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1. E-okmányok, nyomtatvány típusai 
 

A 2015. júliusi verziótól az „Adminisztráció/E-okmányok/Teljes elektronikus index (32550)” menüpont 

átnevezésre került „E-okmányok kiadása (32550)” elnevezésre.  

 

Ezzel egyidejűleg az "Adminisztráció/Kódtételek (95600)" menüponton, a "Formtípus" kódtételnél az 

"Elektronikus index" kódtétel átnevezésre került „E-okmányok” elnevezésre.  

A hozzá tartozó „Form altípusok: 

 „Elektronikus index alap", 

 "Elektronikus index kiegészítés", 

 "Elektronikus index kivonat".  

 "E-okmányok Törzslap", 

 „E-okmányok Törzslap kivonat"  

 "E-okmányok Végbizonyítvány”. 

 

Az „Adminisztráció/E-okmányok/E-okmányok kiadása (32550)” menüpontban nyomtatható minden  

sablon melyeknél a „Form típus”: „E-okmányok”. 

 

2. Elektronikusan tárolt és nyomtatott leckekönyv kiadása 
 

Az Elektronikusan tárolt és nyomtatott leckekönyvet az Adminisztráció (95400) /E-okmányok (29750)/ E-

okmányok kiadása (32550) menüpontban lehet kiadni.  

Nyomtatáskor az adatokat a Neptunban az „élő táblákból” veszi, vagyis nem az Archivált tanulmányi 

adatokból!   Tehát azok az adatok jelennek meg a nyomtatványon, melyek a Hallgató(5400) /Hallgató 

képzései(6000)/ Féléves adatok(6400)/Féléves indexsorok(6600) stb. menüpontokban aktuálisan 

szerepelnek. Ez alól természetesen kivétel, amikor másodlat kerül nyomtatásra! 

 

Az Elektronikusan tárolt és nyomtatott leckekönyv kiadásának ténye, és a kiadott nyomtatvány tárolása 

kerül!  

 

A menüpontban lehetőség van Elektronikusan tárolt és nyomtatott leckekönyvről 

 előképet nyomtatni, 

 a nyomtatványt véglegesíteni, 

 a véglegesítést feloldani,  

 és másodlatot kiadni. 

2.1. Előkép megtekintése és nyomtatás 
A „Adminisztráció/E-okmányok/E-okmányok kiadása (32550)”menüpont felső részében a hallgatók 

jelennek meg, amennyiben több képzése van a hallgatónak, akkor képzésenként külön sorban.  

Annak a hallgatónak akinek nincs törzskönyve nem nem nyomtatható leckekönyv! 

 

Az „Előkép” gombbal a nyomtatásra kerülő leckekönyv tekinthető meg. Ez még nem jelenti a leckekönyv 

legenerálását.(nem készül leckekönyv szám) 

"Előkép" gombra kattintva megjelenő nyomtatatási képen beállítható az "Előkép" szöveg vízjelként. A vízjel 

megjelenítéséhez az ELECKEKONYVVIZJELEZETTELOKEP paraméter I értékét kell beállítani. N érték 

esetén nincs az előképen vízjel. 
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E-okmányok kiadása (32550) menüpont 

 

A „Nyomtatás” gombbal nyomtatható, és ha szükséges véglegesíthető (lásd. A nyomtatvány véglegesítése 

című fejezet) az elektronikusan tárolt és nyomtatott leckekönyv. A „Nyomtatás”, ill. az „Előkép” gombra 

kattintás után megjelenik egy nyomtatványválasztó ablak, itt kell kiválasztani a nyomtatásra kerülő sablont.  

A gombok alkalmazásával az a nyomtatvány, ill. azok a nyomtatványok jelennek meg, melyeknél a 

nyomtatvány feltöltésnél (Adminisztráció (95400)/Nyomtatási sablonok (280000))  az Altípusként 

Elektronikus index alap került megadásra. 

 

A felületen található „Kiegészítés előkép” és Kiegészítés nyomtatás gomb használatával pedig a Kiegészítő 

Elektronikusan tárolt és nyomtatott leckekönyv sablon nyomtatható (a nyelvvizsgájukat a záróvizsga után 

bemutató hallgatóknál használjuk ezt a sablont), melynek feltöltéskor az Altípus ként Elektronikus index 

kiegészítés. 

 

A hallgatói jogviszony megszűnését követően kell kiadni az Elektronikusan tárolt és nyomtatott 

leckekönyvet. 

 

a) Amennyiben a hallgatói jogviszony úgy szűnik meg, hogy a hallgató oklevelet is szerzett, akkor ezt 

a nyomtatvány tartalmazza, ill. tartalmaznia kell az abszolutóriumra, végzettségre, oklevélre 

vonatkozó adatokat is. 

 

b) Amennyiben a hallgatónak úgy szűnik meg a hallgatói jogviszonya, hogy nem szerzett 

abszolutóriumot és/vagy oklevelet, akkor is ki kell adni számára az Elektronikusan tárolt és 

nyomtatott leckekönyvet. Ebben a leckekönyvben az abszolutórium és/vagy oklevél, záróvizsga 

blokkok is feltüntetésre kerülnek, de szaggatott (--------) vonallal kihúzva.  
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c) Amennyiben a hallgató jogviszonya megszűnt, de pl. nyelvvizsga hiánya miatt nem kapott oklevelet, 

akkor ha bemutatja a nyelvvizsgáját és oklevelet szerez, ki kell adni számára a Kiegészítő 

nyomtatványt, amely tartalmazza a Hallgató személyes adatait, valamint az Oklevélre, végzettségre 

vonatkozó adatokat. (Részletek a kiegészítő nyomtatvány részletes leírása pontban.) 

 

 

Az a) és b) változat esetén a nyomtatványt a Nyomtatás gombbal nyomtatjuk, ekkor a kiadott elektronikus 

leckekönyveknél a Típus Alap lesz. 

A c) változat nyomtatása a Kiegészítés nyomtatása. gombbal történik, ekkor a kiadott nyomtatvány Típusa 

Kiegészítő lesz. 

 

Amikor a hallgatónak kiadásra kerül Alap majd Kiegészítő nyomtatvány, akkor természetesen két Érvényes 

nyomtatványa lesz. 

  
Kiadott elektronikus nyomtatvány típusok 

2.2. A nyomtatvány véglegesítése 
Amennyiben a Teljes Elektronikus leckekönyv menüponton nyomtatáskor nem az „Előkép” ill. 

„Kiegészítés. előkép”, hanem a „Nyomtatás”, ill. „Kiegészítés nyomtatás” gombra kattint a felhasználó, 

akkor a program megkérdezi, hogy véglegesítve legyen-e a leckekönyv. Igen válasz esetén a hallgató 

leckekönyve véglegesítésre kerül.  

 

Miután véglegesítésre került a leckekönyv nyomtatvány, a Teljes elektronikus leckekönyvnél az „Előkép” 

és a „Nyomtatás” gombokra kattintással a program visszajelző üzenetben tájékoztat, hogy nem adható ki 

leckekönyv, mert a hallgató véglegesített leckekönyvvel rendelkezik. Ez igaz az Alap és a Kiegészítő 

nyomtatványra is. 
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Véglegesített leckekönyv nyomtatása során a  

Nyomtatás gombra kattintva megjelenő visszajelző üzenet 

 

Ebben az esetben a leckekönyvről már csak Másodlat nyomtatása lehetséges. Másodlat nyomtatható a 

Kiadott elektronikus leckekönyvek (50700) menüpontban mind az Alap, mind a Kiegészítő nyomtatványról. 

2.3. Véglegesítés feloldása 
Amennyiben új leckekönyv nyomtatása szükséges, akkor a Véglegesítés feloldható a felületen található 

„Feloldás” gombbal. 

