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1. Diákigazolvány kezelés 
 

A diákigazolvány modul feladata a diákigazolvány igénylések és diákigazolványok körüli adminisztrációs 

tevékenység kezelése, a szükséges munkafolyamatok támogatása. A modul az érvényes előírásoknak 

megfelelően működik. 

 

A „Diákigazolvány kezelés (10400)” menüpontból kiindulva lehetőség nyílik az igénylőlap, a matrica, és 

az állandó igazolvány kezelésével kapcsolatos minden adminisztráció elvégzésére, ezért a 

dokumentációban elsősorban ebből a menüpontból. 

A lentebb ismertetett felületek, funkciók egy része megtalálható más menüpontokon is, azonban ezek 

minden esetben csak a kiválasztott hallgató diákigazolvány ügyintézéshez készültek, és nem alkalmasak 

például FIR-es műveletek elvégzésére. 

 

 

2. Vonatkozó paraméterek 
 

 

DIAKIGAZOLVANYSTATUSZELLENORZES - I esetén a Státusz mezőt, N esetén a Státusz2 mezőt 

kell figyelni a hallgatónál, hogy aktív-e. Vagyis I állás esetén csak akkor lehet a hallgatóhoz új igazolványt 

vagy matricát rendelni, ha a státusz 1 értéke aktív, míg N állás esetén az ellenőrzés a státusz2 mező 

értékére figyel. A diákigazolvány ellenőrzés a hallgató képzésének státusza alapján történik. A paraméter 

nem karosítható. 

 

CIMMEGBONTAS – a paraméter állására már nem figyel a program. 

 

FIRAUTOMATIKA - N esetén az összes FIR-es automatika tiltásra kerül (kézi konténerbe gyűjtés és 

lezárás illetve a kézi feladás és letöltés továbbra is működik), I eseten minden automatika engedélyezve 

van. 

 

MATRICAKIADAS_FELELOS: - nem karosítható rendszerparaméter. A paraméter azt szabályozza, 

hogy diákigazolvány matrica kiadásnál a hozzárendelő táblában keresési feltételként a felhasználó matrica 

felelősként beírásra kerüljön-e.  

0 – Nincs alapértelmezett felhasználó matricafelelősre szűrés 

1 – Matrica kiadás alapértelmezett felhasználó matricafelelősre alapértelmezett szűréssel, de módosítása 

lehetséges 

2 – Matrica kiadás alapértelmezett felhasználó matricafelelősre alapértelmezett szűréssel, ami nem 

módosítható 

 

DIAKIGAZOLVANYMATRICA_FELEVELLENORZES - nem karosítható rendszerparaméter. A 

matrica csak aktuális félévre adható-e ki. 

0 - a hallgató képzésén az aktuális félévre ellenőriz. Ha az aktuális félév aktív, akkor lehet adott féléves 

matricát rendelni az igazolványhoz. 

1 - a hallgató képzésén arra a félévre ellenőriz a program, amelyik félévre a matrica érvényes. Azt 

ellenőrzi, hogy a hallgatónak van-e adott aktív féléve. 
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DIAKIGAZOLVANYIGENYLES_PENZUGGYEL - Diákigazolvány igénylésekor keletkezzen-e 

pénzügyi kiírás. Korábban a paraméter többféle beállítással is használható volt, azonban jelenleg csak a 0 

értékkel szabad használni. 

0 - nem készül kiírás (és az Igénylőlapok felületeken a Fizetve mező értéke automatikusan igaz értéket 

kap). 

 

A "2015. évi CXCIV. törvény egyes hatósági eljárások illetékének és igazgatási szolgáltatási díjának 

megszüntetéséről" rendelkezése alapján az oktatási igazolvány igénylése 2016. január 1-től illetékmentes, 

ez indokolta a módosítást. A paraméter az „Adminisztráció (95400)/Paraméterek (95800)” felületen a 

listában nem jelenik meg, mert adatbázisban megszüntetésre került a láthatósága. 

 

3. Nyomdai kódok beállítása, kezelése 
 

A nyomdai kódok kódtételes mezők. A kódtábla neve: Intézményi nyomdai kódok. A kódtételekhez az 

intézményen belüli nyomdai kódokat kell felvenni, ahol magát a nyomdai (F-kódot) a Kód mezőbe kell 

rögzíteni. Elnevezésnek célszerű olyan nevet adni, amelyből az ügyintéző tudja, hogy mit kell az adott 

szervezethez, vagy a képzés hallgatóihoz beállítani (ld. később), például az adott nyomdai kódhoz tartozó 

szervezet, vagy telephely nevét. Természetesen magát a nyomdai kódot is lehet a Tétel neve mezőbe 

rögzíteni, ha az ügyintézők ismerik, de a Kód mező kitöltése akkor is szükséges, mert onnan kerül a FIR-be 

az adat. 

 

 
Nyomdai kód kódtétel rögzítése, karbantartása 

 

A kódtételek rögzítését követően be kell állítani a kódot a Szervezeti egységek menüponton. Az 

összerendelés az Egyéb információ fülön történik. Itt kell kiválasztani a kódtételek közül a megfelelőt.  
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Szervezeti egységek, nyomdai kódok rögzítése 

 

A program a rögzített nyomdai kódok alapján a Hallgató képzése, Kiegészítő képzésadatok fülön feltölti a 

Nyomdai kód mező értékét úgy, hogy a hallgató képzéséhez tartozó szervezeti egység nyomdai kód mező 

értékéből veszi ki az értéket. Ha ott nem talál, akkor a szervezeti egység hierarchiában megkeresi a 

következő felettes szervezetet, ahol talál nyomdai kódot, és annak értékével tölti fel a mezőt. 

Alapértelmezetten ez a működés, de azért is került be külön a mező a Hallgató képzése menüpontra, mert 

ha az intézményben nem leképezhető a szervezeti hierarchiával a nyomdai kód megadása, az érték 

csoportosan módosítható a különböző csoportos, hallgató képzés felületeken. (Erre olyan esetben van 

szükség, amikor például egy képzésen belül eltér a nyomdai kód, úgy, hogy közben a hallgató képzőhelyét 

nem különböztetjük meg, vagy a nyomdai kód egy olyan szervezet kódja, amely hierarchiában nem áll a 

hallgató képzésének szervezeti egysége felett.) 
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Nyomdai kód megadása hallgató képzéséhez 

 

A hallgató igénylésének leadásakor a program a Hallgató képzéséből veszi ki a megfelelő kódot, így 

mindenhol legyen kitöltve a mező. 

 

A nyomdai kód az érvényesítő matricáknál is kötelező adat, melyet szintén az Intézményi nyomdai kódok 

kódtáblában megadottak közül lehet kiválasztani. 

Fontos! Azonos nyomdai kód alapján kell kezelni a hallgató igénylését, igazolványát és féléves matricáját. 

 

4. Címek kezelése – előkészület 
 

Magyar lakcímre történő igénylés esetén az igénylést beadó hallgató megjelölheti, hogy a lakcímkártyáján 

szereplő állandó lakóhelyére vagy tartózkodási helyére kéri a diákigazolvány kiállítását. Fontos tudni, hogy 

csak hivatalosan bejelentett címtípusokat fogad el a gyártó. Ennek azért van jelentősége, mert ugyan az 

igénylés kitöltésekor a rendszerben rögzített címadatok közül választhat az Állandó lakcím, vagy 

Tartózkodási cím címtípusú címei közül, de a programból csak maga a kiválasztott címtípus kerül 

továbbításra a gyártó felé, és a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban szereplő megjelölt címtípusú cím 

kerül a diákigazolványra. Azért fontos a Neptunban a lakcímkártya címadataival megegyező címeket 

nyilvántartani, mert a hallgató számára megtévesztő lehet az igénylése során megmutatott cím, ha az nem 

egyezik a bejelentett adattal. 

 

A külföldi lakcímek rögzítésénél a diákigazolvány igénylés miatt nem kell különbséget tenni 

magyarországi és nem magyarországi címek esetében. A „Hallgatók (5400)" menüpont „Címek" 

tabulátorfül „Címek" altabulátorfülön az ország mezőben ország név, irányítószám mezőben irányítószám, 

település mezőben településnév, közterület mezőben a közterület megnevezése szerepel. Nem kötelező 

adatként szerepelhet a megye, és nem kötelező kiválasztani a közterület jellegét.  
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Külföldi állampolgárságú hallgatóknál - ha a címben az ország nem Magyarország -, akkor „Külföldi cím” 

típust generálunk az Xml-be diákigazolvány igénylőlap feladásnál. 

 

 

 
Hallgató külföldi lakcíme 
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Külföldi címtípus konténer Xml-ben 

 

A program figyel arra, hogy amennyiben a „Hallgatók (5400)” menüponton, a „Címek” tabulátorfülön 

olyan címnek módosították a típusát, mely feladott igénylésben szerepel, akkor diákigazolvány igénylés 

javítását csak akkor lehessen elkészíteni, ha a módosított címtípus „Állandó lakcím” vagy „Tartózkodási 

cím” típusú. 

 

 

 

5. Diákigazolvány igénylés 
 

5.1. Igénylőlapok 
 

Ha csak egy kiválasztott hallgató igénylőlapját szeretnénk megtekinteni, az alábbi felületeken választhatjuk 

ki: 

 

 „Diákigazolvány kezelés (10400)/Hallgatók (10850)/Igénylőlapok (11150)” 

 „Hallgatók (5400)/Hallgató diákigazolványai (11550)/Igénylőlapok (11600)” 

 „Képzések (115600)/Hallgatók (120100)/Hallgató diákigazolványai (11700)/Igénylőlapok 

(11750)” 

 

Kliens programban ezeken a menüpontokon lehet igénylőlapot két lépésben létrehozni, amennyiben 

szükséges. A létrehozás műveletét a fejezet későbbi részében ismertetjük. 
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A „Diákigazolvány kezelés (10400)/Igénylőlapok (10500)” menüponton az intézmény összes igénylőlapja 

szerepel. Erről a felületről lehetséges az igénylőlapok adatait, állapotát ellenőrizni, szükség esetén bizonyos 

adatokban javítást végezni, és amennyiben mindent rendben találunk, a menüpontról kezdeményezhetjük 

az igénylőlapok továbbítását a FIR-be. Fontos, hogy a FIR-es funkciók csak az „Igénylőlapok (10500)” 

menüponton végezhetők.  

 

 

 

5.1.1. Diákigazolvány adatok tabulátor fül 
 

Hallgató – az igénylés felvitelekor töltődik, nem módosítható. 

 

NEK azonosító – alapvetően a hallgató tölti a webes felületről az okmányirodában kapott adatlapon 

szereplő NEK azonosító berögzítésével, de módosítható. A megadott algoritmus alapján az adat töltése 

ellenőrzésre kerül. Rögzítése kötőjelek nélkül, 16 karakterrel történhet. 

 

Igénylés oka – szerkeszthető, de alapvetően a webes felületen a hallgatónak kell beállítani. Az igénylés oka 

a FIR-ben meghatározott kódtételek alapján választható kil. 

 

Megjegyzés – a mező értéke szabadon módosítható. Például a Megjegyzés mezőbe bejegyezhető az 

érvénytelenítés oka, körülménye. A mezőbe automatikusan bekerül a „Hiba miatt új igénylést kell 

készíteni!” szöveg, ha az igénylési folyamat hibás, végleges állapottal zárul. Ebben az esetben új 

igénylőlapról újra el kell küldeni az igénylést. 

 

WEB-es létrehozás dátuma – nem szerkeszthető, akkor töltődik, amikor a hallgató elmenti a webes 

felületen az igényt. 

 

FIR-be feladás dátuma – nem szerkeszthető, akkor töltődik, amikor a FIR feladás megtörténik. 

 

Archiválva – beállítása esetén csak az Archiváltak is jelölőnégyzet hatására, az archív lapok között jelenik 

meg az adott igénylőlap. Archiválni olyan régebbi lapokat is lehet, amelyekhez már megérkezett az 

igazolvány. 

 

Fizetve –A 2016. január elseje után létrehozott igénylőlapokhoz alapértelmezetten bekerül a „Fizetve" 

jelölőnégyzetbe az igaz jelölés. A "2015. évi CXCIV. törvény egyes hatósági eljárások illetékének és 

igazgatási szolgáltatási díjának megszüntetéséről" rendelkezése alapján az oktatási igazolvány igénylése 

2016. január 1-től illetékmentes, ez indokolta a korábbi működés módosítását. 

 

 

FIR státusz – nem szerkeszthető, a FIR-ből kapott státusz értékekkel töltődik, feladás után. A FIR státusz 

értéke folyamatosan változik a FIR által küldött válaszok alapján. Egyes értékek az igénylőlappal 

kapcsolatos további teendőket is meghatározzák. (A lehetséges FIR státuszokat mellékletben ismertetjük.) 

 

Javítás FIR státusz - A Diákigazolvány javítás típusú konténerben feladott módosító igénylésekre kapott 

státuszokat tartalmazza, csak akkor szerepel a mezőben érték, ha készült az igénylőlaphoz javító konténer, 

és ezek az értékek kimondottan csak a módosítás státuszai lehetnek. 

 

Kiírás – a felületen nem szerkeszthető, amennyiben a kiírás módosítása szükséges, a Diákigazolvány kiírás 

csere gomb segítségével lehet azonos hallgató kiírásait egyik igénylőlapról a másikra rögzíteni. Utólag, 

igénylőlaphoz nem rendelt kiírást nem lehet igénylőlaphoz rögzíteni. 
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Hallgató képzése – alapvetően kitöltődik azzal a képzéssel, amelyről a hallgató az igénylést indította. 

Igénylés feladása előtt módosítható, de arra figyelni kell, hogy a módosításnál a program már nem ellenőrzi 

a kapcsolódó kiírást, ha az másik képzéshez vagy szervezeti egységhez kötődik! A mező mellett 

megjelenik a hallgató státusza a képzésen, segítségével ellenőrizhető, hogy a képzésen jogosult-e a hallgató 

diákigazolványt igényelni. 

