.
Törzslap2 típusú NetRiport nyomtatványon megtalálhatóak adatváltozók a teljes elektronikus
leckekönyvhöz generált leckekönyv sorszámok megjelenítésére.
KiadottEtnya adatforrás, amely az alábbi változókat tartalmazza:
[KiadottEtnya.C_LECKEKONYVSZAMA] (teljes elektronikus leckekönyv száma),
[KiadottEtnya.C_ERVENYES] (teljes elektronikus leckekönyv érvényessége),
[KiadottEtnya.C_VEGLEGES] (végleges-e),
[KiadottEtnya.C_KIADASDATUMA] (kiadás dátuma),
[KiadottEtnya.C_TIPUS] (teljes elektronikus leckekönyv típusa).
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9.5.3. Törzslap3
A nyomtatványon a hallgatói jogviszonnyal, képzéssel, és előképzettséggel kapcsolatos adatok kerülhetnek
megjelenítésre.

Törzslap3 nyomtatvány nyomtatási kép
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Törzslap 3 nyomtatvány szerkesztő felülete.
Törzslap3 –nál a hallgató képzésénél található félévek száma mező adatának megjelenítése a Jogviszony
adatforrásban a [JogviszonyAdatok.C_TERMNUMBER] adatváltozóval lehetséges.
Törzslap3 NetRiport nyomtatványon található az Előképzettség paraméter. A nyomtatványon szerepel egy
végzettség paraméter is, nyomtatvány szerkesztőben a két paraméter együttes beállításával lehet az
előképzettségeket és végzettségeket megjeleníteni.
Az Előképzettség paraméter alapértelmezett értéke 0, ebben az esetben a "Hallgatók(5400)" menüpontról
az Előképzettségek tab fülről jeleníti meg az előképzettséghez tartozó sorokat.
Amennyiben az Előképzettség paraméter 1-es és a Végzettség paraméter 2-es értékre kerül beállításra,
akkor a "Hallgatók/Hallgatók képzései(6000)" menüpontról a képzés előképzettsége tab fülről jeleníti meg
a Képzéshez tartozó előképzettség adatokat.
A törzslap3 nyomtatványhoz új sablon a honlapról letölthető. (89071-törzslap3.frx)
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9.5.4. Törzslap4
A nyomtatványon a képzés féléveire vonatkozó adatok jelennek meg.

Amennyiben a féléveknél pl. az akkreditált félévet nem szeretnénk megjeleníteni, akkor szűrőt lehet a
nyomtatási sablonban alkalmazni.
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Törzslap4 sablon szerkesztő felülete
A Törzslap4 sablonon a féléves átlagok megjelenítésére használhatóak a CREDIT,CREDITALL,
KORRIGALT KREDITINDEX, AVERAGE, SUMCREDIT, SUMKREDITALL, stb. változók.

9.5.5. Törzslap5
A törzslap 5 nyomtatvány a későbbiekben készül el. Fejlesztése folyamatban van.
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9.5.6. Törzslap6
Nyomtatvány a képzés adatainak és a párhuzamos képzési adatok nyilvántartására szolgál.

Törzslap6 nyomtatási kép

Törzslap6 nyomtatvány szerkesztési kép
Törzslap 6 nyomtatványon a képzés vége dátum mellett a képzés megszűnés oka is megjeleníthető.
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A törzslap3 nyomtatványon a hallgatói jogviszony megszűnés oka adatnál a "Jogviszony megszűnése"
kódtétel érték jelenik meg, mert a FIR jelentések miatt kötelezően ennek az értéknek kell szerepelnie.
Amennyiben az intézmény szeretné azt is megjeleníteni, hogy a képzésen milyen okból szűnt meg, a
hallgató képzés jogviszony megszűnés okát megjelenítheti a Törzslap 6 nyomtatványon az adott képzés
vég dátummal együtt, a C_MEGSZUNESOKA adatváltozó használatával.
Törzslap 6 nyomtatványon [Kepzesadatok.C_TERMNUMBER] adatváltozó használható a hallgató
képzésénél található félévek száma mező adata jeleníthető meg.
Szak szervezeti egységének neve megjeleníthető: Képzések/Szakok/szak szervezeti egysége mező. Akkor
célszerű megjeleníteni, ha a hallgató képzés és a hozzá tartozó szak szervezeti egysége eltér. Az
adatváltozó a szakok adatforrásban találhatóak meg.
Törzslap6 nyomtatványon a Felnőttképzési és Mobilitásra vonatkozó adatok is megjeleníthetőek.
A nyomtatvány szerkesztőjében megtalálhatóak az adatforrások.
Felnőttképzési adatokat megjelenítő menüpontok:
Hallgatók(5000)/Hallgató képzései(60000)/ Felnőttképzési adatok(579000)
Szervezeti egység(28000)/Képzések(200000)/Felnőttképzési adatok(57850)
Adminisztráció(95400)/Hallgatók képzései(32750)/ Felnőttképzési adatok(57950)
Képzések(115600)/Hallgatók(120100)Felnőttképzési adatok(58000)
Képzések(115600)/Felnőttképzési adatok(57800)
Mobilitási adatokat megjelenítő menüpont:
Hallgató/Mobilitás(51450)
Törzslap6 nyomtatványon a képzésadatok adatforrásban található a felvételkori pénzügyi státuszra
vonatkozó hivatkozás: [Kepzesadatok.C_FIRSTFINANCIALSTATUS], a képzés nyelve
[Kepzesadatok.C_LANGUAGE] a hallgató képzésének telephelyének
[Kepzesadatok.C_SITENAME]megjelenítésére készültek adatváltozók.