A felületen a kiadott leckekönyveknél oszlopszerkesztéssel is megjeleníthető a nyomtatvány státusza.  
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Véglegesítés feloldása  

 

 

Feloldás után a hallgató számára újranyomtatható a leckekönyv a E-okmányok kiadása 

(32550)menüpontban. A következő nyomtatás után a Kiadott elektronikus leckekönyvek menüpontban egy 

újabb sor jelenik meg. Az Érvényes és a Végleges jelölőnégyzet már ennél a leckekönyvnél kerül bejelölésre, 

vagyis mindig a legutoljára kiadott leckekönyv lesz az érvényes.  

 

2.4. Elektronikusan tárolt és nyomtatott leckekönyv kiadójának, 
kiadás tényének tárolása 
A Kiadott elektronikus leckekönyvek(50700)/Alapadatok tabulátorfülön a hallgató számára kiadott 

Elektronikusan tárolt és nyomtatott leckekönyvről tárolása kerül a   

 kiadásának ténye,  

 a kiadó,  

 a kiadás dátuma,  

 Típus (alap vagy kiegészítő), 

 valamint hogy Érvényes és/vagy Végleges a kiadott nyomtatvány. 

 Oszlopszerkesztéssel megtekinthető a kiadott leckekönyv száma. 

 A sorra kattintva pedig a nyomtatvány PDF képe tekinthető meg.  

 

 

 

2.5. Másodlat kiadása 
 

Véglegesített leckekönyvről csak Másodlat nyomtatása lehetséges!  

 

A Másodlat tabulátorfülre lépve láthatóak a kiadott Elektronikusan tárolt és nyomtatott leckekönyvről 

készített kiadott másodlatok. 
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Másodlat kiadása  

 

A felületen található Másodlat gombbal az adott nyomtatványról Másodlat készíthető, mely mindenben 

megegyezik a korábban kiadott nyomtatvánnyal.  

Figyelem! Másodlat arról a nyomtatványról készül, amely a fenti sorban kijelölésre került. Tehát akár 

egy korábbi leckekönyvről is nyomtatható másodlat. Kérjük a másodlat nyomtatásnál ezt figyelembe 

venni. 

 

 

Az általunk kiajánlott forma alapján a másodlat első oldalán a következő vízjel jelenik meg: „Az eredetivel 

mindenben megegyező másodlati példány.” A további oldalakon pedig átlósan megjelenik a Másodlat vízjel. 

A fedőlapon a vízjel szövegének módosítása az ELECKEKONYVMASODLATFEDOLAP paraméter 

segítségével lehetséges.  
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Másodlat nyomtatása/megtekintése 

 

Az ELECKEKONYVMASODLATOLDALAK paraméterrel pedig a további oldalakon megjelenő 

másodlatkiadást jelző szöveget lehet a sablonban beállítani.  

 

Amennyiben az ELECKEKONYVMASODLATOLDALAK paraméter tartalmaz szöveget, akkor az jelenik 

meg a másodlat nyomtatvány további oldalain alul is.  

 

Amennyiben az ELECKEKONYVMASODLATOLDALAK paraméter nem tartalmaz szöveget, akkor a 

MÁSODLAT szó jelenik meg átlósan a másodlat nyomtatvány további oldalain. 

 

A vízjel halványításának módosítása az ELECKEKONYVMASODLATSZINEROSSEG paraméter 

segítségével történhet. 0 és 100 közötti értéket vehet fel, 100 felé közeledve sötétedik a vízjel színe. 0 érték 

esetén eltüntethető a vízjel.  

 

 

ELECKEKONYVVIZJELEZETTELOKEP paraméter  I értéknél az alap e-leckekönyv előkép nézetében 

egy Előkép feliratú vízjel jelenik meg minden oldalon. N értéknél nem lesz a nyomtatványon vízjel 
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2.5.1. Másodlat visszavonási lehetőség 
Az Adminisztráció/Teljes elektronikus index/Kiadott elektronikus leckekönyvek (50700) menüpontban 

a Másodlatok tabulátor fülön a kiadott másodlat visszavonható.  A felületen látható a Visszavon és Töröl 

gomb. Másodlatot lehet visszavonni és törölni, de visszavont másodlatot nem lehet törölni. A felületen 

látható a visszavont elektronikus leckekönyvek jelölőnégyzet is, melynek bejelölésével a visszavont 

másodlatok jelennek meg. A jelölőnégyzet alapértelmezetten bejelölésre került. 

 

 
Másodlat visszavonása  

 

 
Visszavont másodlat nem törölhető 
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2.6. Kivonat kiadása 
Elektronikusan tárolt és nyomtatott leckekönyvnél kivonat kiadására is van lehetőség.  

A kiajánlott Kivonat nyomtatvány tartalmazza a hallgató személyes adatait, a képzés adatait, indexsor 

adatokat és minden egyéb a teljes elektronikus leckekönyvnél használatos adatokat az abszolutórium, 

záróvizsga és oklevél adatok kivételével.    

A Kivonat nyomtatvány a E-okmányok kiadása (32550)menüpontban nyomtatható.  

A menüpontban található aKivonat előkép és Kivonat nyomtatás gomb. A Kivonat előkép gombbal 

megtekinthető a kivonat, a Kivonat nyomtatás gombbal pedig nyomtatható.  

Kivonat nyomtatásakor paraméterrel beállítható, hogy a kivonat képzési szintenként, törzskönyvi szám 

szerint vagy képzésenként készüljön. 

 

A felületen található egy félévszűrő is mellyel szabályozható, hogy a Kivonaton mely félév indexsor adatai 

jelenjenek meg. Összefoglaló félév kiválasztásával az összes félév rákerül a nyomtatványra. 

 

 

A kivonat kiadásának ténye is rögzítésre kerül, az E-okmányok (32550)/Kivonatok(55050)  menüpontban. 

A menüpontban a kiadó, a kiadás dátuma és a Kivonat sorszáma is megjelenik. 

 A kivonat sorszáma: törzskönyvi száma/félév/sorszám alapján generálódik. Így látható, hogy a hallgatónak 

mely féléven került kiadásra Kivonat.  

 

 
 

Kiadott Kivonatok  

 

A kivonatból mindig az utolsónak kiadott kivonat nyitható meg. 
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Korábbi Kivonat nyomtatvány nem nyitható meg  

 

A kivonat nyomtatvány nyomtatási típusa feltöltéskor: E-okmányok, a sablon altípusa Elektronikus index 

kivonat 

Kivonatot a hallgató kérésére lehet kiadni.  

2.7. Archív index nyomtatás 
Azért, hogy visszanézhető legyen, hogy a Hallgató részére generált Elektronikusan tárolt és nyomtatott 

leckekönyv nyomtatvány adott pillanatban milyen adatokat tartalmazott, az "Adminisztráció/Teljes 

elektronikus index (32550)" menüponton található egy "Archív index" gomb. A gombra kattintással 

generálásra kerül a nyomtatvány "Elektronikus index alap" altípusú sablonja és az elkészített PDF tárolásra 

kerül a dokumentum táblában, így megtekinthető az "Adminisztráció/Dokumentumok (50550)" 

menüpontban (az archív index csoportosan is nyomtatható). A letárolt sablonnál az „ETNYA archív” 

védett kódtétel érték, dokumentum altípus kerül beállításra. 

 

Véglegesített leckekönyvről is készíthető archiválás. 
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2.8. Paraméterbeállítások az Elektronikusan tárolt és nyomtatott 
leckekönyv nyomtatásához 
 

A TELJESEINDEXNYOMTATAS és az ELEKTRONIKUSINDEXSZAM paraméterekkel szabályozható a 

sablon nyomtatása. 