 

 
Képzés összerendelés igénylőlapon 

 

Ha az igénylés feladásra került, már csak egyedi jogosultsággal rendelkező szerepköröknek lehetséges a 

mező értékének módosítása. Ehhez az Egyedi intézményi szabálymegadási típus kódtétel táblában a 

Képzéscsere feladott diákigazolvány igénylőlapon kódtétel értéknél adhatóak meg a kívánt szerepkörök. 

Amely szerepkörhöz ez az egyedi jog hozzárendelésre kerül, azzal a szerepkörrel az igénylőlapon lehet 

képzést cserélni akkor is, ha az igénylés az igénylőlapról már feladásra került. Szabály, hogy feladás után a 

hallgató képzései közül csak az rendelhető az igénylőlaphoz, melyeken aktív a státusz2, és az eredeti 

igényléshez képest nem változik a tagozat, és nyomdai kód. A funkció csak a „Diákigazolvány 

kezelés/Igénylőlapok (10500)” menüponton érvényesül, más igénylőlap felületeken nem. 

 

Hallgató címe – azzal az Állandó lakcím vagy Tartózkodási cím típusú címmel kerül feltöltésre, amelyet a 

hallgató kiválasztott a webes létrehozás során. A cím értéke módosítható, az összerendelő gomb 

segítségével a hallgató érvényes címei közül választhatunk, de a módosítás során is csak Állandó lakcím 

vagy Tartózkodási cím típusú címet. A hallgató címadata mögött külön mezőben megjelenik az a címtípus, 

ami az igénylésben szerepel, vagy szerepelni fog. 

 

Elsődleges intézmény/Nyomdai kód – nem szerkeszthető. A hallgató képzésénél megadott nyomdai kód 

kerül feltöltésre a mezőben. Mivel kötelező adat, csak az a hallgató tud diákigazolvány igénylést leadni, 

akinél az érték töltve van. 
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Másodlagos intézmény/Nyomdai kód – szerkeszthető, de a hallgató is rögzíteni tudja a webes felületen. 

Ekkor a program figyel arra, hogy algoritmusnak megfelelő érték kerüljön rögzítésre. Kliensen az 

összerendelő gomb segítségével maga az intézmény kiválasztható, azonban a nyomdai kód nem, így azt 

mellette a kód mezőben kézzel lehet rögzíteni. 

 

 
Diákigazolvány adatok tabulátor fül 

 

5.1.2. Igénylőlap létrehozása kliens programban 
 

A „Hallgatók (5400)” menüponton válasszuk ki a hallgatót, akinek igénylőlapot szeretnénk létrehozni, 

majd lépjünk a „Hallgatók (5400)/Hallgató diákigazolványai (11550)/Igénylőlapok (11600)” menüpontra.  

 

„Hozzáad” gombbal nyithatunk szerkeszthető felületet, melyen először rögzítsük a hallgató NEK 

azonosítóját és az igénylés indokát. Ezt követően „Mentés” gombbal hozzuk létre az igénylőlapot. Minden 

további adatot a „Szerkeszt” gomb megnyomása után adhatunk meg az igénylőlaphoz. Az Elsődleges 

intézmény nyomdai kódja mezőbe csak akkor kerül adat, ha mentjük a hallgató képzését az igénylőlapon. 

Ha ezt követően is üres marad a mező, ellenőrizni kell, hogy a hallgató megadott képzésénél van-e adat a 

„Hallgató képzései (6000)” menüpont „Kiegészítő képzésadatok” tabulátor Nyomdai kód mezőjében, 

ugyanis innen kerül be a megfelelő nyomdai kód az igénylőlaphoz. 

5.1.3. Igényléssel kapcsolatos hibák tabulátor fül 
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A felületen a „HDIK” gomb megnyomását követően akkor jelenik meg hibaleírás, ha az igénylés 

feladásának feltételei nem teljesülnek. A HDIK gombbal minden esetben legenerálódik az üzenet, 

függetlenül attól, hogy az ellenőrzés hibát talál, vagy sem, és ugyanazon az igénylőlapon nem lehet újra a 

gombot használni. A hibás üzenetek a „FIR Adatszolgáltatás/Feladható hallgatók(63800)” menüpontra 

kerülnek, ahol szintén megtekinthető a hibaleírás is. Az adott hiba javítását követően itt lehet a 

„Konténerbe rakható” gombbal frissíteni, melynek hatására a leírás eltűnik a menüponton az igénylés 

sortól, ugyanakkor az „Igénylőlapok(10500)” menüpont Igényléssel kapcsolatos hibák tabulátorfülről is, és 

konténerbe tehető a rekord. 

 
Igényléssel kapcsolatos hibák 

 

5.1.4. FIR konténerek tabulátorfül 

A felületen jelennek meg azok a konténerek, melyekben az igénylés vagy módosításai szerepelnek. A 

konténerek listájában oszlopba kitehetők a legfontosabb információkat tartalmazó adatok, például a 

konténer Tranzakció ID, Konténer neve, Típus, Feladás dátuma. Itt lehet ellenőrizni a feladott konténer 

státuszát is a Konténer FIR státuszai oszlopban. A lezárt konténer soron dupla kattintással megnyílik a 

konténer XML tartalma, ebben ellenőrizhető, hogy milyen adatokkal küldtük el az igénylést vagy a javítást. 

Fontos! Egy igénylőlaphoz csak egy Diákigazolvány típusú konténer, de több Diákigazolvány javítás 

típusú konténer tartozhat. 
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FIR konténerek 

5.1.5. Diákigazolvány státuszok tabulátor fül 

FIR státuszok változása: A FIR-től kapott státuszok és a változások időpontja kerül feltüntetésre. Az 

igénylés története követhető nyomon a mező adatai segítségével. 

NEK gyártási hiba leírása: Gyártásról hiba miatt javításra visszautasított igényléseknél ebben a mezőben 

jelennek meg a NEK hivatalos adatbázisban nyilvántartott adatai, az itt szereplő információ segíthet a 

hallgató adatainak helyesbítésében. A javítás módjáról a dokumentáció későbbi részében található 

információ. 
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Diákigazolvány státuszok 
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5.1.6. Számlák tabulátor fül 

Az adott igénylőlaphoz kapcsolódó számlák tekinthetőek a felületen. Általában egy igénylőlap egy 

számlában szerepel, ezért ezen a felületen egy sort találunk. Azonban előfordulhat, hogy az igénylőlapot 

tartalmazó számlát valamilyen okból sztornózták, ezért egy másik számlát is kiállítanak. A megjelenő 

számla a ”FIR Adatszolgáltatás/Diákigazolvány számla(65000)” menüpont listájával megegyező adatokat 

tartalmaz, segítségével ellenőrizhető többek között az igénylőlapra érkezett számlák mennyisége, típusa, a 

számla sorszáma, kiadásának dátuma. 

 
Számlák igénylőlapoknál 

 

Mivel 2016-tól a diákigazolvány igénylés díjmentessé vált, előremenetben nincs számlázási tevékenység 

sem, ezért a felületen csak a korábban elküldött igénylések igénylőlapjaihoz kapcsolódó számlák 

tekinthetők meg. 

5.1.7. Gombok a felületen 
 

A „Szerkeszt” gomb csak addig aktív, amíg a FIR feladás vagy a konténerbe helyezés után a konténer 

lezárása nem történt meg. A felületen félkövér azoknak a mezőknek a neve, melyek a FIR feladást 

követően is módosíthatóak az igénylőlapon. 

 

„Töröl” - Nem csak a FIR feladás, konténerbe helyezés akadályozza a törlést, akkor sem lehet törölni az 

igénylőlapot, ha a hozzá kapcsolódó kiírás nem törölt. Igénylőlap törlése előtt így vagy át kell kötni a 

kiírást egy másik, a hallgatóhoz kapcsolódó igénylőlaphoz, vagy sztornózni kell a kapcsolódó kiírást. 
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„Kiírás átkötése” – a hallgató igénylőlapjai között lehet a kiírást átkötni. A fenti listában azt az 

igénylőlapot választjuk ki, amelyről át akarjuk kötni egy másik lapra a pénzügyi kiírást. A gomb 

megnyomására a hallgató egyéb, a rendszerben megtalálható igénylőlapjai jelennek meg, ezek közül kell 

kiválasztani a megfelelőt, amelyikre a pénzügyi tételt át akarjuk helyezni. Akkor szükséges a gomb 

használata, ha a befizetést követően rontott igénylőlap, vagy egyéb probléma miatt egy másik elkészült 

igénylőlaphoz akarjuk hozzákötni az adott kiírást. Az átkötéssel azon az igénylőlapon, ahová a kiírás 

átkerül, a Fizetve jelölőnégyzet is bepipálásra kerül, ha a pénzügyi tétel már Teljesített. A 2016-tól feladott 

igényléseknél a gomb használata már nem indokolt, azonban az átmeneti időszakban nem vettük le a 

felületről. 

 

„HDIK” – a program a kijelölt sorokra elkészíti a HDIK üzeneteket, amelyek a „FIR 

Adatszolgáltatás/Feladható hallgatók (63800)” menüponton megjelennek. A program a kötelező adatok 

mellett a Fizetve jelölőnégyzet állását is ellenőrzi, és hibás adatok, vagy a jelölőnégyzet hamis állása esetén 

az üzenet panelen és az „Igényléssel kapcsolatos hibák” tabulátor fülön megjelenik a hiba. 

 

Egy igénylőlapról csak egy igénylés sor generálható, ezért ha az igénylőlapon a „HDIK” gombot már 

használtuk, utána inaktívvá válik. Ennek az az oka, hogy megakadályozza egy igénylőlapról több igénylés 

generálását és feladását. Ha később az igénylés végleges hibastátuszt kap, és meg kell ismételni a feladását, 

akkor azt egy másik igénylőlapon kell elvégezni. 

 

Diákigazolvány igénylés generálásánál az is ellenőrizhető, hogy rendelkezik-e a hallgató megfelelő 

jogviszonnyal. A „Diákigazolvány kezelés/Igénylőlapok (10500)” menüpontban a listán a „Hallgatói FIR 

státusz” oszlopszerkesztésben is megjeleníthető. A „Hallgatók (5400)” menüponton megszokott funkció 

szerint a "Hallgatói FIR státusz" oszlop kihelyezése esetén színezésre kerülnek az igénylőlap sorok annak 

megfelelően, hogy milyen az igénylést beadó hallgató FIR státusza. Azon igénylések feladása javasolt, 

melyeknek színes az igénylőlapja, azaz a hallgatói FIR státuszuk Zöld, Sárga vagy Piros. A vizuális 

megjelenítésen túl ellenőrzési funkciók akadályozzák meg, hogy nem megfelelő, vagy a FIR-ben még nem 

jelentett jogviszonnyal konténerbe helyezzünk igénylést. Ha az ellenőrzés során hibát talál a program, erről 

visszajelző üzenetben kap tájékoztatást a felhasználó. Amennyiben a hallgatói jogviszony adatok 

rendezésre kerülnek, utána a „FIR Adatszolgáltatás/Feladható hallgatók (63800)” felületről feladható lesz 

az igénylés. 

 

 
Hallgatói FIR státusz igénylőlapoknál 
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Igénylőlapok, Igényléssel kapcsolatos hibák üzenet panelen 

 

 

Ha a gomb melletti Üzenetek konténerbe jelölőnégyzetet is kijelöljük, az igénylőlapok rögtön konténerbe is 

kerülhetnek. A felnyíló panelen több opciót is választhatunk. Ha a „Konténerek” gombot megnyomjuk, a 

felnyíló táblából a még nyitott Diákigazolvány típusú konténerek közül megjelölhetjük, hogy melyikbe 

kívánjuk behelyezni a kijelölt igénylőlapokat. Ha nem választunk konténert, vagy nincs nyitott konténer, új 

konténert tudunk létrehozni az új konténer jelölőnégyzet segítségével. Megjelenik egy generált konténer 

név, de lehetőségünk van az átnevezésére is. Ugyanebben az ablakban a konténert le is zárhatjuk a 

„Konténer zárása” jelölőnégyzet bepipálásával. 

 

 
Üzenetek konténerbe helyezése 

 

A Diákigazolvány kezelés (10400)/Igénylőlapok (10500) menüpontban az igénylőlapok konténerbe 

helyezésekor a konténereket szűrő feltételekkel lehet megjeleníteni. A szűrés a FIR Adatszolgáltatás 

(62950)/Konténer (63000) menüponton a Diákigazolvány konténer típus kiválasztásával történik. Ezzel az 

alapszűréssel lehet meghatározni az adott konténerről, hogy HDIK üzenetek feladására szolgáló konténer, 

és a konténerbe helyezésnél csak a HDIK típusú konténerek közül lehet választani, illetve csak ezzel a 

típussal lehet új konténert létrehozni. 

 

Ha konténerbe helyezéssel kívánunk HDIK sort létrehozni, de az igénylőlapon a program hibát talál, a 

HDIK sor ebben az esetben is létrejön, de nem kerül konténerbe, hanem a „FIR Adatszolgáltatás/Feladható 

hallgatók (63800)” menüpontról lehet hibajavítás után konténerbe tenni. Itt megjelenik a hiba leírása, és 

mindaddig nem lehet konténerbe helyezni az igénylést, míg a hiba javítása meg nem történik. 

Fontos, hogy az igénylőlapon csak egyszer lehet „HDIK” gombbal igénylést generálni, ezért ha már 

készült igénylés az igénylőlapról, a gomb már nem aktív. 
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A „Diákigazolvány kezelés/Igénylőlapok (10500)” felülethez hozzáigazításra került minden Igénylőlap 

felület a rendszerben, így a „Hallgatók/Hallgató diákigazolványai/Igénylőlapok”, vagy a „Diákigazolvány 

kezelés/Hallgatók/Igénylőlapok (11150)” felület is. Ezeken ugyanolyan feltételek mellett lehet szerkeszteni 

az igénylőlap adatait, viszont a FIR-es műveletek elvégezésére továbbra is csak a „Diákigazolvány 

kezelés/Igénylőlapok (10500)” menüponton van lehetőség. Természetesen a FIR-es válaszok ezekből az 

irányokból is megtekinthetőek. 

 

„HDIK Javítás” – ha a FIR válasza alapján egy igénylőlap FIR státusza „NEK gyártás visszautasítva” 

lesz, a gomb megnyomásával kezdeményezhető az igénylőlap újraküldése az adatok javítása után. 