9.5.7. Törzslap7
A Törzslap 7 nyomtatványon a korábbi tanulmányok beszámítása jelenik meg.
A törzslap nyomtatványon csak azok tárgyak jelennek meg, amelyeknek indexsorában az akkreditáció
típusa kitöltésre kerül. Az akkreditáció típusa a Hallgató(5400) /Hallgató képzései(6000) Féléves
adatok(6400)/ Féléves indexsorok (6600) menüpontban a Részletes adatok tabulátor fül alatt található
„akkreditáció típusa” kódtételes mező feltöltésre kerül.
Nyomtatás előtt ki kell választani a félévet, amelynél az akkreditáció szerepel, vagy az üres félévet kell
kiválasztani.
A Fast Report Törzslap7 sablonon megjeleníthető a féléves indexsoroknál az akkreditált tárgyhoz rögzített
határozatszám.
A
határozatszám
megjelenítéséhez
sablon
szerkesztésekor
[fdtsIndexLineEntries."Hatarozatszam"] változót kell használni.
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Tör

Törzslap7 nyomtatási kép

Törzslap7 szerkesztő felülete
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Törzslap7 nyomtatványon indexsor bejegyzések adatforrás is található, melynek adatváltozóival az
indexsor bejegyzések (eredmények) megjeleníthetőek. A törzslap7 nyomtatványhoz a sablon a honlapról
letölthető. (89071-törzslap7.frx)
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9.5.8. Törzslap8
Fogyatékossággal, hátrányos helyzettel kapcsolatos adatok nyilvántartására szolgál.

Törzslap8 nyomtatási kép

Törzslap8 szerkesztő felület
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9.5.9. Törzslap9
Fegyelmi és kártérítési ügyek valamint a határozatok, hivatalos bejegyzések jelennek meg a
nyomtatványon.

Törzslap9 nyomtatási képe
Az események megjelenítésénél nem csak a Hallgató képzéséhez kapcsolódó, hanem a hallgatóhoz tartozó
Események is megjeleníthetőek, erre az Egyéni események adatváltozók használhatóak.
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Törzslap 9 szerkesztő felülete
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9.5.10. Törzslap10
Szakmai gyakorlatok megjelenítésére használható.

Törzslap10 szerkesztési kép
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A szakmai gyakorlatához kapcsolt tárgy kreditpontjának a C_CREDIT adatváltozó használatával
jeleníthető meg.

9.5.11. Törzslap11
Végbizonyítvány adatok megjelenítése.
Amennyiben szeretné használni az intézmény, akkor az ABSZOLUTORIUMALAIRO karosítható
paraméterben kell megadni az Abszolutórium aláíróját. A nyomtatványoknál a nyomtatvány
szerkesztőben pedig a paramétereknél található az Aláíró paraméter, melyet a nyomtatványra
helyezve az ABSZOLUTORIUMALAIRO paraméterben megadott aláíró jelenik meg. Amennyiben a
hallgató képzésének szervezeti egységéhez nincs megadva abszolutórium aláíró, akkor a felettes
szervezethez rögzített aláíró jelenik meg a nyomtatványon.

Amennyiben a hallgatónak több képzése van, annál a képzésnél, melynél nincs abszolutórium dátuma,
megjelenítjük, hogy melyik képzés az, amelyen nem rendelkezik végbizonyítvány adatokkal.
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Törzslap 11 (NetRiport szerkesztő felülete)
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9.5.12. Törzslap12
Szakdolgozat diplomamunka, szakirány adatok megjelenítése.