TELJESEINDEXNYOMTATAS paraméter szabályozza egy HALLGATÓI JOGVISZONYON belül a 

leckekönyv nyomtatását az alábbiak szerint:    

 

A TELJESEINDEXNYOMTATAS paraméter beállítása alapján csak az egy hallgatói jogviszonyhoz 

tartozó képzések jelennek meg a nyomtatványon.  

A paraméter értékei:  

4 érték: jogviszonyra figyel, és ennek alapján nyomtat egy teljes E-indexet, 

3 érték: képzési szintre figyel, és ennek alapján nyomtat egy teljes E-indexet,  

2 érték: törzskönyvi számra figyel, és ennek alapján nyomtat egy teljes E-indexet,  

1 érték: képzés kódra figyel, és így képzésenként nyomtat egy teljes E-indexet. 

 

ELEKTRONIKUSINDEXSZAM 1 érték esetén a teljes elektronikus leckekönyvnél a leckekönyv szám 

generálása a törzskönyvi szám/Neptunkód alapján történik (jelenlegi működés), 2 érték esetén a Hallgató 

indexe(267600) fizikai index menüponton rögzített érvényes index szám kerül rá az elektronikusan tárolt és 

nyomtatott leckekönyvre. 

 

ELECKEKONYVMASODLATFEDOLAP Az elektronikus leckekönyv fedőlapjának aljára kerülő szöveget 

lehet megadni a rendszerparaméter segítségével. 

 

ELECKEKONYVMASODLATSZINEROSSEG A vízjel halványításának mértékét jelöli. 0 és 100 közötti 

értéket vehet fel, 100 felé közeledve sötétedik a vízjel színe. 0 érték esetén eltüntethető a vízjel. 

 

"Adminisztráció/Teljes elektronikus index (32550)" menüpontban az "Előkép" gombra kattintva megjelenő 

nyomtatatási képen beállítható az "Előkép" szöveg vízjelként. A vízjel megjelenítéséhez az 

ELECKEKONYVVIZJELEZETTELOKEP paraméter I értékét kell beállítani. N érték esetén nincs az 

előképen vízjel. 

 

TELJESEINDEXKIVONATNYOMTATAS- A paraméter a Teljes elektronikus leckekönyv kivonat 

nyomtatását szabályozza. Értékei: 4. érték: jogviszonyra figyel, és ennek alapján nyomtat kivonatot, 3. 

érték: képzési szintre figyel, és ennek alapján nyomtat kivonatot, 2. érték: törzskönyvi számra figyel, és 

ennek alapján nyomtat kivonatot, 1. érték: képzés kódra figyel, és így képzésenként nyomtat kivonatot. 

 

A „Hallgatók/Mobilitás(51450)” menüpont adatainak megjelenítése is a paraméter beállításának 

megfelelően történik. 

 

2.9. Tanulmányok beszámítása (Korábbi tanulmányok - Párhuzamos 
tanulmányok megjelenítése) 
 

Az Elektronikusan tárolt és nyomtatott leckekönyv Indexsor adatok blokkjában a Hallgató(5400)/Hallgató 

képzése(6000)/Féléves adatok(6400)/Féléves indexsorok (6600) menüpontban található féléves indexsor 

bejegyzések(eredmények) jelennek meg a féléves tanulmányok táblázatban.  
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A Hallgató(5400)/Hallgató képzése(6000)/Féléves adatok(6400)/Féléves indexsorok(6600)/ Részletes 

tárgyadatok tabulátor fül alatt található az Elismerés típusa kódtétel.  

A kódtétellel az adott indexsor bejegyzés elismerésének típusát lehet meghatározni.  

Az Elektronikusan tárolt és nyomtatott leckekönyv nyomtatványon pedig lehetőség van arra, hogy kódtétel 

típusonként külön táblázatban jelenítsük meg az indexsor bejegyzéseket. 

 

Azok az indexsorok, amelyeknél az Elismerés típusa kódtétel az alábbi táblázat alapján van beállítva, a 

Párhuzamos tanulmányok vagy Korábbi tanulmányok vagy Indexsor adatok blokk elnevezésű táblázatban 

jelennek meg.  

Azoknál az indexsoroknál, amelyeknél nem kerül beállításra az Elismerés típusa kódtételnél semmilyen 

érték, azok az indexsorok az Indexsor adatok blokkban kerülnek megjelenítésre. 

 

A kiajánlott nyomtatványon két táblázat készült, Párhuzamos tanulmányok és Korábbi tanulmányok 

elnevezéssel.  

 

Kódtétel típusa Táblázat melyben megjelenik az indexsor 

melynél beállításra kerül 

Áthallgatás (engedélyezett +10%)   Párhuzamos tanulmányok 

Áthallgatás más intézmény Párhuzamos tanulmányok 

Áthallgatás saját intézmény Párhuzamos tanulmányok 

Engedélyezett áthallgatás (nem saját mintatanterv Párhuzamos tanulmányok 

Belföldi akkreditáció Korábbi tanulmányok 

FSZ képzésből elismert Korábbi tanulmányok 

Intézményen belüli akkreditáció Indexsor adatok blokk 

Külföldi akkreditáció Indexsor adatok blokk 

Külföldi akkreditáció (Erasmus) Indexsor adatok blokk 

Mesterképzésen pótlandó Indexsor adatok blokk 

Munkatapasztalat alapján Indexsor adatok blokk 

 

 

Összegezve: 

 Amennyiben az intézmény szeretné az elismerés típusa alapján a nyomtatványon külön megjeleníteni 

az indexsor bejegyzéseket, akkor erre lehetősége van. 

 A megjelenítésnél használhatja az általunk megadott beállításokat, vagy módosíthat rajta. 

 Amennyiben nem használja az Elismerés típusa kódtételt, ill. nem szeretné a nyomtatványon 

megjeleníteni, ezt is megteheti, de módosítania kell a nyomtatványt.  

 A szerkesztés módja az „Elismerés típusa kódtételek alapján az indexsor bejegyzések nyomtatványon 

megjelenésének szabályozása” fejezetben található. 

2.9.1. Beszámított kreditpontok 
A blokkban a Korábbi tanulmányok valamint a Párhuzamos tanulmányok táblázatban megjelenő tárgyak 

kreditjeinek összege jelenik meg. 

A megjelenítés beállítása az „Elismerés típusa kódtételek alapján az indexsor bejegyzések nyomtatványon 

megjelenésének szabályozása” fejezetben található. 

 

 

 

A Végzettség paraméterrel (sablonon) lehet szabályozni, hogy a nyomtatványon a hallgató mely 

előképzettség sorai jelenjenek meg, azok, melyek a Hallgató (5400)/Előképzettségek tabulátor fülön 

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

harmadik beállítása is választható melynek alapján a Hallgató (5400)/Hallgató képzése(6000)menüpontban 

a Képzés előképzettsége tabulátor fülön található előképzettség és végzettség sorokat figyeli a program. Ezen 

beállítás szerint mind az előképzettség, mind a végzettség sorok megjelennek a nyomtatványon. 

A Hallgató(5400)/Hallgató képzése(6000)/Szakmai gyakorlat(18350) menüponton a szakmai gyakorlat két 

féle módon rögzíthető, vagy Kiválasztó gombbal a belső vagy külső szervezeti egységekből kiválasztva, 

vagy a szakmai gyakorlat helye mező szabadon kitöltve. A szabadon kitöltött szakmai gyakorlat hely is 

megjelenítésre kerül. 

A szakmai gyakorlat megjelenítését szűrőfeltétel is szabályozhatja. Ha nincs szűrőfeltétel, akkor minden 

szakmai gyakorlat megjelenik az elektronikus indexben.  