Részletesebb leírás a Visszautasított igénylőlapok javítása fejezetben található az eljárásról. 

 

„Másolás” – csak akkor aktív, ha olyan igénylőlapon állunk, aminek végleges és nem „Sikeres 

diákigazolvány igénylés” a FIR státusza. 

Ha egy igénylőlapon lezárul az igénylési folyamat, és ez hibával zárult, gyakran az igénylést meg kell 

ismételni, azaz újra fel kell adni. (A hibás végleges igénylés státuszok felsorolása megtalálható a 

dokumentáció végén.) Mivel egy igénylőlapon csak egyszer adható fel igénylés, a kliensen újabb 

igénylőlapot kell készíteni, és ha nem a hallgató hibázott, az eredeti igénylésnél teljesített pénzügyi kiírást 

is át kell kötni. A műveletet a „Másolás” gombbal végezhetjük el a leggyorsabban. 

 

 
Igénylőlap másolás 

 

A „Másolás” gombra feljön egy kérdés: A pénzügyi kiírás átkötésre kerüljön a másolt igénylőlapra? 

Igen/Nem 
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Kiírás átkötése másolásnál 

 

A pénzügyi kiírásra adott választ követően a másolás létrehoz egy új igénylőlapot a kiinduló igénylőlappal 

megegyező adatokkal. Ha kértük a kiírás átkötését, akkor a Kiírás mezőben is megjelenik a pénzügyi 

kiírás, és a Fizetve jelölőnégyzet kipipálása is megtörténik. 2016-tól igénylőlap másolásnál nem szükséges 

a pénzügyi kiírást a másolt igénylőlapra átkötni, ezért javasoljuk, hogy a „Nem” gombot válasszák a 

panelen. 

A másolt igénylőlapon a Létrehozás dátuma az aktuális dátum lesz. A másolással létrehozott igénylőlappal 

a továbbiakban ugyanaz a teendő, mint a hozzáadással, vagy webes igényléssel létrehozott igénylőlapok 

esetén. 

 

„Státusz lekérés” – Ezzel a gombbal az igénylésekhez lehet manuálisan státusz lekérést indítani. A 

működésről részletes leírás a 8.4.3. fejezetben található. 

 

5.1.8. Igénylőlap importálás 
 

Diákigazolvány igénylőlapokat importálni is lehet, ha a „Diákigazolvány kezelés/Igénylőlapok(10500)” 

menüponton az egér jobb gombjával a listára kattintva a „Diákigazolvány igénylések…” importot 

választjuk. A hallgató címei közül csak „Állandó lakcím” vagy „Tartózkodási cím” típusú címet lehet 

importálni, más címtípust nem engedélyezett. Az importálás során ellenőrzés történik arra, hogy az 

importfájlban megadott címtípusból van-e érvényes címe a hallgatónak. A sikertelen import okáról a 

program tájékoztatja a felhasználót: „IMPORT HIBA: … hallgatónak nincs érvényes címe 'Állandó lakcím' 

vagy 'Tartózkodási cím' típusból.” 

 

 

 

6. Diákigazolvány igénylőlap rögzítése webes felületen 
 

A hallgató a rögzítést az Ügyintézés/Diákigazolvány igénylés felületen tudja elvégezni. 

 

Új igénylés leadása csak abban az esetben lehetséges, ha nincs a hallgatónak másik folyamatban levő 

igénylése. Ehhez a már korábban létrehozott igénylés(ek)nél a „FIR státusz” mezőben szereplő értékre 

figyel a program. Amennyiben van a hallgatónak másik igénylése, és annak FIR státusza nem végleges, az 

igénylőlap mentését a program megakadályozza, és visszajelző üzenet érkezik: „Addig nem adhat le újabb 

igénylést, amíg másik igénylése van folyamatban!” 

 

A felületre lépve a hallgató a leadott igénylőlapjait tudja megtekinteni. A helyes kitöltést tájékoztató 

feliratok, tooltipek segítik. Új igénylőlap rögzítéséhez az „Új felvitel” gombot kell megnyomnia. A 

felületen a következő adatokat látja és töltheti ki: 
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Diákigazolvány igénylés hallgatói felületen 

 

NEK azonosító – okmányirodától kapott adatlapon szereplő adat, kötelező mező, a program ellenőrzi az 

algoritmust. Az algoritmus: 6 szám karakter (adatlap dátuma) – 3 betű karakter (megye) – 7 szám karakter 

(random). Igénylőlapon kötőjelek nélkül 16 karaktert kell rögzíteni. 

 

Igény típusa – 4 érték közül választhat: Első igénylés, Adatváltozás miatt, Elveszett, Új igénylés téves 

adatok miatt, kötelező 

 

Képzés – nem választható mező, a program annak alapján tölti fel, hogy melyik képzésén tölti igénylését a 

hallgató. Kötelező mező, a képzés határozza meg az igazolvány tagozatát. A képzésváltoztatás segítségével 

lehet a mező értékét módosítani, az újonnan kiválasztott képzésen újrakezdve a rögzítést. 

 

Cím – a hallgató a rendszerben található, érvényes Állandó, vagy Tartózkodási címtípussal rögzített 

lakcímei közül választhat. Alapértelmezetten az állandó lakcím töltődik be a mezőbe, de a legördülő lista 

segítségével tartózkodási címet jelölhet ki, amelyet a diákigazolványon szeretne megjeleníteni. (Csak a 

címtípus kerül feladásra.) 

 

Másodlagos intézmény – kitöltése csak akkor szükséges, ha a hallgató több intézménnyel áll 

jogviszonyban, és szeretné a másodlagos intézményt is megjeleníttetni az igazolványon. A másodlagos 

intézmény ellenőrzése az elsődleges (igénylő) intézmény feladata. A mező a saját intézménnyel töltendő ki, 

amennyiben az intézményen belül a hallgató másik képzéssel is rendelkezik, amely másik képzési helyen, 

telephelyen (mindenképpen másik városban), vagy a képzése több városban zajlik.  

Másodlagos intézmény nyomdai kódja – a másodlagos intézményhez kötelezően megadandó a másik 

intézmény, vagy az intézményen belüli másik képzési hely nyomdai kódja. Ehhez listát sajnos nem tudunk 

biztosítani, mert nem tudjuk, melyek a valóban használt nyomdai kódok, így a hallgatónak kell azt a másik 

intézménytől, vagy másik képzőhelytől beszereznie, és szabad szövegesen berögzítenie. A Nyomdai kód 

rögzítése során az F0 és 4 numerikus karakter algoritmusra ellenőrzés történik. 

 

 

A hallgató addig tudja módosítani illetve törölni az igénylőlapot a Lehetőségek/Módosítás, Törlés funkciók 

segítségével, amíg a FIR-be történő feladás vagy a kapcsolódó Diákigazolvány konténer lezárása meg nem 

történt. 
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Diákigazolvány igénylőlapokat kliensből is létre lehet hozni importálással, a „Diákigazolvány kezelés 

/Igénylőlapok(10500)” menüponton a listán jobb egér gombbal választható ki a funkció. 

Készíthető még igénylőlap kliensen a Hallgatók/Hallgató diákigazolványai/Igénylőlapok(11600) 

menüponton is. A Hozzáad gombbal létrejön az új igénylőlap, melyen első lépésben a NEK azonosító és 

az igénylés oka tölthető ki, majd mentés után lehet a többi adattal az igénylést kiegészíteni.. 

 

 

6.1. Beadott igénylés HWEB-en 
 

A hallgatók saját felületükön naprakész információkat láthatnak az igénylésük állapotáról. 

Az „Ügyintézés/Diákigazolvány igénylés” menüponton is látható a „NEK azonosító”, az „Igénylés típusa” 

(oka) és zöld pipa jelenik meg a „Befizetve” oszlopban. 2016-tól az igénylés díjmentes, de egyelőre nem 

változott a felület, de módosult a korábbi működés, ezért a létrehozott igénylőlap automatikusan fizetett 

állapotba kerül. 

 

A „FIR-be feladva” oszlopban az igénylés feladásának dátuma tekinthető meg. A "FIR státusz" mező a 

kliens azonos nevű mezőjének aktuális értékét tartalmazza. 

 

 
Beadott igénylőlap HWEB-en 

 

Hasznos információ, hogy amennyiben NEK gyártás visszautasítva státuszba kerül az igénylés, a hiba 

leírást is megtekintheti a hallgató, ha a Lehetőségek/Hibaleírás opciót választja. 

 

 



 

NEPTUN Tanulmányi 

Rendszer Dokumentáció 

 
DIÁKIGAZOLVÁNY 

 

Kiadás: 2016.03.16. Verzió: 4.0 Oldalszám: 26 / 70 
 

NEK gyártás visszautasítva státusz hibaleírása 

 

 

 

 

 

7. Igénylések FIR-es funkcionalitása 
 

7.1. Igénylés generálása feladáshoz 
 

Az Igénylőlapok felület alsó részén, egy panelban található meg a FIR-es funkció. A HDIK gomb készíti el 

az igénylést, az Üzenetek konténerbe jelölőnégyzet pedig azt szabályozza, hogy rögtön konténerbe is 

kívánjuk-e helyezni. (Mind a gomb, mind pedig a jelölőnégyzet akár külön-külön is jogosultsággal 

szabályozható, az egyes intézmények működésének megfelelően.).  

Ha a „HDIK” gombot egy igénylőlapon állva megnyomtuk, akkor utána a gomb inaktívvá válik. Ez a 

működés akkor is, ha az Üzenetek konténerbe jelölőnégyzet bepipálása mellett használjuk a „HDIK” 

gombot. Ugyanakkor bekerül a FIR státusz mezőbe az Igénylés létrehozva belső státusz, és megjelenik egy 

piros információs szöveg a felület alján. Mindezekkel azt jelzi a program, hogy az igénylőlapról újabb 

igénylést nem lehet generálni, ugyanis az a szabály, hogy egy igénylőlapról csak egy igénylés készíthető és 

adható fel. Az Igénylés létrehozva FIR státusz az igénylés feladása után Igénylés feladva státuszra módosul. 

 

 
Igénylőlap, melyhez igénylés tartozik 
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Amennyiben az Üzenetek konténerbe jelölőnégyzet beállításra kerül, az üzenet rögtön konténerbe is 

kerülhet. A feljövő ablakban lehetőség van a meglévő konténerek közül kiválasztani a megfelelő konténert, 

vagy új konténert hozhatunk létre. Közvetlenül ebből az irányból a konténert zárhatjuk is. Ha az 

igénylésben a program hibás adatot talál, akkor is legenerálja, de nem helyezi konténerbe, hanem a „FIR 

Adatszolgáltatás/Feladható hallgatók (63800)” menüpontra teszi, ahol megtekinthető a hiba leírása, és itt 

frissíthető a hiba javítása után az üzenet. 

 

7.2. Feladható hallgatók menüpont 
 

Amennyiben nem kerül kipipálásra az Üzenetek konténerbe jelölőnégyzet (vagy kipipáltuk, de hibát talált a 

program), a HDIK gomb megnyomásával az igénylés a „FIR Adatszolgáltatás(62950)/Feladható hallgatók 

(63800)” menüpontra kerül. 

 

A felületen rádiógombok segítségével lehet szűrni a listában szereplő Diákigazolvány típusú sorokra, majd 

ezen belül az összes, a hibás, vagy a hibátlan sorokra. 

 

 

 
Feladható hallgatók menüpont 

 

A hibátlan sorok innen feladásra kerülhetnek olyan módon, hogy kijelöljük, majd a Konténerbe rakható 

gombot megnyomjuk. Ha a listán oszlopszerkesztéssel megjelenítjük a Konténerbe rakhatók oszlopot, 

látható lesz, melyik igénylést kívánjuk elküldeni. Az oszlopban pipálással jelölt sorok a 

FIRAUTOMATIKA paraméter értéke szerint rendszeres időközönként automatikusan, vagy a 

„Konténerbe rakható” gomb melletti „Üzenetek konténerbe” jelölőnégyzet bepipálásával a felhasználó 

által szabályozottan konténerbe kerülnek, egyúttal erről a felületről eltűnnek. 
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A hibás igényléseket a program pirossal jelöli, és a Hiba oszlopban, illetve a lista alatt a Hibák 

tabulátorfülön  leírást is találunk a hibáról. Ha a hibát javítjuk, a sorok az adatok frissülése után konténerbe 

tehetők. 

Bizonyos hibák javítása csak akkor érvényesül a felületen, ha a soron állva a „Konténerbe rakható” 

gombbal frissítünk. 

 

A „HDIK visszavonás" gombbal lehetőséget biztosítunk tévesen generált, vagy már nem aktuális 

diákigazolvány típusú rekordok törlésére a „FIR Adatszolgáltatás/Feladható hallgatók (63800)" 

menüponton. A gomb csak „Diákigazolvány” szűrésben jelenik meg a felületen. Használatával a kijelölt 

sor eltűnik a felületről, és az igénylőlap visszakerül eredeti állapotába a „Diákigazolvány 

kezelés/Igénylőlapok (10500)" menüponton. Így az igénylőlap archiválható, vagy később akár újra 

feladható is lesz. 

 

A menüponton a Matricák rádiógombbal az érvényesítő matricák bejelentéséhez készített felületet 

választhatjuk ki, a későbbiek során a matrica bejelentésre generált sorok és esetleges hibáik jelennek itt 

meg. Jelenleg a matrica bejelentésére a FIR XSD 4.2-ben még nincs lehetőség, ezért adatok a felületen nem 

jelennek meg. 

 

 

7.3. Konténerek 
 

A Feladható hallgatók menüpontról az igénylések a „Konténer (63000)” menüponton HDIK típusú 

konténerbe kerülnek. Onnan aláírás után automatikusan, vagy általunk választott időben elküldésre 

kerülnek. Ha nem kívánjuk az automatikus küldést megvárni, a „Lezárás”, „Aláír”, majd „Elküldés” 

gombbal bármikor továbbíthatjuk a konténerünket. 