NetRiport Törzslap 12 nyomtatványon a Szakok változók nyomtatványra helyezésével megjeleníthetőek a
szakos adatok is.
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Törzslap12 szerkesztő felülete

Szakos változók(NetRiportban)
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FastReport sablonba is megjeleníthetőek a szakos a sablonszerkesztőben az „fdsStudies” adattáblában
találhatóak változókkal.

Fast Reportos
elvégezni:

Törzslap12 nyomtatványon több szakirány megjelenítéséhez az alábbi beállítást kell

A „Szakiranyok” változó értékét „true”—ra kell állítani.

Több szakirány megjelenítésének beállítása
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9.5.13. Törzslap13
Nyelvvizsga adatok, oklevél adatok és záradék megjelenítésére használható.

Nyomtatványon használható változók segítségével a törzslap 13 sablonon megjeleníthetőek nyelvvizsga
felmentésre, a nyelvi követelményre és a honosított nyelvvizsgára vonatkozó adatok.
Hallgató/Hallgató képzése menüponton az Oklevél tabulátor fülön található Fokozat oklevél száma adat
amely a Törzslap 13 nyomtatványon az [Oklevelek.C_FOKOZATOKLEVELSZAMA], száma
adatváltozóval jeleníthető meg.
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Törzslap13 szerkesztő felülete

Törzslap 13 nyomtatványon a nyelvvizsgánál rögzíthető jelölőnégyzetek (szakmai, kétnyelvű, felmentve,
nyelvi követelmény, honosított) értéke megjelenítésre kerül.
A jelölőnégyzetek bejelölése esetén a nyomtatványon megjelenik egy kiegészítő mondat, mely kiegészül a
megjelölt jelölőnégyzetek értékeivel. Pl. adott nyelvvizsga sornál a szakmai jelölőnégyzet igaz értékre
állításával a következő mondat jelenik meg a nyomtatványon: A nyelvvizsga szakmai.
A megjelenő felirat szövegét az intézmény is módosíthatja.
A Törzslap13 nyomtatványon a szerkesztőben látható és módosítható a feltétel szerkesztés.
A nyomtatvány melyen a fejlesztés elkészült: 89071-Törzslap 13 .NET
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9.5.14. Törzslap14
Törzslap14 nyomtatványon a féléves indexsorok jelennek meg. A félév kiválasztható, amelyre a nyomtatást
szeretnénk.

Amennyiben a megjelölt hallgató/hallgatók nem rendelkezik(nek) a kiválasztott félévvel, a következő
üzenet jelentkezik.
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Törzslap14 nyomtatvány esetében az összefoglaló félévet (...) választva minden félév kinyomtatásra kerül,
valamint rákerül a fejlécre az adott félév.
A nyomtatványon a képen megjelölt változók használhatóak, pl. tárgyfelelős nevének
(C_OWNERLASTNAME és C_OWNERFIRSTNAME), és tárgyfelvételek számának és az indexsorban
található eredeti tárgynév megjelenítésére is van lehetőség.
Törzslap nyomtatványon megjeleníthető a jegyet adó oktató nyomtatási neve
IndexsorBejegyzesek.C_PRINTNAME] változók használatával.
A hallgató mintatantervében szereplő tárgyfelelős oktató neve a Törzslap7 és Törzslap14 nyomtatványok
esetében:
[Indexsorok.C_TEMPLINEOWNERFIRSTNAME][Indexsorok.C_TEMPLINEOWNERLASTNAME][In
dexsorok.C_TEMPLINEOWNERPRINTNAME][Indexsorok.C_TEMPLINEOWNERTITLE]
adatváltozók segítségével jeleníthetőek meg.
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A nyomtatványon az Indexsor bejegyzések adatforrásban az ENTRYTYPE változóval az indexsor
bejegyzés típusa jeleníthető meg.

9.5.15. Törzslap 15
Záróvizsga adatok megjelenítéséhez törzslap nyomtatvány használható. A nyomtatvány sablon típusa
kizárólag NetRiport. A nyomtatványon a záróvizsga modulhoz kapcsolódóan a modulban használatos
adatok, eredmények megjelenítése, kinyomtatása válik elérhetővé. Amennyiben valamely záróvizsga
eredménynél nincs adat, akkor a NINCS ADAT szöveg jelenik meg.
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Törzslap15 nyomtatási képe

Törzslap 15 szerkesztő felülete
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