Ha az intézmény nem szeretné mindegyik szakmai gyakorlatát megjeleníteni, akkor az e-index netriport 

szerkesztőjében a szakmai gyakorlat adatforrásnál szűrőfeltételt lehet megadni. A következő feltétel 

beszúrásával csak azok a szakmai gyakorlatok fognak megjelenni a nyomtatványon, amelyekhez meg van 

adva igazoló, vagy igazolás dátuma. A szűrőfeltétel: ([SzakmaiGyakorlatok.AlairoNeve]!="" || 

Year([SzakmaiGyakorlatok.AlairasDatuma])!=1) 

Az abszolutórium aláírójának megjelenítése: Az ABSZOLUTORIUMALAIRO karosítható paraméterben 

kell megadni az Abszolutórium aláíróját.  

A nyomtatványoknál a nyomtatvány szerkesztőben pedig a paramétereknél található az Aláíró paraméter, 

melyet a nyomtatványra helyezve, az ABSZOLUTORIUMALAIRO paraméterben megadott aláíró jelenik 

meg.  

Amennyiben a hallgató képzésének szervezeti egységéhez nincs megadva abszolutórium aláíró, akkor a 

felettes szervezethez rögzített aláíró jelenik meg a nyomtatványon. 

A Szervezeti egységek (28000) menüpont alatt található Szak adatai (60700), Képzés adatai (61100), 

Szakirány adatai (61050) menüponton szereplő mezők adatai megjelenítésére a ModulAdatok 

adatforrásban található adatváltozók használatával lehetséges. 

Figyelem az adatváltozók használatához a nyomtatvány szerkesztéskor a (BindabeControl) mező típusát 

állítsuk át RichText típusra! 

 

 

Amennyiben a hallgatónál a nyelvvizsga nyelvénél nem a „Nincs megadva” kifejezés kerül kiválasztásra, 

hanem bármilyen más nyelv, akkor jelenik meg a fenti képen látható szöveg. Abban az esetben, ha a 

Nyelvvizsga–bizonyítvány kiállításának időpontja, és/vagy a Nyelvvizsga helye adat nincs kitöltve, akkor a 

szöveg mellett „Nincs adat” kifejezés jelenik meg. 

A Nyelvvizsga-bizonyítvány száma mező ebben az esetben megjelenik a feltöltött adattal. 

 

Figyelem:  

 Amennyiben több nyelvvizsga van rögzítve a hallgatónak, akkor minden nyelvvizsga sor megjelenik! 

Abban az esetben, ha a felrögzített nyelvvizsgák közül nem mind követelmény az oklevél 

megszerzéséhez, akkor ajánljuk használni a 3.1.3 pontban leírt Nyelvi követelmény jelölőnégyzetet. 

 Arra nincs lehetőség, hogy felrögzített és a Neptunban szereplő nyelvvizsgák közül az intézmény 

jelölje meg, hogy mely nyelvvizsgák szerepeljenek az Elektronikusan tárolt és nyomtatott leckekönyv 

nyomtatványon, és melyek nem. Az oka ennek a kitételnek, hogy az Elektronikusan tárolt és 

nyomtatott leckekönyv nyomtatvány utolsó oldalán az intézmény nyilatkozik arról, hogy a 

kinyomtatott adatok megegyeznek az elektronikus nyilvántartás adataival. 
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2.10. Hallgató több nyelvvizsgával rendelkezik és adott nyelvvizsga 
mellett meg kell jelölni, hogy melyik szükséges az oklevél 
kiadásához 
 

Ha meg van jelölve a Nyelvi követelmény jelölőnégyzet is, akkor: „Az oklevél kiadás feltételéül szabott 

nyelvi követelmény” felirat is megjelenik. 

 

2.11. Honosított nyelvvizsga adatainak megjelenítése 
 

Ha be van jelölve a Honosított jelölőnégyzet is, akkor a „ A nyelvvizsga honosított.” felirat és a honosított 

nyelvvizsga megszerzésének dátuma, valamint a honosított nyelvvizsga száma jelenik meg. 

 

 

 
Nyelvesített mező 

 

. 

2.12. Fejléc módosítása 
A kiajánlott sablon fejlécén és láblécen megjelenített adatokat az intézmény módosíthatja. 

 

 



 

 

 

NEPTUN Tanulmányi 

Rendszer Dokumentáció 

 
E-OKMÁNYOK KEZELÉSE 

 

Kiadás: 2016.03.10 Verzió: 5.2 Oldalszám: 19 / 61 
 

A fejlécen a személyes adatok módosíthatóak a következő módon: 

 –nél válasszuk ki a opciót. Ekkor megjelenik jobb oldalon 

lent az Expression ban, hogy milyen beállítás van jelenleg a fejléc személyes adatokra vonatkozó résznél. 

 

 
 

Azért hogy ezt módosíthassuk, ill. teljes egészében meg tudjuk nézni, kattintsunk az Expression–nál 

megjelenő kis -re.  
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A megjelenő ablakban pl. ezt látjuk: 

Format("{0} ({1}) Tsz: {2} Isz: {3}",[PrintName],[NeptunCode],[RegistrationNumber],[IndexNumber]) 

 

Ennek a beállításnak alapján a sablonon a fejléc: 

 
Ez azt jelenti, hogy a  

Format("{0} ({1}) elsőként a Hallgató nyomtatási neve és Neptunkódja,  

Tsz: {2} másodikként a Törzskönyvi száma,  

Isz: {3} harmadikként az Index száma 

jelenik meg. 

 

Ennek alapján módosíthatjuk a fejléc adatainál a személyes adatok rész. 

Amennyiben a fejlécben az Intézmény adataira vonatkozó részt szeretnénk módosítani akkor a 

 válasszuk ki az  opciót és az előző leírás alapján módosíthatjuk 

a fejlécet. 

 

A [StudentOM] adatváltozó használatával a hallgató OM azonosítója is megjeleníthető. A már elkészült 

nyomtatványokon a módosítást úgy kell elvégezni, hogy a SzemelyesAdatFejlechez paramétert kiválasztva 

az Expression -nál kell a megadott szabályt kiegészíteni. 
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A lábléc adatai szintén módosíthatóak, ha szükséges. 

A láblécre 1x kattintva, jobb oldalt látható a Textben hogy milyen beállítás szerepel. 
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Lábléc 

 

 

 

2.12.1. Abszolutórium aláíró szerkesztése 
Az nyomtatványon megjeleníthető az abszolutórium aláírója. Az Adminisztráció/Paraméterek menüponton 

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

 

Figyelem: Nem szabad a nyomtatvány szerkesztőben megadni paraméter értéket, mert azt automatikusan 

tölti a program az „ABSZOLUTORIUMALAIRO” rendszerparaméterrel. 

Természetesen az adott hallgató adott képzéséhez tartozó szervezeti egységhez rendelt aláíró fog megjelenni. 

 

2.13. Kiajánlott nyomtatvány egyéb tulajdonságai 
 

1. Az oldal, amelyen a nyelvvizsga adatok szerepelnek, szerepelteti a Korábbi és párhuzamos 

tanulmányok/tárgyak beszámítására vonatkozó részt is. Azonban az olyan hallgatónak, akinek 

nincsen korábbi és párhuzamos tanulmányra vonatkozó adata, annál a nyelvvizsga után a további 

adatok új oldalon folytatódnak. Ha nincs korábbi és párhuzamos tanulmányokra vonatkozó adat, 

akkor az adott oldalon folytatódik az adatok megjelenítése.  

2. Csoportos nyomtatásnál, ha kétoldalas nyomtatás kerül beállításra, akkor a program figyel arra, 

hogy a következő hallgató leckekönyvének nyomtatása már új oldalon kezdődjön.  