 

Ezen a menüponton minden FIR-es konténer megjelenik. Gyorsabban betölthető a lista, ha a felület alsó 

részén található „Utolsó két hét konténerei” jelölőnégyzetet igazra állítjuk. Ha csak diákigazolványos 

konténerekkel szeretnénk dolgozni, a „Konténer típusa” szűréssel szűkíthetünk a listán. 

A konténerek feladás után a FIR csatornán jutnak el ellenőrzést követően a feldolgozásig, majd kapnak a 

konténerek válaszokat. Egyes konténer típusoknál (Diákigazolvány, Diákigazolvány javítás, 

Adatszolgáltatás) a FIR-be történő sikeres beérkezést, befogadást a „Konténer FIR Státusz” rádiógombjai 

segítségével ellenőrizhetjük a leggyorsabban, ahol három érték - „Minden” „Hibás” és „Hibátlan” - közül 

választhatunk. További segítség, hogy a konténerek listájában zöld színnel jelöli a program a hibátlan, 

piros színnel a hibás konténereket. 
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„Konténer(63000)” menüpont 

 

Ha a „FIR Adatszolgáltatás/Konténerek/Diákigazolvány(66000)” menüpontot választjuk, a felületen 

kizárólag Diákigazolvány vagy Diákigazolvány javítás típusú konténerekkel dolgozhatunk, így 

amennyiben csak diákigazolvány vagy diákigazolvány javítás konténereket kívánunk továbbítani, vagy 

ellenőrizni, ezen a felületen nem kell a konténer típusa alapján külön szűrést beállítanunk.  
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Konténerek/Diákigazolvány(66000) 

 

A konténer lezárása során készül el az Xml, mely az igénylések adatait tartalmazza. A lefutó ellenőrzés 

hiba esetén megakadályozza a konténer lezárását. A hibáról ilyenkor a konténerek listájában az „XML 

ellenőrzés” oszlopban találunk információt. 

 

A konténer lezárásával elkészülő Xml állomány tartalma lezárás után bármikor ellenőrizhető a „FIR 

Adatszolgáltatás/Konténer (63000)” vagy a „FIR Adatszolgáltatás/Konténerek/Diákigazolvány (63000)” 

menüponton, az „XML” tabulátor fülön. Rádiógomb segítségével választhatunk a hagyományos Xml vagy 

Táblázat megjelenési forma között. A tartalom megtekintését könnyíti a táblázatos forma, amelynél 

keresőmezőben Oktatási azonosító alapján adott hallgató igénylésére is lehet keresni. Ha a táblázatra 

duplán kattintunk, a megnyíló felület biztosít optimális áttekinthetőséget. 
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Konténer Xml táblázattal 

 



 

NEPTUN Tanulmányi 

Rendszer Dokumentáció 

 
DIÁKIGAZOLVÁNY 

 

Kiadás: 2016.03.16. Verzió: 4.0 Oldalszám: 32 / 70 
 

 
Xml táblázata panelen 

 

Amennyiben az igénylés rendben volt, és a FIR-be fel lett adva, kitöltődik a felületen a Feladás dátuma 

mező. Ugyanekkor az Igénylőlapok felületen a FIR státusz mezőben megjelenik az Igénylés feladva 

státusz, és a FIR-be feladás dátuma mezőben az elküldés időpontja. 
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Igénylőlap FIR-be feladás után 

 

7.3.1. Hallgató diákigazolvány konténerei 
 

A hallgató diákigazolvány és diákigazolvány javítás típusú konténerei nem csak az igénylőlapoknál 

tekinthetők meg, hanem a „Hallgatók/FIR adatszolgáltatás/Hallgatói feladások(64500)” menüponton is. 

Ezen a felületen korábban csak az adatszolgáltatás típusú konténerek jelentek meg, ez a lehetőség kibővült, 

és már megtekinthetőek az adott hallgató feladott igényléseit és módosító igényléseit tartalmazó konténerek 

is. 

Különösen hasznos ez a felület akkor, ha az elküldött adatokat kell időrendben utólag ellenőrizni. Egy 

felületen megtalálható a hallgató adatszolgáltatáshoz és diákigazolvány igényléseihez kapcsolódó összes 

feladott konténer. A listában kiválasztott diákigazolvány konténer Xml tartalmának csak a hallgatóra 

vonatkozó része tekinthető meg a felület alsó felén. Itt is lehetőségünk van rádiógomb segítségével 

hagyományos Xml-t, vagy annak táblázatos formáját választani. 

Az adatok ellenőrzésén túl az igényléssel kapcsolatban az Xml-ből leggyakrabban a következő adatokra 

van szükség, melyeket ezen a felületen gyorsan megkereshetünk: 

 

KontenerID – A konténer Tranzakció ID-je 

KontenerElemID – A hallgató igénylésének azonosítója adott konténer Xml-ben 

 

HivatkozottKontenerID – Diákigazolvány javító konténerben az eredeti igénylés KontenerID-je, ez alapján 

találja meg a javítás a módosítandó igénylés konténerét. 

HivatkozottKontenerElemID - Diákigazolvány javító konténerben a hallgató igénylésének azonosítója az 

eredetileg elküldött konténer Xml-ben. Ez alapján találja meg a javítás a módosítandó igénylést az eredeti 

konténerben. 
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Konténer Xml-ben KontenerID és az igénylés KontenerElemID-je 

 

Az igénylésekkel kapcsolatos információk kéréséhez, bejelentésekhez általában szintén ezeket az adatokat 

szükséges megadni. 

 

 
Hallgatói feladások 
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7.4. Válaszok 
 

A FIR válaszok automatikusan, rendszeres időközönként töltődnek a rendszerbe, és az aktuális állapot 

megjelenik az igénylőlapok felületén, a „FIR státus”z mezőben. Ehhez minden nap 17,00 órakor küld a 

program automatikusan egy Diákigazolvány státusz lekérdezés típusú konténert, melyben azokra az 

igénylésekre kér le státuszt, melyek még nem kerültek végleges állapotba. A státusz lekérésre érkező 

válaszban kapja meg az igénylés a legfrissebb státuszt. A FIR státuszok a mellékletben megtalálhatóak. 

 

 
FIR státusz igénylőlapon 

 

A konténerekre érkező válaszok a „FIR Adatszolgáltatás/Válasz (63050)”, illetve a „FIR 

Adatszolgáltatás/Válaszok/Diákigazolvány(66200)” menüponton tekinthetők meg, ahol az alapadatokon túl 

az „Xml” tabulátor fülön a válasz Xml tartalma, a „Konténerek” tabulátor fülön a válaszban érintett 

konténerek listája látható. 

 

Fontos megemlíteni, hogy egy válaszban csak a konténerre vonatkozó éppen aktuális státusz és nem az 

igénylések státusza tekinthető meg. 
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Válaszok menüpont 

 

 

Adott konténerre érkező összes választ a „FIR Adatszolgáltatás/Konténer (63000)” vagy a „FIR 

Adatszolgáltatás/Konténerek/Diákigazolvány (63000)” menüpontokon a „Válaszok” tabulátor fülön 

érdemes megtekinteni. Itt a konténerre vonatkozó válaszok időrendben felsorolásra kerülnek. Fontos 

megemlíteni, hogy egyes válaszban nem csak a kijelölt konténerre, hanem több más konténerre is érkeznek 

státuszok. A válaszok listájában a „Megjegyzés” oszlopban a mezőre duplán kattintva megnyílik a válasz 

teljes tartalma, ebben a Tranzakció ID alapján kereshető ki, hogy a konténerre milyen státusz érkezett a 

kérdéses időpontban. Természetesen mindig az utolsó státusz a mérvadó. 

 



 

NEPTUN Tanulmányi 

Rendszer Dokumentáció 

 
DIÁKIGAZOLVÁNY 

 

Kiadás: 2016.03.16. Verzió: 4.0 Oldalszám: 37 / 70 
 

 
Konténerre érkező válaszok státuszai 

 

 
Státusz válaszok a Megjegyzés oszlop mezőjére duplán kattintva 
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7.4.1. Hibás diákigazolvány konténerek feloldása 
 

Ha a diákigazolvány konténer hibásként visszaérkezik a FIR-től COM-ALAIRAS-INVALID, vagy COM-

JOGOSULTSAGHIBA státusszal, a konténert új TranzakcióID-val újra fel kell adni. Ehhez a konténert 

feloldhatjuk, és az igényléseket egy másik konténerben lezárva elküldhetjük. 

 

Fontos! A „Diákigény feloldás” gomb szigorúan csak Belső adminisztrátor jogosultsággal elérhető, mert 

használata vissza nem vonható következményekkel jár! 

 

A „FIR adatszolgáltatás/Konténer (63000)” menüponton a „Diákigény feloldás” gombra kattintás után 

biztonsági kérdés nyílik meg: „Biztosan meg akarja szüntetni a konténer és az igénylések közötti 

kapcsolatot?” 

 

 
Diákigazolvány konténer feloldása 

 

Ha biztosak vagyunk abban, hogy a konténert nem került be a FIR-be, vagy azt nem fogadták el, „Igen” 

gombra kattintsunk. Újabb panel jelenik meg, melyen megtaláljuk a konténer nevét, melyet módosíthatunk. 

Ebben az esetben alapértelmezetten bepipálásra kerül az „Új konténer” és a „Konténer lezárása” 

jelölőnégyzet, ezek az értékek nem módosíthatóak. 

 



 

NEPTUN Tanulmányi 

Rendszer Dokumentáció 

 
DIÁKIGAZOLVÁNY 

 

Kiadás: 2016.03.16. Verzió: 4.0 Oldalszám: 39 / 70 
 

 
Az új konténer elkészítése 

 

„OK” válasz esetén a konténer feloldásra kerül, ezzel megszakad minden kapcsolat a konténer és a benne 

szereplő igénylések között. Ugyanakkor létrejön az új Diákigazolvány típusú konténer, melybe átkerülnek 

az igénylések. 

Amely konténereket feloldjuk, ott a „Hallgatók száma” oszlopban az addigi érték 0-ra változik, és a 

hallgatói lista sem tartalmaz a továbbiakban igényléseket. A konténer eredeti XML tartalma viszont ezután 

is megtekinthető lesz. 

Ugyanakkor a „Diákigazolvány kezelés/Igénylőlapok (10500)” menüponton az igénylőlapoknál az eddigi 

konténert lecseréljük az új konténerre, töröljük a feladás dátumát, és a „FIR státusz” mezőbe Igénylés 

létrehozva érték kerül. A mezőkbe az új konténer feladásával bekerülnek az aktuális értékek. 

 

Mivel a művelet során az eredeti konténer Tranzakció azonosítója és ezzel minden hivatkozás megszűnik 

az igénylésnél, csak olyan konténerek esetében szabad a feloldást alkalmazni, ahol meggyőződtünk arról, 

hogy az igénylés valóban nem jutott el a FIR-be. Érdemes néhány napot várni, és az igényléseket 

ellenőrizni a https://igenyles.diakigazolvany.hu/ oldalon is, és ha ott valóban nem található a feladott 

igénylés, csak akkor hozzunk létre új konténert. 

 

7.4.2. Igénylőlapon igénylés FIR státuszok 
 

Az igénylőlapra a válaszkonténerekben folyamatosan érkező státuszok a „Diákigazolvány 

kezelés/Igénylőlapok (10500)” menüponton a Diákigazolvány státuszok tabulátor fülön tekinthető meg. A 

mezőben időrendben, dátumokkal kerül felsorolásra az összes feladás óta visszaérkezett válasz státusza, 

amikor a státusz megváltozott az előzőhöz képest. 

A Diákigazolvány adatok tabulátor fülön a FIR státusz mezőben mindig az utolsó státusz jelenik meg. 

https://igenyles.diakigazolvany.hu/
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A végleges, befejezett (például ”Sikeres diákigazolvány igénylés”) státusz beérkezése után az igénylőlapon 

megszűnik a státuszok lekérése. 

 

  
FIR üzenetek 

 

7.4.3. Igénylőlapon státuszok manuális lekérése 
 

A diákigazolvány igénylések FIR státuszának lekérése rendszeresen, automatikusan megtörténik, de 

előfordul, hogy az igénylőlapon nem a megfelelő FIR státusz jelenik meg. A program lehetőséget biztosít 

arra, hogy soron kívül is kérhessünk le státuszt az igénylőlaphoz. 

A „Diákigazolvány kezelés/Igénylőlapok (10500)” menüponton a „Státusz lekérés” gomb megnyomásával 

egy ablakban megjelenítésre kerül az igénylés, az igénylésre vonatkozó azonosítók és a feladás dátuma. Ha 

a korábbi működés miatt több igénylés is tartozik egy igénylőlaphoz, akkor ezek külön sorokban kerülnek 

megjelenítésre. Ilyenkor általában az elsőként elküldött igénylésre kell lekérést indítani, mert többnyire ez 

van folyamatban. Azonban előtte érdemes a https://igenyles.diakigazolvany.hu oldalon a nyomkövetőben is 

ellenőrizni a dátumok segítségével, hogy melyik feladás az, amelyiknek státuszát helyesen látnunk kellene 

az igénylőlapon, és csak utána válasszuk ki az ablakban a megfelelő igénylés sorát. Az ablakban 

kiválasztott igénylésre elkészíthető a státusz lekérő konténer. Egyszerre csak egy igénylés jelölhető ki és 

csak az igénylés státusza kérhető le, igénylés javításának státusza nem. 

A „Küldés” gombra kattintva elkészül a lekérdező konténer, ami tartalmazza a szükséges azonosítókat 

(Tranzakció ID, KonténerElemID). A sikeres műveletről visszajelző üzenet érkezik, mely tartalmazza a 

konténer nevét is. Az elkészült lekérdező konténer a „FIR Adatszolgáltatás/Konténer (63000)” 

menüponton tekinthető meg. A konténer feladása automatikusan történik, így a konténert aláírni és 

elküldeni nem szabad! 

https://igenyles.diakigazolvany.hu/
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A válaszkonténer a „FIR Adatszolgáltatás/Válasz (63050)” menüpontra érkezik Státusz lekérdezés 

választípussal, a válasz tartalma az „XML” tabulátor fülön tekinthető meg. A válaszkonténer feldolgozása 

automatikusan történik, de elvégezhető az „Újrafeldolgozás” gombbal is. Ezt követően az igénylőlapnál 

módosul a státusz a FIR státusz mezőben, ha a lekérésre érkezett válaszban más érték érkezik, mint ami 

eddig benne szerepelt. 