3. Az Abszolutórium és az Oklevél adatokra vonatkozó rész kötelező adat, ezért minden esetben 

megjelenik. (Ha tartalmaz adatot, akkor adatokkal, ha nem tartalmaz adatot, akkor szaggatott 

vonallal.)  

Amennyiben a hallgatónak több képzése van és a hallgatónak az egyik képzésen van 

abszolutóriuma és Oklevél adata, a másik képzésén viszont nincsen, akkor azon képzéshez tartozó 

Abszolutórium és Oklevél rész előtt, amely nem tartalmaz adatot, megjelenik egy felirat, amely 

a képzés nevét tartalmazza: A (név) hallgató (képzés név) képzésen nem rendelkezik 

végbizonyítvány adatokkal. 

4. A nyomtatvány tartalmaz egy feltételt, hogy az a tárgy melyik Előképzettség típusa kódtétel 

értéke alapján megjelenik a párhuzamos vagy korábbi tárgyak táblázatban, az a tárgy már nem 

jelenik meg a Féléves indexsorokat tartalmazó táblázatban. A jelenleg beállított feltételek alapján 

a Párhuzamos tanulmányoknál az Áthallgatás (engedélyezett +10%), Áthallgatás más intézmény, 

Áthallgatás saját intézmény, Engedélyezett áthallgatás (nem saját mintatanterv) előképzettség 

kódtétel típussal rendelkező tárgyak jelennek meg. A korábbi tanulmányoknál a Belföldi 
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akkreditáció, FSZ képzésből elismert kódtétel típussal rendelkező tárgyak. Ezen beállítások 

módosíthatóak intézményi igényeknek megfelelően, a dokumentációban leírt módon. 

 

2.14. Hallgatói web menüpontjai - Az Elektronikusan tárolt és 
nyomtatott leckekönyv szempontjából 
Hallgatói weben a Tárgyak menüpontban található az E-leckekönyv műveletek menüpont, amelynél a 

hallgatónak lehetőséges van elfogadni vagy elutasítani a rögzített jegyeket.  

 

 

 
E-leckekönyv műveletek 

 
 

 

 

 

 

2.15. Hallgatói weben tárgyteljesítési lap nyomtatása 
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A vizsgán viszont a hallgatónak bizonylatot kell adni a vizsgáról, erre szolgál a tárgyteljesítési lap. 

 

Alkalmazásának folyamatát az intézmény alakítja ki a szabályzatában.  

Lehetőségek: 

A hallgató a vizsga előtt kinyomtatja a tárgyteljesítési lapot a hallgatói webről, vizsgánként. A vizsgán az 

oktató erre az úgynevezett tárgyteljesítési lapra írja rá a bejegyzést, érdemjegyet. Ez a bizonylat –

tárgyteljesítési lap marad a hallgatónál. Emellett az oktató egy vizsgalapra, melyet a Neptunból kinyomtat, 

ráírja az érdemjegyet. A vizsga végeztével pedig a beírja az eredményt a Neptunba. A nyomtatás történhet, 

hallgatónként, ill. csoportosan. 

A tárgyteljesítési lapot nyomtathatja a hallgató vizsgánként, vagy az összes felvett tárgyáról egyszerre. Ha 

olyan nyomtatványt használ majd az intézmény, amelyen a hallgató összes felvett tárgya megjelenik, akkor 

minden vizsgára ezt kell vinnie. 

Oktató kinyomtathatja a vizsgalapot hallgatónként és csoportosan is. A hallgatónként nyomtatott 

vizsgalapra ráírja az eredményt és ez marad a hallgatónál. A csoportos vizsgalap pedig az oktatónál. 

 

Tárgyteljesítési lap nyomtatható a hallgatói weben: 

 Tanulmányok/Leckekönyv Teljesítési lap nyomtatása linkre kattintva. 

 Tárgyak/Felvett kurzusok/ Felvett kurzusok linkre kattintással a nyomtatványt kiválasztva. 

 
Tárgyteljesítési lap 
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Tárgyteljesítési lap nyomtatása 

 

3. Etikett nyomtatás (NetRiport) 
Az „Adminisztráció/ „E-okmányok (29750)" menüpont alatt találhatóak meg a különböző menüpontok ahol 

etikett formában nyomtathatóak az egyed adatkörök. 

• Személyes adatok (29850) 

• Képzési adatok(35750) 

• Indexsorok(29900) 

• Nyelvvizsgák(29950) 

• Szakmai gyakorlatok(30000) 

• Hivatalos bejegyzések(30050) 

• Korábbi tanulmányok, érettségi adatok(45150) 

• Záróvizsga adatok (52650) 

• Diplomamunka/Szakdolgozat(45200) 

• Oklevél adatai(45250) 

• Végbizonyítvány(35800) 

• Bejelentkezési adatok(57000) 
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Ezeken a felületeken a programban már előzőleg feltöltött adatok jelennek meg a hallgatóknál, amelyeknek 

kinyomtatására lehetőség van a hagyományos indexnek megfelelő etikett formában.  

Az etikett sablonokat egyénenként vagy csoportosan nyomtathatjuk. A nyomtatás folyamata: fent 

kiválasztjuk a hallgatót vagy hallgatókat. A hallgatók kiválasztása nyomtatás előtt történhet egyszerű 

keresési feltétellel, összetett keresési feltétel megadásával, vagy szűrés alkalmazásával. A Nyomtatás gombra 

kattintás után megjelenik a nyomtatási sablont választó ablak. 

3.1. Személyes adatok 
Az „E-okmányok (2970)"/ „Személyes adatok (29850)" felületen az intézmény összes hallgatóját 

megtaláljuk. Ezen az oldalon van lehetőség az elektronikus index alapadatainak kinyomtatására. Ez az index 

első oldalának felel meg. 

Amennyiben a hallgatónak több képzése van, minden képzés külön sorban jelenik meg. 

A nyomtatási sablonja: 

• 89027-Szemelyes adatok.NET (NEtRiport) 

• E-index alapadatok (FastRiport) 
 

 

Személyes adatok 
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Személyes adatok nyomtatása 
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E-index alap 
 
 

3.2. Bejelentkezési adatok nyomtatása 
Adminisztráció(95400)/E-okmányok(29750) Bejelentkezési adatok(57000) menüpont.  

A menüpontban etikett formában, táblázatos megjelenítésben nyomtathatóak a bejelentkezési adatok(fizikai 

index 5. oldal). 

 A táblázat a következő oszlopokat tartalmazza: Félév sorszáma, Tanulmányi időszak(félév), Hallgató 

státusza (képzésen), Támogatott félév sorszáma (hányadik államilag finanszírozott félév), Felvett kreditek 

száma (az adott félévben), Megszerzett kreditek száma (az adott félévben), Összes megszerzett kredit 

(félévente az addigi félévek összesítője), Összesített kreditindex (félévente az addigi félévek összesített 

indexe), Dátum.  

A nyomtatvány neve a portálon: 89027-bejelentkezési adatok .NET, típusa feltöltéskor: Index etikett, 

sablon típusa: NetRiport. 

A nyomtatványból csak NetRiport nyomtatvány készült. 
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Bejelentkezési adatok  
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3.3. Indexsorok 
Az „E-okmányok (2970)"/ „Index sorok (29900)" menüpontban, a „Hallgatók"/ „Hallgató képzései"/ 

„Féléves adatok felület jelenik meg. Nyomtatáskor pedig a „Féléves indexsorok" felületeken felvitt 

indexsorhoz tartozó adatok kerülnek nyomtatásra. 

A felső listában minden hallgató minden féléve megjelenik. A felületen a hallgatók keresése lehetséges 

egyszerű vagy összetett kereséssel, egyéncsoport kiválasztásával, ill. szűrés alkalmazásával.  

FastRiport típusú sablon esetén nyomtatás előtt a nyomtatási ablakban kiválasztható, hogy az indexnek 

melyik oldalait szeretnénk nyomtatni. (bal, jobb, mindkettő) 

NetRiport típusú sablon esetén ez nem lehetséges. Ebben az esetben ajánljuk több nyomtatvány használatát. 

 
 

 

 

 

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

Net Riport típusú nyomtatványnál a mintatantervben szereplő tárgyfelelős neve, ill. nyomtatási neve 

jeleníthető meg 

[Indexsorok.C_TEMPLINEOWNERFIRSTNAME][Indexsorok.C_TEMPLINEOWNERLASTNAME][In

dexsorok.C_TEMPLINEOWNERPRINTNAME][Indexsorok.C_TEMPLINEOWNERTITLE] 

adatváltozók használatával. 
 

 

Index etikett nyomtatása 

3.4. Nyelvvizsgák 
A „Hallgatók (5400)"/ „Nyelvvizsgák" tabulátor fül alatt feltöltött nyelvvizsgával kapcsolatos bejegyzések 

láthatóak az „Elektronikus index (2970) "/„Nyelvvizsgák (29950) " menüpontban. 
 
 



 

 

 

NEPTUN Tanulmányi 

Rendszer Dokumentáció 

 
E-OKMÁNYOK KEZELÉSE 

 

Kiadás: 2016.03.10 Verzió: 5.2 Oldalszám: 34 / 61 
 

 

Nyelvvizsgák (29950) 
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NetRiport típusú nyelvvizsga sablon nyomtatása 

FastRiport típusú sablon esetén ha a nyelvvizsga kétnyelvű, vagy szakmai, az megjeleníthető az elektronikus 

index/nyelvvizsga sablonon szövegesen. A változó használata: [IIF(<fdsLanguageData."Bilingual">=false, 

'<b>Egynyelvű', '<b>Kétnyelvű')+IIF(<fdsLanguageData."Professional">=true, ', szakmai</b>', '</b>')+' 

nyelvvizsgát tett.']. A Hallgató (5400) menüponton a Nyelvvizsgák tabulátor fülön található a Nyelvi 

követelmény jelölőnégyzet. Ha ez bepipálásra kerül, akkor az adott nyelvvizsga adat alatt a Teljes 

Elektronikus indexben és az Elektronikus index nyelvvizsga nyomtatványon a következő szöveg jelenik 
meg:"Az oklevél kiadás feltételéül szabott nyelvi követelmény". 

Mindkét típusú nyomtatvány sablonon megjeleníthetőek a honosított nyelvvizsga adatok:  

- honosított-e a nyelvvizsga,  

- a honosított nyelvvizsga dátuma, valamint  

- a honosított nyelvvizsga száma.  

 

A FastRiport típusú sablonban a honosított nyelvvizsga adatokra hivatkozás: 

[IIF(<fdsLanguageData."Honositott">, 'A nyelvvizsga honosított.' + #13 + 'A honosított nyelvvizsga 

megszerzésének dátuma: <b>' + FormatDateTime('yyyy.mm.dd', 

<fdsLanguageData."HonositottNyelvvizsgaDatum">) + '</b>' + #13 + 'A honosított nyelvvizsga száma: 

<b>' + <fdsLanguageData."HonositottNyelvvizsgaSzama"> + '</b>','')]. A változók használatához nem 

szükséges a nyomtatványfrissítés, a jelenleg használatban lévő sablonokon is elhelyezhetőek a honosított 

nyelvvizsga adatok. 

Honosított nyelvvizsga nyilvántartására új mezők jöttek létre a „Hallgatók(5400)/Nyelvvizsgák” 

menüpontban. Jelölőnégyzetteljelölhető, hogy honosított a nyelvvizsga. A jelölőnégyzetnek két állása van, 
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true és false, és a nyelvvizsga rögzítésekor nem kerül automatikusan igaz értékre. Két mező, egyikben a 

honosított nyelvvizsga dátuma, másikban a honosított nyelvvizsga száma rögzíthető. 

3.5. Szakmai gyakorlatok 
„E-okmányok (2970)"/ „Szakmai gyakorlatok (30000)" menüponton  „Hallgatók (5400)"/ „Hallgató 
képzései (6000) "/„Szakmai gyakorlat (18350) " menüpontokban megjelenített bejegyzések jelennek meg. 
 

 

Szakmai gyakorlatok(30000) 
 

NetRiport sablonon: Szakmai gyakorlathoz tartozó kreditpont megjelenítésére a 

[SzakmaGyakorlatok.C_CREDIT] adatváltozó használható. 
Szkaad 
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Szakmai gyakorlat nyomtatási képe (NetRiport) 

FastRiport és NetRiport sablon esetén, ha a szakmai gyakorlat helye nem a szervezeti egységek közül kerül 

kiválasztásra, hanem kézzel történik a rögzítése, akkor is megjelenik a nyomtatványon. FasRiport típusú 

sablonok esetén: ha a szakmai gyakorlathoz be van állítva az indexsor kapcsolat, az E-index/Szakmai 

gyakorlat sablonon változóként megjeleníthető a szakmai gyakorlathoz tartozó tárgy neve 

[fdsPracticalData."SubjectName"], tárgy kódja [fdsPracticalData."SubjectCode"], és a félév 
[fdsPracticalData."Term_DNAME"]. 

3.6. Hivatalos bejegyzések 
Az „E-okmányok (2970)"/ „Hivatalos bejegyzések (30050)" menüpontban a „Hallgatók (5400)"/ 

„Hallgató képzései (6000) "/ „Hivatalos bejegyzések (6200) " felületen felvitt határozatok jelennek meg a 

sablon nyomtatásakor. 

 

NetRiport típusú nyomtatvány neve a honlapon: 89027-hivatalos bejegyzések. NET (index etikett) 
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Hivatalos bejegyzések (30050) 
 

NetRiport sablon esetén, a határozat szám megjelenítése: Képzések/ Hivatalos bejegyzések menüpontban a 

hivatalos bejegyzéseknél szereplő határozat szám. Az adatváltozó a Határozatok adatforrásban található 

meg.  
 

Munkahelyi adatok is megjeleníthetőek, az adatok Munkahelyi adatforrásban találhatóak.  
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Hivatalos bejegyzés nyomtatási képe 

3.7. Képzési adatok 
Az „E-okmányok(2970)"/ „Képzési adatok (35750) " menüpontban a „Hallgatók (5400) "/„Hallgató képzései 

(6000) "/ felületen rögzített képzési adatok jelennek meg a sablon nyomtatásakor. 
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Képzési adatok nyomtatása (35750) 
 

A hallgató képzésénél található félévek száma mező adatának megjelenítése 89027-KepzesiAdatok.NET 

Index etikett nyomtatvány esetében a Végbizonyítványok adatforrásban a 

[Vegbizonyitvanyok.C_TERMNUMBER] adatváltozóval használható.  

 

Szak szervezeti egységének neve megjeleníthető,  amelyet a  Képzések/Szakok/Szak szervezeti 
egysége mező tartalmaz. Akkor célszerű megjeleníteni, ha a hallgató képzés és a hozzá tartozó szak 
szervezeti egysége eltér.  
Az adatváltozók a szakok adatforrásban találhatóak meg. 
Képzési adatok megjelenítésére szolgáló index etikett nyomtatvány (képzés89027-KepzesiAdatok. 
NET). 
 