A „Státusz lekérés” gomb csak magas szerepkörökkel (Belső és Rendszer adminisztrátor, illetve 

Adminisztrátor Tanulmányi) érhető el, további jogosultságot a szerepkör megjelölésével az intézmény a 

Neptun terméktámogatástól kérhet.  

Fontos! Az igénylésekhez naponta automatikus státusz lekérés történik, ami általában elegendő a 

megfelelő működéshez. Csak akkor érdemes manuális státusz lekérést végezni, ha eltérést tapasztalunk a 

https://igenyles.diakigazolvany.hu oldalon látható státusztól. Ha egy igénylőlapról több igénylés is 

feladásra került, figyeljünk arra, hogy melyik igénylés státusza épüljön be az igénylőlaphoz, mert ha másik 

igényléshez tartozó végleges státuszt kérünk le, akkor ezzel leáll az automatikus státuszlekérés is! 

 

 

7.5. NEK-ből visszautasított igénylőlapok javítása 
 

Ha a FIR válasza alapján egy igénylőlap FIR státusza „NEK gyártás visszautasítva” lesz, akkor az igénylés 

javítható. A „Diákigazolvány kezelés/Igénylőlapok (10500)” menüponton a „Diákigazolvány státuszok 

tabulátor” fülön a „NEK gyártás hiba leírása” mezőben tekinthetjük meg a visszautasítás okát és a NEK 

által nyilvántartott adatokat, melyekkel egyeznie kell az igénylésben szereplő adatoknak. 

A leírtak alapján a javítandó adattól függően vagy a „Hallgatók (5400)” menüponton, vagy a 

„Diákigazolvány kezelés/Igénylőlapok (10500)” menüponton lehet a megfelelő adatmódosítást elvégezni. 

 

Fontos! Az igénylések csak akkor javíthatók, ha a FIR státusz „NEK gyártás visszautasítva”! Más 

okból hibásnak nyilvánított igénylés nem javítható! Ha egy igénylés hiba miatt visszautasított, és 

nem „NEK gyártás visszautasítva” a státusza, a javított adatokkal minden esetben új igénylőlapot 

kell készíteni, és arról kell új igénylést feladni! 

 

https://igenyles.diakigazolvany.hu/
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NEK gyártás hiba leírása 

 

Ha a „NEK gyártás visszautasítva” státuszú igényléseket javítani akarjuk, nem kell az igénylőlapok 

listájában keresni. Elegendő a „Diákigazolvány kezelés/Igénylőlapok (10500)” menüponton a „HDIK 

Javítás” gombra kattintani. A gomb megnyomása után felnyíló panelen minden „NEK gyártás 

visszautasítva” státuszú igénylőlap megjelenik a felső listában, és ezen a felületen kell azt az igénylőlapot 

megkeresni, melyet javítani szeretnénk. 

 

A panel alsó felében egy táblázatban a listában kiválasztott igénylőlap eredeti és a megfelelő felületen 

javított adatai hasonlíthatóak össze. Három oszlop található a táblázatban, az "Első érték" oszlopban az 

eredeti igénylés, az "Előző érték" oszlopban az utolsóként feladott igénylés, az "Új érték" oszlopban az 

aktuális érték adatait tekinthetjük meg. Ha az igénylésnek még nem volt korábban javítása, akkor az "Első 

érték" és "Előző érték" oszlop értelemszerűen azonos adatokat tartalmaz. A „HDIK javítás” panel alsó 

részén is megjelenik a NEK hiba leírása, ezzel az elvárt helyes adatok a felületen ellenőrizhetőek. 

Amennyiben az Új érték oszlopban már a NEK gyártási hiba leírásnak megfelelő javított adatokat látjuk, az 

igénylés módosítása feladható a következő módon: 

 

A panel alsó részén a javított igénylőlap elküldésére a rendszer által létrehozott konténer neve jelenik meg, 

amelyben majd a módosító igénylés elküldésre kerül. A konténer neve természetesen módosítható. Az 

„OK” gomb megnyomásával az ellenőrzött, javított igénylőlapot behelyezzük a konténerbe, amely minden 

esetben azonnal lezárásra is kerül. A felületen csoportosan is konténerbe helyezhetőek a módosítandó 

igénylőlapok. A listán kijelölhető több, már javított igénylőlap és ezután „OK” gombbal minden kijelölt 

sor bekerül a panel alján megjelölt konténerbe. Ezt követően a szokásos módon adhatjuk fel a konténert a 

„FIR Adatszolgáltatás/Konténer (63000)”, vagy a „FIR Adatszolgáltatás/Konténerek/Diákigazolvány 
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(66000)” menüponton. Ha nem kívánjuk még feladni a módosító igénylést, minden esetben a „Mégsem” 

gombbal zárjuk be a panelt, ellenkező esetben a rekord bekerül a konténerbe! 

Fontos megjegyezni, hogy a „HDIK Javítás” gomb nem az Igénylőlapok felület felső listáján kijelölt 

igénylőlapra vonatkozik, hanem minden visszautasított igénylőlap megjelenik a gomb megnyomására 

felnyíló panel felső listájában. Az itt kijelölt igénylőlapok kerülhetnek a panel alsó részén megnevezett 

konténerbe. 

A „Konténer neve” mező mellett található „Javítással feladottak is” jelölőnégyzet segítségével szűrhetünk 

azokra a javítandó igénylésekre, melyekkel teendőnk van. Alapértelmezetten nincs kipipálva a 

jelölőnégyzet, ekkor a listában csak azok az igénylőlapok jelenjenek meg, melyekre még nem történt meg a 

módosítás feladása. De ha betesszük a pipát, akkor minden NEK gyártás visszautasítva státuszú igénylőlap 

megjelenik a listában. 

 

 

 
Szűrés a HDIK javítás panelen 

 

A HDIK javítás elkészítése során a program ugyanazokat az ellenőrzéseket elvégzi, melyek az eredeti 

igénylésnél is lefutnak, de egy fontos kivétel van. Igénylést csak aktív státuszú hallgatóknak adhatunk fel, 

de igénylés javítását passzív státusz esetén is elküldhetünk. 

 

Amennyiben a „Hallgatók (5400)” menüponton, a „Címek” tabulátorfülön módosítják annak a címnek a 

típusát, ami az igénylésben szerepel, és az nem Állandó lakcím vagy Tartózkodási cím típusú lett, akkor az 

igénylés javítókonténerbe helyezését a program megakadályozza. Amikor a "Diákigazolvány 

kezelés/Igénylőlapok (10500)” menüponton a „NEK gyártás visszautasítva” státuszú igénylést a „HDIK 

javítás” gombbal felnyíló ablakban szeretnénk javítókonténerbe helyezni, a művelet sikertelen lesz, és 

erről üzenet is érkezik. Csoportos műveletnél a kijelölt igénylések közül csak azon hallgatók igénylése 

kerül a konténerbe, akiknek igénylőlapján továbbra is Állandó lakcím vagy Tartózkodási cím szerepel, de 

akiknél ettől eltérő típusú cím szerepel, azok kimaradnak a javító konténerből. Ebben az esetben a 

visszajelző üzenetben felsorolásra kerül, hogy mennyi igénylés javítása került a konténerbe, és mennyi 

nem. Utóbbiaknál felsorolás is található az üzenetben az adott hallgatókról és a hibás címtípusukról. Fontos 

tudni, hogyha a címtípus megváltozik feladás után, de az a diákigazolvány kezelésnél elfogadott „Állandó 

lakcím” vagy „Tartózkodási cím” valamelyike lesz, a javítást nem akadályozzuk, és a módosított címtípus 

kerül az XML-be. 
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HDIK javítás sikertelenségét visszajelző üzenet nem megfelelő címtípus esetén 

 

A Diákigazolvány javítás típusú konténerben feladott módosító igénylésekre kapott státuszokat a Javítás 

FIR státusz mező tartalmazza, és csak akkor szerepel a mezőben érték, ha készült az igénylőlaphoz javító 

konténer. A mezőben megjelenő értékek kimondottan csak a módosítás státuszai lehetnek. A FIR-be 

beérkezett módosítások feldolgozása egyetlen lépésből áll, amely során vagy elutasításra, vagy sikeresen 

feldolgozásra kerülnek a beküldött adatok, a Javítás FIR státusz mezőben ennek megfelelő státusz szerepel. 

 

Fontos, hogy ha a mező értéke „Sikeresen feldolgozott módosítási kérelem” lesz, még nem biztos, hogy az 

igénylő minden adata is helyes, ezért lehetséges, hogy újabb javító konténert kell majd feladni. Ha feladunk 

egy javító konténert, az igénylőlapon a FIR státusz mező értéke nem fog változni, és mindaddig NEK 

gyártás visszautasítva marad, míg a javítás eredményeképpen a NEK minden adatot rendben nem talál, és 

gyártásra átadásra nem kerül az igénylés. 

 

7.6. Diákigazolvány számlák 
 

A 2016-ot megelőző időszakban a diákigazolvány igénylés folyamatának utolsó szakaszában számla került 

kiállításra az igénylőlapról. A felületre már nem érkeznek új számlák, de a korábbi adatok megtekintése 

lehetséges továbbra is. 

A számlák a „FIR Adatszolgáltatás/Válaszok/Diákigazolvány számla (66250)” menüponton tekinthetők 

meg. A diákigazolvány számlák ezen a menüponton tölthetők le a „Számla letöltése” gomb segítségével. 

A letöltött fájl megnyitható PDF formában. 

A menüponton a felső listában a számlákat és oszlopokban a számla fontosabb adatait, például számla 

sorszámát, végösszegét, típusát találjuk. 

 

A diákigazolvány számla típusa lehet 

 Kiegyenlítésre váró számla, 

 Kiegyenlített számla, 

 Sztornó számla. 
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A listából lehetőség van a számla sorszáma, vagy egyéb feltételek alapján keresni. "Vevő neve” oszlopban 

a számlán feltüntetett vevő neve jelenik meg. Segítségével a különböző nyomdai kódokhoz rendelt 

számlázási címekre érkező számlákat az intézmény már a számla letöltése előtt is elkülönítheti, és a 

diákigazolvány számlák vevőnév alapján is kereshetőek. 

 

Az alsó felületen a számla részletes adatai jelennek meg. 

"Számla sorszáma” mező - a számla sorszáma jelenik meg. 

„Feldolgozás dátuma” – Az utolsó feldolgozás dátuma szerepel a mezőben. 

„Érkezés dátuma” – A számla beérkezésének időpontja. 

 

A felület alsó részén a Számlához kapcsolódó igények panelben azok az igénylések kerülnek felsorolásra, 

amelyekre a számla készült. A lista alatt lehetőség van keresésre, szűrésre is. 

 

A ''FIR adatszolgáltatás/Diákigazolvány számla (65000)'' menüponton az „Archivál” gombbal a kijelölt 

számlasort archiválhatjuk is. Az archivált számlák továbbra is megtekinthetőek lesznek, ha az „Archiváltak 

is” jelölőnégyzet bepipálásra kerül. A listában az „Archivált” oszlopban igaz értékkel jelezzük, hogy a 

számla archiválása megtörtént. 

 

A „Diákigazolvány kezelés/Igénylőlapok (10500)” menüponton, a „Számlák” tabulátor fülön az archiválás 

ellenére is mindig megjelenik a vonatkozó számla, azaz a „FIR adatszolgáltatás/Diákigazolvány számla 

(65000)” menüponton történő archiválás erre a menüpontra nincs befolyással. 

 

 
Diákigazolvány számla (65000) 
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Az egyes igénylésre vonatkozó számlák a „Diákigazolvány kezelés/Igénylőlapok (10500)” menüpont 

„Számlák” tabulátor fülén is megtekinthetők. 

 

A „FIR Adatszolgáltatás/Diákigazolvány számla (65000)” menüponton a „Számlatörténet” gomb 

megnyomásával kérhetünk a FIR-től számlatörténetet. A Számlatörténet tabulátorfülön listában 

megtekinthető a számlával kapcsolatos változások, azaz a számla státuszok és időpontok. 

 

 
Számlatörténet lekérése 

 

 

7.6.1. Sztornó számlák 
 

A Sztornó típusú számla egy korábban kiadott kiegyenlítésre váró számla visszavonására szolgál. Az 

eredeti számlával megegyeznek az adatai, végösszege is azonos, de mínusz előjelű. Mivel ennek a 

számlának a sorszáma azonos a kiegyenlítetlen számla sorszámával, a két számla párt alkot. 

Tegyük ki a „FIR Adatszolgáltatás/Diákigazolvány számla (65000)” menüponton oszlopszerkesztéssel a 

„Van Sztornó Számla” technikai mezőt. Ha beérkezett a számlához egy sztornó számla, akkor a mező 

értéke az oszlopban igaz. Amennyiben oszlopszerkesztéssel kitettük az oszlopot, akkor a listában 

félkövéren jelenik meg az a számlasor, melyhez érkezett sztornó számla is. A mező a számláknál szűréshez 

is használható. 
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 A számlához tartozik sztornó számla 

 

Ha egy igénylés számlájára vagyunk kíváncsiak, a „Diákigazolvány kezelés/Igénylőlapok (10500)” 

menüpont „Számlák” tabulátor fülén is ellenőrizhetjük, hogy érkezett-e az igényléshez sztornó számla. 

Csak ebben az esetben lehet egynél több számlasor a felületen. 
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8. Állandó igazolványok 
 

8.1. Állandó igazolványok menüpont 
 

Az „Állandó diákigazolványok (10700)” felületre lépve, a „Hozzáad” gomb megnyomása után az állandó 

igazolványok sorszámát tudjuk a rendszerbe felvinni. (A rendszer támogatja a vonalkód olvasó és NEK 

kártya beolvasó használatát) 

 

Az igénylőlapot az „Igénylőlap” mező végén található  gomb használatával tudjuk kiválasztani az 

állandó igazolványhoz. Ebben az esetben a program automatikusan a hallgató mezőt is kitölti az igénylőlap 

alapján. Az „Érvényes” dátumbeviteli mezőben az igazolványon található érvényességi dátumnak kell 

szerepelnie. A rendszerbe felvitt állandó diákigazolványok „Státusz”-át „Kiadott”-ra kell állítani. 