Kiadott nyomtatványok adatai megjeleníthetőek:  
Hallgató/Hallgató képzése/Oklevél tabulátor fülön megjelenő kiadott nyomtatványok. 
Az adatváltozók a Kiadott nyomtatványok adatforrásban találhatóak.  
Az adatok az Elektronikus leckekönyv következő nyomtatványain jeleníthető meg: 
89027-KepzesiAdatok.NET,   
89027-hivatalos bejegyzések.NET,  
89027-Végbizonyítványok.Net,  
89027-Szemelyes adatok.NET. 
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3.8. Korábbi tanulmányok, Érettségi adatok 
Az „E-okmányok(2970")/ „Korábbi tanulmányok, érettségi adatok(4515) " menüpontban azok az adatok 
nyomtathatóak ki, melyek a Hallgatók(5400) menüpontban az Előképzettség tab fülön rögzítésre kerültek. 
 
 

 
Korábbi tanulmányok, érettségi adatok nyomtatása  

 
 

3.9. Diplomamunka/Szakdolgozat 
A Diplomamunka/Szakdolgozat menüpontban a szakdolgozatra vonatkozó adatok nyomtathatóak ki. Ezek 

az adatok a programban a „Hallgatók(5400)/Hallgató képzései(6000)/Hallgató szakdolgozatai(32250)” 

menüpontban találhatóak. 
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Diplomamunka/Szakdolgozat(45200) 
 

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

3.10. Oklevél adatai 
Az Elektronikus index(29750)/ Oklevél adatai(45250) menüpontban az oklevélre vonatkozó 

adatok nyomtathatóak ki. 
Ezek az adatok a programban a Hallgatók(5400)/Hallgató képzései(6000) menüpontban az Oklevél adatok 
tabulátor fülön találhatóak. 
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Oklevél adatai (45250)  
 

 

FastRiport típusú sablonban változóként megjeleníthetőek a „Hallgatók/Hallgató képzései (6000)” 

menüponton a Modulok adatai tabfülön található szakos adatok is. A szakos adatok a sablonszerkesztőben a 

"fdsStudies" adattáblában találhatóak. Jelenleg minden modultípus adata megjelenik a sablonon, nem csak a 

szak modultípushoz tartozó adatok, hanem pl. a szakirány modultípus adatai is. A szakos adatokat tartalmazó 

nyomtatványok a portálról letölthetőek. 

 

NetRiport típusú nyomtatványon megjeleníthető a Hallgató/Hallgató képzése menüponton az Oklevél 

tabulátor fülön található Fokozat oklevél száma adat is. Az adat megjelenítéséhez a NetRiport típusú 89027-

oklevelek.NETIndex etikett nyomtatványon az : [Oklevelek.C_FOKOZATOKLEVELSZAMA] változókat 

kell a nyomtatványra helyezni. 

 

A NetRiport típusú Index etikett Oklevél adatoknál nyomtatható nyomtatványon megjeleníthetőek a hallgató 

Oklevél eredményének részletes adatai.  

Azok az eredmények, melyekből az oklevél végeredménye kiszámításra kerül, a Hallgató(5400)/Hallgató 

képzése(6000) menüpontban a Záróvizsga részeredmények és Oklevél eredmények tabulátor fül belső 

Oklevél eredmények tabulátor fülön találhatóak.  

Az Oklevél részeredményei a záróvizsga modulból, ill. a hallgató képzésénél szereplő adatok megfelelő 

mezőiből, valamint kézi rögzítéssel kerülhetnek be a programba. 

Az Oklevelek adatforrásban a [OklevelAdatok.C_FELIRAT] és a [OklevelAdatok.C_EREDMENY] 

adatváltozók használatával kerül a nyomtatványra. 
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3.11. Végbizonyítvány, abszolutórium 
Az „E-okmányok (2970) "/„ Végbizonyítvány (abszolutórium) " menüpontban olyan a programban 

szereplő adatok jelennek meg, melyek a végbizonyítvány kiadásához szükségesek. 

 

 

Végbizonyítvány (abszolutórium) nyomtatása 
 

 

3.12. Záróvizsga adatok 
Az „E-okmányok (29750) "/„ Záróvizsga adatok (52650)" menüpontban olyan  hallgatók jelennek meg, 

akiknek vannak rögzítve a záróvizsga modulban záróvizsga eredmények.   
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Záróvizsga eredmények nyomtatása 

4. Index etikett (féléves indexsor) nyomtatás 
Index etikett alatt azt a nyomtatványt értjük, melyet akkor használunk, ha  a „fekete” leckekönyv adatainak 

kitöltése kézzel történik, de a félévente felvett tárgyakat (index etikett bal oldal) vagy a bejegyzett 

eredményeket (index etikett jobb oldal), esetleg mindkét oldalát nyomtatja az ügyintéző a hallgató 

leckekönyvébe és ez a nyomtatvány kerül etikett formában beragasztásra. 

 

A nyomtatáskor a megjelenő nyomtatvány választó ablakban kell kiválasztani a nyomtatványt, melyet 

szeretnénk kinyomtatni. 

 

Az index etikett sablon típusa lehet: FastRiport és NetRiport. 

 

A továbbiakban a NetRiport típusú sablon leírása következik. 

 

Index etikett a következő felületeken nyomtatható: 

 Hallgató(5400)/ Hallgató képzései(6000)/ Féléves adatok(6400)/Féléves indexsorok(6600) „Index 

etikett gomb” – a felületen a kiválasztott hallgatónak a kiválasztott félévre nyomtatható index etikett. 

 Szervezeti egységek(28000)/ Képzések(200000)/ Hallgatók(204500)/ Féléves 

adatok(207200)/Féléves indexsorok(208100) - a kiválasztott képzésen, a kiválasztott féléven 

nyomtatható etikett 

 Szervezeti egységek(28000)/ Képzések(200000)/ Aktuális félévek(201800)/Aktuális féléven lévő 

hallgatók(202700) - a kiválasztott képzésen az aktuális félévről nyomtatható etikett. 

 Szervezeti egységek (28000)/ Féléves adatok(30900) - a szervezeti egység képzéseihez tartozó 

hallgatók féléveiről nyomtatható etikett 
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 Adminisztráció (95400)/ Féléves adatok(11500) 

 Képzések(115600)/ Hallgatók(120100)/ Féléves adatok(122800)/ Féléves indexsorok(123700) 

 Képzések(115600)/ Aktuális félévek(117400)/ Aktuális féléven lévő hallgatók(118300) 

 

A/4-es formában lehet egyszerre nyomtatni az index etikett mindkét oldalát is. 

A nyomtatványok a honlapon megtalálhatóak. A nyomtatvány neve: 89027_indexetikett_jobboldal.frx és 

89027_indexetikett_baloldal.frx.  

A nyomtatványok feltöltésekor a típus: Index etikett, a sablon típusa NetRiport, altípus: 2. 

 Csoportos nyomtatáskor figyelni kell arra, hogy azonos félév kerüljön kiválasztásra. 

 
A nyomtatványhoz készült egy új paraméter mely az index etikett nyomtatvány szerkesztésekor beállítható. 

A paramétert az intézménynek kell a nyomtatványra felvennie és az értékét beállítani. Az index etikett 

nyomtatványon paraméter felvétele a következő: a sablon szerkesztőben a jobb oldali menüben az 

adatforrások alatt ki kell választani a Paraméterek-et majd a + jel lenyitásával megjelenik az összes 

paraméter. A Paraméterek feliratra állva jobb egérrel kattintva az ÚJ Paraméter lehetőséget kell választani 

majd a létrejött új paraméterben a paraméter nevét megadni. A paraméter neve: LoadExtraData.  A név 

megadása után, a LoadExtraData paramétert kiválasztva az alatta található Tulajdonságoknál az 

Expressionban kell az "I" vagy "N" értéket beállítani. Az érték beállításnál ügyelni kell, hogy a "  " 

karakterek megadására. 