Amennyiben nem igénylőlap hozzárendelésével töltöttük az adatokat, lehetőségünk van a „Hallgatók” 

mező végén található  gomb használatával rögtön a hallgatót is hozzárendelni az igazolványhoz. Itt a 

program ugyanolyan ellenőrzést végez, mintha a hallgató felől rögzítenénk az igazolványt, vagyis ellenőrzi 

a hallgató képzésén a státuszt, ellenőrzi, hogy van-e másik kiadott igazolványa a hallgatónak, stb. 

Állandó diákigazolványhoz rögzíthető a „Tagozat” is. Amennyiben kitöltjük ezt a mezőt, akkor csak abban 

az esetben enged új hallgatót, illetve a már meglévő hallgató-igazolvány kapcsolathoz matricát rögzíteni a 

program, ha a hallgató aktív képzésének tagozata megegyezik az igazolvány tagozatával. (Ha nem töltjük 

ki a tagozatot, akkor a program nem figyel erre a tulajdonságra.) 

 

 
Állandó igazolvány alapadatok 
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A „Bevonás dátuma” dátum mezőben, illetve a „Bevonás oka” kódtételes mezőben az igazolványok 

bevonásának adatai rögzíthetőek. A „Bevonás oka” legördülő mezőben megjelenő kódtétel értékeit a 

"Diákigazolvány bevonás oka" elnevezésű kódtétel tábla tartalmazza. A kódtétel értékek láthatók, nem 

védettek, szabadon új értékeket lehet hozzá felvenni. 

A két mezőre logika is épül, amennyiben az „Alapadatok” tabulátor fülön a „Státusz” mezőbe az 

igazolvány bevonására vonatkozó státuszok valamelyikét rögzítik, és a két mező bármelyike üres, 

mentésnél figyelmeztető üzenet érkezik, és választhat a felhasználó, hogy a két adat nélkül folytatja a 

mentést, vagy visszatér a felületre, és kitölti a mezőket. 

 

 
A „Bevonás dátuma”, „Bevonás oka” mezők kitöltésére figyelmeztető üzenet 

 

A „Diákigazolvány kezelés/Állandó igazolványok (10700)” menüpont listáján oszlopszerkesztéssel kitehető 

az „Oktatási azonosító” oszlop, amely az állandó igazolványhoz kapcsolt hallgató oktatási azonosítóját 

tartalmazza. 

 

A "Diákigazolvány kezelés/Állandó igazolványok (10700)" menüponton kétféle NEK kártya beolvasás 

funkció használatára van lehetőségünk. A funkció használatához egy kártyaolvasóra van szükség, melyet a 

felhasználó gépéhez kell csatlakoztatni. A kártya beolvasáshoz további szükséges feltétel, hogy 

oszlopszerkesztésben kint legyen a felületen a "Diákigazolvány sorszám" oszlop. 

 

1. Az egyik funkció az új, NEK azonosítóval készült diákigazolványok rögzítését könnyíti meg. Ha a 

menüponton a "Hozzáad" gombot megnyomjuk, majd a "NEK kártya hozzárendelés" gombra 

kattintunk, egy "NEK kártya beolvasása" panel nyílik fel. A kártyaleolvasóhoz érintve a 

diákigazolványt a "Sorszám" mezőbe bekerül a diákigazolvány sorszáma. Ezt követően a 
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diákigazolvány további adatai rögzíthetőek a rendszerben, majd a "Mentés" gombbal menthető az 

igazolvány. 

 

2. Ha a rendszerben már megtalálható a NEK azonosítós új típusú diákigazolvány, a "Diákigazolvány 

kezelés/Állandó igazolványok (10700)" menüponton a "NEK kártya beolvasás" gombra kattintva 

megnyílik a "NEK kártya beolvasása" panel. A kártyaleolvasóhoz érintve a diákigazolványt, annak 

sorszámára keres a leolvasó. A diákigazolvány lista alatt a keresőmezőnél "Diákigazolvány 

sorszám" lesz a keresési feltétel, a keresőmezőben megjelenik a beolvasott sorszám, és a keresett 

igazolvány lesz látható a listában. A kurzor is a keresett igazolványra áll rá. Így a továbbiakban 

elvégezhetőek az igazolvánnyal kapcsolatos feladatok, például szerkesztéssel matrica rendelhető 

hozzá.   

 

Ha a keresést meg kívánjuk szüntetni, elegendő a keresőmezőből a sorszámot törölni, és a "Keresés" 

gombra kattintani.   

A kártya beolvasás után arra kell figyelni, hogy a keresési feltétel a "Diákigazolvány sorszám" marad. Ha 

más feltételre szeretnénk keresni, akkor a keresési feltételt át kell állítani. 

A fejlesztéssel kikerülő funkció csak az összefoglaló "Diákigazolvány kezelés/Állandó igazolványok 

(10700)" menüponton használható! 

 

A NEK kártya beolvasás egy adott kártya leolvasó típussal került fejlesztésre. Ezzel kapcsolatos információ 

kérése miatt, vagy ha más típusú leolvasó készülékkel szeretne az intézmény dolgozni, kérjük, egyeztessen 

az intézmény a Neptun Terméktámogatással. 

 

 

A „Matricák” fülön az igazolványt érvényesíthetjük, vagyis matricát rendelhetünk hozzá. A hozzárendelés 

előtt célszerű a „Hallgató képzései” fülön tájékozódni a hallgató státuszáról illetve tagozatáról. A program 

vastagon szedett betűkkel jeleníti meg a hallgató aktív képzését, jelzi az aktuális félévet és a tagozatot is. 

 

9. Matricák 
 

Az igazolványok féléves érvényesítéséhez az intézmény megrendelése alapján érvényesítő matricákat 

adunk a hallgatók igazolványára. A felhasznált matricákról bejelentési kötelezettsége is van az 

intézménynek, melyet a Neptunból a FIR-be lehet elküldeni. A jelentés módjára a dokumentáció későbbi 

részében térünk ki. A matricák adminisztrációját elsősorban a „Diákigazolvány kezelés/Matricák (10550)” 

felületen végezhetjük el. 

 

9.1. Alapadatok 
 

Az „Alapadatok” tabulátor fülön adható meg a matrica minden fontos adata. 

 



 

NEPTUN Tanulmányi 

Rendszer Dokumentáció 

 
DIÁKIGAZOLVÁNY 

 

Kiadás: 2016.03.16. Verzió: 4.0 Oldalszám: 51 / 70 
 

 
Matricák – Alapadatok tabulátorfül 

 

 

Új matrica (matricák) rögzítéséhez a „Hozzáad” gombbal kell a felületet megnyitni. 

A „Sorszám” intervallum mező első tagja kötelező, ide a matrica sorszámát rögzíthetjük. A matrica 

sorszáma hat karaktert és csak számokat tartalmazhat. Ha egyszerre több matricát szeretnénk rögzíteni, 

akkor az első mezőbe az első, a második sorszám mezőbe az utolsó matrica sorszámot írjuk. Figyeljünk 

arra, hogy csak a folyamatos sorszámozású matricákat vigyük fel a rendszerbe egy rögzítéssel. A program 

az intervallum első és utolsó értéke között létrehozza a rögzített adatokkal az összes matricát. 

 

A „Félév” megadása szintén kötelező, azt a félévet kell kiválasztani a legördülő értékek közül, amelyik 

félévre a matrica érvényes. 

 

A „Nyomdai kód” kötelező kódtételes mező, melybe az „Adminisztráció/Kódtételek (95600)” menüponton 

az „Intézményi nyomdai kódok” kódtáblába felvett értékeket lehet kiválasztani. A mező melletti mezőben 

megjelenik a kódtétel értékhez tartozó tétel neve is. Amikor egyszerre több matricát viszünk fel, figyeljünk 

arra, hogy nyomdai kódonként külön kell a matricák rögzítését elvégezni! 

 

A „Megrendelés dátuma” az az időpont, amikor megküldtük a félévi darabszám igényünket, az 

„Érkeztetés dátuma”mezőben pedig a matricák intézménybe érkezését lehet megadni. 

 

Amikor felvisszük a sorszámokat, mindjárt ügyintézőhöz (felelőshöz) is rendelhetjük. A „Felelős” a mező 

végén található  gomb megnyomása után választható ki, és a „Felelős átvette” dátumot is megadhatjuk, 

ettől az időponttól kezeli az adott ügyintéző a matricát. Ha van matricafelelős, és a 

MATRICAKIADAS_FELELOS rendszerparaméter 1 vagy 2 értéken áll, később az igazolványok 
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érvényesítése során a matrica hozzárendelő panelen minden felhasználónak csak azok a matricák jelennek 

meg, melyeknél felelősként ő szerepel. 

Új matricák létrehozása után - ha minden szükséges adatot megadtunk - kattintsunk a Mentés gombra. 

 

Ha az összes sorszámot felvittük a rendszerbe és nem rendeltük felelőshöz, akkor utólag csoportos 

kijelölésben lehet ezt az adatot pótolni. Felelőst azért célszerű megadni, mert szűrést építhetünk rá a 

matricák igazolványhoz rendelésekor. 

 

A felületen található további mezők már a matrica kiosztásához és a nyilvántartás adminisztrálásához 

kapcsolódnak. 

Az „Állandó igazolvány” és alatta a „Hallgató” mezőkbe kerül annak az igazolványnak és tulajdonosának 

adata, melyre felragasztjuk érvényesítés során a féléves matricát. A Szerkeszt gomb megnyomása után 

kattintsunk az „Állandó igazolvány” mögött található  összerendelő gombra. A felnyíló táblából lehet 

kiválasztani a szükséges igazolványt, melynek sorszáma kerül a mezőbe. 

A „Hallgató” mező nem tölthető, az állandó igazolvány összerendeléskor az igazolványhoz rendelt 

hallgató neve és Neptun kódja jelenik meg benne. 

A „Kiadva” mezőbe automatikusan bekerül az összerendelés dátuma és a mező értéke nem módosítható. 

A „Státusz” mezőbe a „Matrica státusza” kódtáblába felvett védett értékek kerülhetnek: 

 Új matrica rögzítésekor a mező üres. 

 Kiadott érték kerül automatikusan a matricához, ha igazolványhoz rendeljük. 

 Érvénytelenítve státuszt rendelhetünk a matricához, ha korábban már kiadásra került, de 

használhatatlanná vált, mert sérült, vagy elveszett. 

 Selejtezve értéket akkor rendelhetünk a matricához, ha a félév során nem érvényesítettünk vele 

igazolványt és a nyilvántartásban selejtezésre kerül. Selejtezve státuszú matricáról nem kell a FIR-

nek bejelentést készíteni, ezekről külön listát kér az Oktatási Hivatal. 

Az érvénytelenített matricákat a listában dőlt betűvel jelöljük. Ha a státusz Érvénytelenítve értéket kap, 

kötelező kitölteni az „Érvénytelenítés indoka” és az „Érvénytelenítés dátuma” mezőket. Az 

„Érvénytelenítés indoka” mezőben határozhatjuk meg, hogy a matricát miért érvénytelenítjük, ez alapján 

lehet a matrica Sérült vagy Elveszett. Ha viszont a státusz nem Érvénytelenített, egyik mezőt sem engedi a 

program kitölteni. Ha nem megfelelően töltjük ki ezeket a mezőket, arra a program üzenetben figyelmeztet:  
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Matrica érvénytelenítése - hibás kitöltésre figyelmeztető üzenet 

 

Az „Elvesztés miatt fizetve” jelölőnégyzetben jelölhetjük, ha a hallgató az elvesztett matricája miatt 

fizetendő díjat megfizette. Erre a jelölőnégyzetre figyel a program, amikor a hallgató igazolványához újabb 

érvényesítő matricát szeretnénk rendelni. Amennyiben az „Érvénytelenítés indoka” Elveszett, és a hozzá 

tartozó „Elvesztés miatt fizetve” jelölőnégyzet üres, nem lehet az igazolványhoz új matricát rendelni. Ha a 

díjat a hallgató megfizette, szerkesztésben pipáljuk be a jelölőnégyzetet, és ezt követően kiadható számára 

az új matrica. 

A diákigazolvány matricákat szükség esetén archiválhatjuk, ha az „Archivált” jelölőnégyzetet bepipáljuk, 

ezt követően csak akkor jelenik meg a listában, ha a felületen alul található „Archiváltak is” 

jelölőnégyzetet is bepipáljuk. A „Megjegyzés” mezőben egyéb információ rögzíthető a matricához.  

A matricák FIR-es bejelentésével kapcsolatos az alábbi két mező: 

A „FIR státusz” mező nem írható, a matrica FIR-es bejelentésére érkező státusz kerülhet bele, melynek 

értékei a „FIR Diákigazolvány matrica státuszok” kódtáblában találhatóak, ahol minden kódtétel védett, és 

látható. A mezőben a bejelentéssel kapcsolatban megjelenő státuszok lehetnek az alábbiak: 

 Matrica bejelentés létrehozva (technikai belső státusz, a bejelentés üzenet generálásáról) 

 Matrica bejelentés feladva (technikai belső státusz, a bejelentés üzenet elküldéséről) 

 Sikeres matrica bejelentés (FIR-től kapott státusz, a bejelentést elfogadták) 

 Sikertelen matrica bejelentés (FIR-től kapott státusz, a bejelentés hibás) 
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A „Feladás dátuma” mezőt szintén a program tölti azzal az időponttal, amikor a matrica bejelentését 

tartalmazó konténer feladása megtörténik. 

 

 

9.2. Matrica bejelentés FIR-be 
 

A felhasznált (Kiadott és Érvénytelenített) érvényesítő matricákról bejelentést kell küldeni a FIR-be. A 

bejelentési kötelezettséget a 2015/16/1 félévtől előremenetben kell ebben a formában teljesíteni. 

A listában kijelölt matricákról a „Bejelent” gombbal lehet üzenetet generálni. Ha a „Bejelent” gomb 

mellett üres az „Üzenetek konténerbe” jelölőnégyzet, akkor a „FIR Adatszolgáltatás/Feladható hallgatók 

(63800)” menüpontra, a „Matrica” szűrés felületére kerül a legenerált üzenet, és onnan lehet konténerbe 

tenni. Ha az üzenet hibátlan (fekete), akkor a „Konténerbe rakható” gombbal tehetjük konténerbe, ha 

mellette az „Üzenetek konténerbe” bepipálásra kerül. 

Ha a „Matricák (10550)” menüponton a „Bejelent” gomb mellett az „Üzenetek konténerbe” 

jelölőnégyzetet bepipáljuk, akkor a legenerált bejelentés azonnal meglévő nyitott konténerbe, vagy új 

konténerbe is tehető, és kérhetjük a konténer lezárását is. 

 
Matrica bejelentés generálása és konténerbe helyezése 

A művelet elvégzéséről visszajelző üzenetet kapunk. Ha a program a generálással lefutó ellenőrzés során 

hibát talál, akkor erről a visszajelző üzenet is tájékoztat bennünket. Fontos, hogy bármelyik eljárást 
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választjuk, ha a matrica adataiban hibát észlel a program, akkor a „FIR Adatszolgáltatás/Feladható 

hallgatók (63800)” menüpontra kerül a bejelentés sor, ahol megtaláljuk mellette a hiba leírását is. 

 
Visszajelző üzenet matrica bejelentés legenerálásáról 

A konténer lezárásakor készül el annak XML tartalma. A matrica státuszától függ, hogy milyen üzenet 

típus készül. Ha „Kiadott” matricán készítünk üzenetet, akkor ROGZIT, ha a matrica státusz 

„Érvénytelenített” akkor ERVTELENIT típust generálunk. 

Figyelem! A jelenlegi FIR-es logika miatt Érvénytelenített státusszal bejelentést csak akkor szabad feladni, 

ha a matricát már bejelentettük és a jelentésre „Sikeres matrica bejelentés” FIR státuszt kaptunk. 

Amennyiben a FIR szerint még nem volt kiadva a matrica, nem fogadja el az érvénytelenítést.  

Ha egy korábban elküldött bejelentést vissza akarunk vonni, mert nem ahhoz a hallgatóhoz vagy 

igazolványhoz tartozik, mellyel bejelentettük, akkor a „Sztornó” gombot kell használnunk. Ekkor 

SZTORNO jelentés típus jön létre. A gombbal olyan konténerbe kerül az üzenet, ami azonnal lezárásra is 

kerül. 

Sztornó üzenetet csak akkor kell feladni, ha a matrica már bejelentésre került kiadott státusszal, és ezt a 

bejelentést a FIR is befogadta, tehát a FIR státusz „Sikeres matrica bejelentés”. Ha a sztornó jelentést a FIR 

elfogadja, akkor a matricán üres lesz a Feladás dátuma és a FIR státusz mező. A téves adatok javítása után 

új bejelentés adható fel róla. 
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9.3. Matrica státuszok tabulátorfül 
 

A „Matrica státuszok”tabulátorfül a bejelentéssel kapcsolatos FIR-es folyamatok ellenőrzéséhez nyújt 

segítséget. 

A felső „FIR státuszok változása” panelben idősorosan megjelennek a bejelentéssel kapcsolatos státuszok, 

és amennyiben a válasz alapján hibás a bejelentés, akkor a hiba, vagy hibák leírása is. 

A felület alsó részén a „FIR konténerek” panel listájában pedig az a konténer látható, melyben a matrica 

bejelentés feladásra került. 

 
Matrica státuszok tabulátor – Sikertelen matrica bejelentés 

Ha a FIR válasza alapján a bejelentés sikertelen, akkor a „FIR státuszok változása” mező hibakódokat is 

tartalmaz. Ebben az esetben a hiba kijavítása után új bejelentést kell generálni. A matricáról csak 

„Sikertelen matrica bejelentés” FIR státusz esetén lehet újabb bejelentést készíteni, illetve ha a korábbi 

bejelentést előtte sztornóztuk. 

 

10. Diákigazolvány érvényesítés 
 

A matrica hozzárendelést több paraméter beállításával lehet az intézményi szabályokhoz igazítani. 

A MATRICAKIADAS_FELELOS rendszerparaméter a diákigazolvány érvényesítése során a matricákhoz 

történő hozzáférést szabályozza. 
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Ha a paraméter értéke 1 vagy 2, akkor a belső "Hozzáad" gombra megnyíló hozzárendelő táblában csak 

azok a matricák kerülnek a listába, melyek az adott felhasználóhoz, mint matrica felelőshöz hozzá vannak 

rendelve. 1 értéknél a keresési feltétel a "Felelős neptun kódja" és a keresőmezőben a felhasználó neptun 

kódja van. Ha a keresési feltételt töröljük, akkor minden kiadható matrica bekerül a listába, de a 

hozzárendelő tábla újabb megnyitásakor újra csak a kliens programot megnyitó felhasználó matricái 

jelennek meg. 2 értéknél ugyanilyen szűrés van a táblában, de nincs lehetőség a szűrés módosítására. 0 

esetén nincs alapértelmezett felhasználó matricafelelősre szűrés, minden kiadható matrica megjelenik a 

táblában. 

 

DIAKIGAZOLVANYMATRICA_FELEVELLENORZES nem karosítható rendszerparaméter 0 értékénél 

a hallgató képzésén az aktuális félévre ellenőriz. Ha az aktuális félév aktív, akkor a matrica hozzárendelés 

gombja aktív, és lehet matricát rendelni az igazolványhoz. 1 értéknél a hallgató képzésén arra a félévre 

ellenőriz a program, amelyik félévre a matrica érvényes. Ezen az értéken a Hozzárendelés gomb aktív, az 

ellenőrzés akkor fut le, amikor a kiválasztott matricát a hozzárendelő panelen jóváhagyjuk. Azt ellenőrzi, 

hogy a hallgatónak van-e adott aktív féléve. Ha nincs, akkor nem történik matrica hozzárendelés, és 

visszajelző üzenet érkezik: „A hallgatónak a kiválasztott féléven nem aktív a státusza.” 

 
Állandó igazolványok - Matricák 

 

Egy vonalkód vagy NEK kártyaolvasó segítségével az „Állandó diákigazolványok (10700)” felületen lehet 

a legkönnyebben és leggyorsabban elvégezni adott félév elején az igazolvány érvényesítését 

(„matricázást”). Keresési feltételként állítsuk be a Diákigazolvány sorszámot. Leolvasó segítségével 

olvassuk be a hallgatótól elkért igazolvány sorszámát, vagy írjuk be és nyomjuk meg a „Keresés” gombot. 

Természetesen leolvasó hiányában bármelyik oszlopszerkesztéssel listában kitett oszlop beállítható 

keresési feltételként, és hagyományos módon is kikereshető a megfelelő igazolvány. A „Hallgató 

képzései” fülön ellenőrizzük a hallgató aktuális félévét, tagozatát és státuszát. Ha ennek eredményeként 



 

NEPTUN Tanulmányi 

Rendszer Dokumentáció 

 
DIÁKIGAZOLVÁNY 

 

Kiadás: 2016.03.16. Verzió: 4.0 Oldalszám: 58 / 70 
 

érvényesíthető az igazolvány, lépjünk a „Matricák” fülre, nyomjuk meg lent a „Szerkeszt” gombot, majd 

a jobb oldali belső „Hozzáad” gombot. Ekkor feljönnek a rendszerben lévő matricák, válasszuk ki a 

következő sorszámot, nyomjuk meg az „OK” gombot, és végül mentsük a felületet.  

A belső „Elvesz” gombbal lehetőség van az esetleges téves összerendelések törlésére is. Matrica kiadásnál 

csak akkor enged matricát rögzíteni a program, ha a hallgató aktív képzésének tagozata megegyezik az 

állandó igazolványnál megadott tagozattal. Ha az igazolványon nem töltjük ki a „Tagozat” mezőt, akkor 

bármely tagozaton van aktív féléve a hallgatónak, lehetséges a diákigazolvány érvényesítése.  

A program azzal segíti a felhasználót, hogy amennyiben a hallgatónak nincs aktív képzése, vagy az 

igazolvány nem Kiadott vagy Kiadható státuszú, a „Matricák” fülön található „Hozzáad” gomb nem 

használható. Illetve amennyiben a hallgatóhoz tartozik másik kiadott státuszú igazolvány, vagy nem aktív 

egy képzésen sem, nem engedi az állandó diákigazolvány (hallgatóval együtt történő) mentését. Ha az a 

probléma, hogy a hallgatónak van egy másik kiadott státuszú igazolványa, előbb annak állítsuk át a 

státuszát „Kiadott”-ról másra. (pl. elveszett, lejárt, bevont stb.) A program figyel arra is, hogy ha a hallgató 

igazolványán már van adott féléves matrica a rendszerben, új matricát ugyanarra a félévre nem enged 

kiadni. 

 

A „Diákigazolvány kezelés/Állandó igazolványok (10700)” menüponton a „Matricák” tabulátorfülön a 

„Státusz” mezőbe a matrica hozzárendeléssel egyidejűleg bekerül a Kiadott érték, és kitöltésre kerül a 

„Kiadva” mező is az aktuális dátummal. 

 

Az „Érvénytelenítés indoka” kódtételes mező és az „Érvénytelenítés dátuma” mező az érvénytelenített 

matricáknál kötelezően kitöltendő.  

 

Az „Elvesztés miatt fizetve” jelölőnégyzetben jelölhető, hogy a hallgató megfizette-e az elvesztés miatt 

kiszabott díjat. Amennyiben az „Érvénytelenítés indoka” Elveszett, és az „Elvesztés miatt fizetve” 

jelölőnégyzet üres, nem lehet az igazolványhoz új matricát rendelni, és erre az adott matrica sor piros 

betűivel hívja fel a figyelmet a program. 

Az érvénytelenítéssel és elvesztett matricákkal kapcsolatos részletesebb leírás a dokumentáció Matricák 

című fejezetében található. 

 

Az Állandó igazolványok (10700)” menüpont „Matricák” tabulátorfülén és a „Matricák (10550)” 

menüponton végzett műveletek és logikák egymással szinkronban vannak, és mindkét irányban 

érvényesülnek.  

 

További matrica kiadásra alkalmas felület: 

 „Hallgatók/Hallgató diákigazolványai/Állandó igazolványok (13700)”, 

 „Diákigazolvány kezelés/Hallgatók/Állandó igazolvány (10950)”, és 

 „Képzések/Képzés hallgatói/Hallgató diákigazolványai/Állandó igazolványok (11850)” 
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11. Importálás 
 

Az „Állandó diákigazolványok (10700)” felületen lehetőség van importálásra, a jobb egérgombbal 

kattintásra feljövő ablakból az „Import” funkciót választva. Importálási lehetőségek: 

 Diákigazolványok… 

 Matricák… 

 Diákigazolvány matricával… 

 

 
Importálási lehetőségek az Állandó igazolványokon 

 

 

Mindegyik importnak más a funkciója, és különböző esetekhez mindig a megfelelő importálási lehetőséget 

kell kiválasztani. 

 

A Diákigazolványok… importtal új igazolványok kerülhetnek be a rendszerbe, segítségével az állandó 

igazolvány sorszáma, érvényessége, státusza, a hozzá rendelt hallgató, és esetleg a bevonás adatai adhatók 

meg. 

 

A Matricák… import elsősorban a rendszerben már korábban létrehozott igazolványhoz matrica 

hozzárendelésére szolgál. Csak ebben az importban lehet a matrica státuszát importtal feltölteni, és csak 

ebben az importban adhatók meg az érvénytelenítés adatai is. A felületen teljesülő feltétel érvényesül 

ebben az importban is: Ha a matrica státusza Érvénytelenített, nem lehet üres az „Érvénytelenítés dátuma” 

és „Érvénytelenítés indoka”, és ha a státusz nem Érvénytelenített, akkor nem lehet kitöltve egyik mező sem. 

Amennyiben a feltételnek nem felel meg az importfájl, akkor sikertelen lesz az import, és az import logban 
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„A művelet nem végrehajtható a matrica státusz és az érvénytelenítési adat ellentmondása miatt!” import 

hiba leírást ad a program. 

 

A Diákigazolványok matricával… import segítségével egyszerre hozhatunk létre igazolványt a hallgatóhoz, 

és hozzá matricát. Figyeljünk arra, hogy ebben az importban nem adhatjuk meg a matrica státuszát, de ez 

nem is szükséges, mert az összerendelést követően Kiadott értéket kap. 

 

 

12. Átvételi elismervény 
 

Ugyanitt, az „Állandó diákigazolványok (10700)” felületen lehetőség van a diákigazolványhoz, illetve a 

matricához kapcsolódóan átvételi elismervény kiadására. A nyomtatási sablonok között Diákigazolvány-

átvételi elismervény típussal kell rögzíteni, NET Riport típussal. Nyomtatására hallgatónként van lehetőség 

az „Átvételi elismervény” gomb segítségével. A rögzített sablon és a hasonló gomb segítségével hallgató 

felől is elvégezhetjük az elismervény kiadását. 

 

 

13. Hallgatók diákigazolvány kezelése 
 

A „Hallgatók (10850)” menüpontból kiindulva lehetőség nyílik hallgatónként az igénylőlapok kezelésére, 

az állandó diákigazolványok, illetve az állandó diákigazolványokhoz tartozó matricák adminisztrálására, 

valamint megjegyzések rögzítésére. 

A „Hallgatók (10850)” menüponton kiválasztjuk a hallgatót. A kiválasztást ellenőrizhetjük lent, a 

„Személyes adatok” fülön. 
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Hallgatók személyes adatai 

 

A „Képzések” fülön megtekinthetjük a hallgató képzéseit, tagozatát, féléves státuszát. Az aktuális képzés 

aktuális féléve vastagon szedetten jelenik meg. 
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Hallgatók képzései 

 

13.1. Igénylőlap hallgatóhoz rendelése 
 

A „Hallgatók (10850)” menüpont felől haladva a „Igénylőlapok (11150)” menüre lépünk, ahol az adott 

hallgatóhoz igénylőlapot rendelhetünk. A felület működése megegyezik az Igénylőlapok (10500) felület 

korábban már leírt működésével, azzal a különbséggel, hogy itt természetesen nincs szükség a hallgató 

kiválasztására, illetve a FIR-es műveletek nem végezhetőek el. 
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Hallgatóhoz tartozó igénylőlapok 

 

13.2. Hallgató állandó igazolványai 
 

A „Hallgatók/Hallgató diákigazolványai/Állandó igazolványok (13700)”, és a 

„Képzések/Hallgatók/Hallgató diákigazolványai/Állandó igazolványok (11850)” menüpontokon a 

„Hozzáad” gomb megnyomása után szerkeszthető felületen rögzíthető az igazolvány sorszáma, és minden 

további mező, azaz létrehozhatjuk az új igazolványt. Ha a létrehozás hozzáadással történik, a „Státusz” 

mezőben alapértelmezett értékként bekerül a „Kiadott” státusz, hiszen az igazolványt a hallgató már 

korábban kézhez vette. A „Státusz” mező értéke módosítható, de felhívjuk a figyelmet, hogy csak a 

„Kiadott” státuszra épül logika, más szinonim értékre nem. 

 

Ha a „Hozzárendel” gombra kattintunk, akkor a „Diákigazolvány kezelés/Állandó igazolványok (10700)” 

menüponton előzőleg létrehozott igazolványt hozzárendelő táblából lehet kiválasztani. Figyelni kell arra, 

hogy a táblában csak azok az igazolványok jelennek meg, melyek „Kiadható” státusszal lettek rögzítve. Ha 

a hozzárendelést mentjük, az igazolvány státusza automatikusan „Kiadott” értékre változik. 

 

 

Az „Állandó igazolvány (10950)” felületen diákigazolvány felvitelére a „Hozzáad” gombbal van 

lehetőségünk egy táblából, amelynek elemeit az „Állandó igazolványok (10700)” menüpontnál vittünk fel 

a programba. A „Szerkeszt” gombbal módosíthatjuk a diákigazolvány státuszát, valamint a „Kiadva” és 

„Érvényes” dátumokat, a Bevonás oka, Bevonás dátuma mezőket, illetve megjegyzést fűzhetünk hozzá.  
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Hallgató állandó igazolványai 

 

A „Matricák” fülön a jobb oldali „Hozzáad” gombbal az állandó igazolványhoz matrica sorszámot 

választhatunk. A „Hozzáad” gomb akkor szürke, ha az állandó igazolvány „Státusz”-a nem „Kiadott”, 

vagy „Kiadható”, vagy a hallgatónak nincs aktív képzése, illetve ha beállításra kerül az igazolvány 

tagozata, és nincs aktív megadott tagozatú képzése. Akkor is inaktív a gomb, ha az Elvesztés dátuma 

kitöltésre kerül, de a Fizetve jelölőnégyzet nincs bepipálva. 

A hozzárendelés szintén egy táblából való kiválasztással történik, melynek elemeit a „Matricák (10550)” 

menüpontnál vettünk fel. Az „Elvesz” gombbal a rendszer kitörli a hallgatótól a matrica sorszámot. (Csak 

rossz sorszám kiválasztása esetén használjuk!) A „Szerkeszt” gombbal megadhatjuk az adott matrica 

érvénytelenítésének dátumát, indokát is, vagy módosíthatunk adatokat. 
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Állandó igazolvány matricái 

 

A hozzáadással felvitt adatok, valamint a módosítások idősorosan tárolódnak a rendszerben. A „Mentés” 

gombbal tárolódnak a felvitt adatok illetve változások. A „Töröl” gombbal megszüntethetjük a 

hozzárendelést.  
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14. Melléklet 

14.1. FIR státuszok az igénylőlapon 

14.1.1. Az igénylés válaszkódjai 
 

 

Normál állapotok: 

Kód Leírás Végállapot 

1900 Diákigazolvány igénylés befogadva Nem 

1905 Adatellenőrzésen átment Nem 

1910 Személyes adatok ellenőrizve Nem 

1915 Jogviszony adatok ellenőrizve Nem 

1920 NEK által Ellenőrizve Nem 

1925 Hitelesítve Nem 

1930 Számlázási csomagba sorolva Nem 

1935 Kapcsolódó számla kiállításra került Nem 

1940 Kapcsolódó számla kiegyenlítésre került Nem 

1945 NEK gyártásra átadva Nem 

1950 Legyártott igazolvány Nem 

1990 NEK gyártás visszautasítva Nem 

1995 Igénylési adatok frissítésre kerültek Nem 

1000 Sikeres diákigazolvány igénylés Igen 
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Igénylés hiba állapotok: 

 

Kód Leírás Végleges 

1801-1821* Igénylés általános adatellenőrzései Igen 

1850 Nem létező oktatási azonosító Igen 

1855 A személyi nyilvántartásban eltérő adatok 

tartoznak a megadott oktatási azonosítóhoz 

Igen 

1860 A személyi nyilvántartásban nem található az 

elsődleges intézményhez tartozó aktív 

jogviszony 

Igen 

1870 Nem megfelelő NEK Azonosító (NEK 

ellenőrzés) 

Igen 

1872 NEK nyilvántartásban eltérő személyes adatok Igen 

1879 NEK egyéb hiba Igen 

1898 Érvénytelenített igénylés Igen 

1899 Ismeretlen hiba Igen 

 

* Adatellenőrzési lépések, amelyek minden igény és javításainak beérkezése után automatikusan lefutnak. 

Amennyiben hibát találnak, az minden esetben végleges, nem javítható állapot. Az igénylést új 

igénylőlapon lehet újra feladni. Az egyes hibakódok részletesen (1801-1821): 

 

Hibakód Ellenőrzési feltétel leírása Neptunban FIR státusz 

1801 Az elsődleges és a másodlagos állampolgárságok nem 

lehetnek ugyanazok. 

Igénylés adatellenőrzési hiba. Az elsődleges és a 

másodlagos állampolgárságok nem lehetnek 

ugyanazok. 

1802 Az elsődleges és a másodlagos állampolgárságokat a 

rendszer által is ismert állampolgárságkódokkal lehet 

csak kitölteni. 

Az állampolgárságok az Ország törzsadatokkal kerülnek 

összevetésre és csak azok elfogadhatóak, amelyek a 

törzsadat táblában is megtalálhatóak. 

Igénylés adatellenőrzési hiba. Az állampolgárságot 

ismert állampolgárságkódokkal lehet csak kitölteni. 

1803 Az igénylő viselt nevének megadása kötelező és a nevek 

nem tartalmazhatják a következő 

karaktereket:0123456789_+*?!%\/:;() 

Igénylés adatellenőrzési hiba az igénylő viselt 

nevében 

1804 Az igénylő születési nevének megadása kötelező és a 

nevek nem tartalmazhatják a következő 

karaktereket:0123456789_+*?!%\/:;() 

Igénylés adatellenőrzési hiba az igénylő születési 

nevében 

1805 Az igénylő anyja nevének megadása kötelező és a nevek 

nem tartalmazhatják a következő 

karaktereket:0123456789_+*?!%\/:;() 

Igénylés adatellenőrzési hiba az igénylő anyja 

nevében 
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1806 Az igénylő születési dátumát kötelező megadni és az 

aktuális dátumhoz viszonyítva: 

 nem lehet a születési dátum 100 évesnél 

régebbi, 

 közoktatási igénylések esetén a születési dátum 

legalább 3 évvel, de legfeljebb 72 évvel ezelőtti 

lehet, 

 felsőoktatási igénylések esetén a születési dátum 

legalább 17 évvel, de legfeljebb 72 évvel 

ezelőtti lehet. 

Az igénylő születési dátumát kötelező megadni és 

az aktuális dátumhoz viszonyítva a születési dátum 

legalább 17 évvel, de legfeljebb 72 évvel ezelőtti 

lehet 

1807 Az igénylő neme csak férfi (F) vagy nő (N) lehet. Igénylés adatellenőrzési hiba az igénylő neme 

adatban 

1808 A születési hely megadása kötelező (üres értékkel 

megadott születési hely nem elfogadható). 

Igénylés adatellenőrzési hiba. A születési hely 

megadása kötelező 

1809 Külföldi cím megadása esetén a külföldi cím minden 

adatának megadása kötelező. Ezen kívül a következő 

feltételeknek is meg kell felelnie a külföldi cím 

adatainak: 

 a megadott ország kódjának létező ország 

kódnak kell lennie (Ország törzstábla alapján) 

 az irányítószám hossza legalább 2 karakter 

 a külföldi település neve legalább 3, de 

legfeljebb 27 karakter hosszú lehet 

 a külföldi cím egyéb adata maximum 50 

karakter hosszú lehet 

Igénylés adatellenőrzési hiba a külföldi cím 

megadásában 

1810 Amennyiben az igénylésnél a Lakcím Nyilvántartás 

állandó vagy ideiglenes címére igényelték az 

igazolványt, akkor nem lehet megadni semmilyen 

külföldi cím adatot. 

Igénylés adatellenőrzési hiba. Nem lehet megadni 

külföldi cím adatot 

1811 Az igényléshez megadott elsődleges intézményhez 

érvényes Nyomdai kódnak kell tartoznia. 

Közoktatási intézmény esetén a megadott OMKód-hoz 

és Telephely sorszámhoz érvényes nyomdai kódnak kell 

tartoznia. 

Felsőoktatási intézmény esetén a megadott Nyomdai 

kódnak érvényes Nyomdai kódnak kell lennie. 

Igénylés adatellenőrzési hiba az elsődleges 

intézmény nyomdai kódjában 

1812 Az elsődleges Nyomdai kódhoz érvényes számlázási 

adatoknak kell tartoznia. Az ellenőrzött adatok 

(mindegyik esetén a kitöltöttség kerül ellenőrzésre): 

 számlázási név 

 adószám 

 számlázási cím adatok (település, irányítószám, 

utca-házszám adatok) 

Megjegyzés: az irányítószám esetén annak helyessége is 

ellenőrzésre kerül. 

Igénylés adatellenőrzési hiba a számlázási 

adatokban 

1813 Az igényléshez megadott másodlagos intézményhez 

érvényes Nyomdai kódnak kell tartoznia. 

Közoktatási intézmény esetén a megadott OMKód-hoz 

és Telephely sorszámhoz érvényes nyomdai kódnak kell 

tartoznia. 

Felsőoktatási intézmény esetén a megadott Nyomdai 

Az igényléshez megadott másodlagos intézményhez 

érvényes Nyomdai kódnak kell tartoznia. 
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kódnak érvényes Nyomdai kódnak kell lennie. 

1814 Az igényléshez megadott elsődleges intézményhez 

tartozó intézményi adatoknak kitöltöttnek kell lenniük 

(mindegyik esetén a kitöltöttség kerül ellenőrzésre): 

 az intézmény alap adatai 

o intézmény rövid neve 

o az intézmény hivatalos címe (település, 

irányítószám, utca, házszám) 

 postázásnál használt cím adatok (település, 

irányítószám, utca, házszám) 

Megjegyzés: az irányítószámok esetén azok helyessége is 

ellenőrzésre kerül. 

Igénylés adatellenőrzési hiba az elsődleges 

intézmény adataiban 

1815 Amennyiben az igényléshez megadásra került email cím 

is, úgy az adott email cím formai ellenőrzésre kerül. 

Igénylés adatellenőrzési hiba a megadott email 

címben 

1816 Amennyiben az igényléshez megadásra került 

telefonszám is, úgy az adott telefonszám formai 

ellenőrzésre kerül. 

Igénylés adatellenőrzési hiba a megadott 

telefonszámban 

1817 Az igényléshez kötelezően megadásra kell, hogy 

kerüljön az oktatási azonosító, s ennek meg kell felelnie 

az oktatási azonosítókra vonatkozó formai 

követelményeknek. 

Igénylés adatellenőrzési hiba az oktatási 

azonosítóban 

1818 Az igénylés okát meg kell adni. Az igénylés okát meg kell adni. 

1819 A NEK Azonosító megadása kötelező, s az értékének 

meg kell felelnie a NEK által megadott formai 

követelményeknek (lásd definíciók). 

A NEK Azonosító megadása kötelező 

1820 Az igényléshez kötelezően meg kell adni a Munkarend 

adatot, s ennek a megfelelő értékkészletből kell 

származnia. 

Igénylés adatellenőrzési hiba a Munkarend adatban 

1821 Az igénylésben megadott elsődleges intézménynek meg 

kell egyeznie az igénylést beküldő intézménnyel. 

Az igénylésben megadott elsődleges intézménynek 

meg kell egyeznie az igénylést beküldő 

intézménnyel 

1822 Az igénylésben beküldött Oktatási Azonosítóval nem 

lehet más már folyamatban lévő igénylést beküldeni. 

Egy igénylés akkor tekinthető folyamatban lévőnek, 

hogy ha az adott igénylés nem hiba státuszban és nem 

„Legyártott” állapotban van. 

 

 

Egy igénylés csak abban az esetben módosítható, hogy ha az adott igénylés „NEK gyártás visszautasítva” 

állapotban van. 
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14.1.2. Igénylés módosítási kérelem válaszkódjai 
 

A Módosítási kérelmek feldolgozása egyetlen lépésből áll, és minden esetben végleges állapota a 

módosításnak. Az eredmény alapján vagy gyártásra kerül az igazolvány, vagy visszatér az igénylés NEK 

gyártás visszautasítva státuszba. Normál állapotok: 

Kód Leírás Végállapot 

1700 Sikeresen feldolgozott módosítási kérelem Igen 

 

 

Hiba állapotok: 

Kód Leírás Végleges 

1801-1822 Igénylés általános adatellenőrzései 

 

A személyes adatok és a módosító kérelemben 

megadott adatok alapján az ellenőrzése 

Igen 

1751 A módosítási kérelemben megadott eredeti 

azonosító adatok alapján nem található sikerült 

az eredeti igénylés meghatározása. 

Igen 

1752 A módosítandó kérelem nem megfelelő 

állapotban van. 

Igen 

1753 A módosítandó kérelmet nem ugyanaz a 

szervezet küldte, mint amely az eredeti igénylést 

beküldte. 

Igen 

 