Amennyiben az I érték kerül beállításra, akkor az index etikett nyomtatásakor, ha pl. a hallgató cím, 

munkakör, extra adataira, vagy a szervezeti egységre van hivatkozás a nyomtatványban, akkor lassabban 

történik meg a nyomtatvány megjelenítése. 

N érték beállítása esetén gyorsabban jelenik meg  a sablon, viszont ezen adatok nem kerülnek 

megjelenítésre/letöltésre, annak ellenére sem, hogy van rá hivatkozás a sablonon. Az E-okmányok 

dokumentációban részletesen található, hogy melyek azok az adatváltozók melyek megjelenítése a 

LoadExtraData paraméterrel szabályozható. 

 

Új paraméter felvétele 
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Paraméter nevének beírása 

 

 
Paraméter értékének beállítása 
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Paraméter érték beállításánál fontos a "  " karakterek megadása! 

 

5. Törzsadatok nyomtatása  
Az „Adminisztráció/E-okmányok/Törzslap adatok (34050)” menüpont átnevezésre került „Törzsadatok 

(34050)” elnevezésre. Az átnevezést azért éreztük szükségesnek, mert az új Vhr. szerinti Törzslap 

nyomtatvány az „Adminisztráció/E-okmányok/E-okmányok kiadása (32550)” menüponton a „Törzslap” 

panelban kiválasztott nyomtatvánnyal került megvalósításra. A menüponton generált törzslapok továbbra 

sem kerülnek letárolásra. 

A korábbi törzslap különböző oldalait egyenként vagy csoportosan továbbra is az „Adminisztráció/E-

okmányok/Törzsadatok (34050)” menüponton lehet nyomtatni. 

A megfelelő törzslap oldalak kiegészítésre kerültek azokkal az adatforrásokkal és adatváltozókkal, melyek 

megjelenítését és tárolását a Vhr. előírja. 

A Törzslap sablonok típusa a nyomtatvány szerkesztésnél „Törzsadatok” névre került módosításra, továbbra 

is altípusban különböztetjük meg a különböző információkat tartalmazó oldalakat. 

Törzsadatok  nyomtatása a NetRiport nyomtatványok használhatóak. 

A törzsadatok nyomtatványok a honlapról letölthetőek. A nyomtatványokon az adatok megjelenítésének 

formáját, mennyiségét az intézmény változtathatja. A nyomtatványokon a szűrő feltételek is kialakíthatóak. 
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5.1. Törzsadatok nyomtatása előtt szükséges beállítások 
A törzsadatok nyomtatása előtt a következő beállítások szükségesek: 

1. Paraméterek beállítása 

2. Nyomtatványok feltöltése:,  

a Típus minden esetben Törzsadatok, Altípusai a következők lehetnek: 

Törzslap – Tartalom, 

Törzslap - Hallgató személyes adatai 

Törzslap - Hallgatói jogviszony adatai 

Törzslap – Félévek 

Törzslap - Képzés, párhuzamos képzés 

Törzslap – Akkreditáció 

Törzslap - Hátrányos helyzet 

Törzslap – Határozatok 

Törzslap - Szakmai gyakorlatok 

Törzslap – Végbizonyítványok 

Törzslap - Szakdolgozat/Diplomamunka 

Törzslap - Nyelvvizsga, oklevél adatok 

Törzslap - Féléves indexsorok 

Törzslap – Záróvizsga 

 

A Sablon típusa: NetRiport  

5.1.1. Törzsadatok használatához szükséges paraméterek beállítása 
Adminisztráció (95400)/Paraméterek (95800) menüpontban tekinthetőek meg a törzsadatok használatához 

szükséges paraméterek. 

• TORZSLAPNEV paraméterek szabályozzák, a Törzslapok felületen található jelölőnégyzet feliratát. 

A TORZSLAPNEV paraméter számozása adja meg, hogy hányadik jelölőnégyzetnél jelenik meg a 

felirat. A paraméter nem karosítható. 

Pl. TORZSLAPNEV3 - Az Elektronikus index/Törzslapok felületen található harmadik jelölőnégyzet 

felirata. 

• TORZSLAP_FIX_SZAMOZAS paraméter használatával meghatározható, hogy a törzslapok 

számozása fix vagy folyamatos legyen. A paraméter nem karosítható. 

 

TORZSLAPNYOMTATAS paraméterrel szabályozhatjuk a nyomtatványon az adatok megjelenítési rendjét. 

A paraméternek három értéke van. 1 érték alapján: képzés kódra figyel, és így képzésenként jeleníti meg a 

törzslap nyomtatványokon az adatokat, 2 érték esetén: törzskönyvi számra figyel, és ennek alapján jeleníti 

meg a törzslap nyomtatványokon az adatokat, 3 érték esetén: képzési szintre figyel, és ennek alapján jeleníti 

meg a törzslap nyomtatványokon az adatokat. 
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Paraméterek beállítása 

 

5.2. Törzsadat sablon kiválasztása nyomtatás előtt 
 

Törzsadat sablonokk nyomtatása kép csere 

 

A felületen a fenti listában a hallgatók képzés sorai jelennek meg. A törzsadatok nyomtathatóak 

hallgatónként és csoportosan egyaránt. 
A hallgatók sora képzésenként jelenik meg. Amennyiben egy hallgatónak több képzése van, több sor jelenik 

meg. 

Amennyiben a hallgatónak több képzése van, de a törzskönyvi szám megegyezik, akkor az azonos 

törzskönyvi számhoz tartozó képzések egy törzskönyvi lapon jelennek meg. 

A nyomtatás előtt ki kell választani, a hallgatót vagy hallgatókat, valamint a jelölőnégyzetek segítségével, a 

nyomtatásra kerülő törzslap típusát. 

A hallgatók kiválasztása egyszerű vagy összetett kereséssel, egyéncsoport használatával, illetve szűréssel 

lehetséges. 

Amennyiben több törzsadatok nyomtatvány került feltöltésre, akkor legördülő menüből kell kiválasztani a 

kinyomtatandó sablon típusát. 

A mindent kijelöl funkcióval egyszerre az összes törzsadatok típusú nyomtatvány kijelölése lehetséges, 

illetve a kijelöléseket töröl gomb használatával a kijelölések megszüntethetőek. 

A Törzsadatok - Féléves indexsorok nyomtatása előtt szükséges a félév kiválasztása. A legördülő listában az 

intézmények félév láthatósági beállításának megfelelően jelennek meg a félévek. A felületen található a 

„Nyomtatás” és „Előkép” gomb. 

Amennyiben nem szeretnénk törzslapot nyomtatni csak megtekinteni, akkor célszerű az „Előkép” gombot 

használni. 
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A „Nyomtatás” gomb használatával generálódik a törzsadat sablon. 
Figyelem: ha a felhasználónak nem szükséges törzsadatok nyomtatványt generálnia, akkor az „Előkép” 

gomb használatát javasoljuk. 

 

5.3. Kinyomtatott törzsadat nyomtatványok 

 
Kinyomtatott törzslapok megtekintése 

A kinyomtatott törzslapok tabulátor fül alatt sorokban jelennek meg a már legenerált törzslapok. Az alábbi 

adatok tekinthetőek meg a legenerált törzslapokról: Dátum (generálás időpontja), Típus, Kezdő oldal, 

Oldalszám valamint az alkalmazott, aki a nyomtatványt létrehozta. 

A nyomtatvány kiadás ténye eltárolásra kerül, mind a FastReport mind a NetRiport alapú nyomtatási sablon 

esetében. 

 

5.4. Nyomtatásra kerülő törzslapok megjelenése 
Minden Törzsadatok sablonnál, ha az adatok nem férnek el egy oldalon, akkor a következő oldalon 

folytatódik a sorszámozás. 

Amennyiben csoportosan szükséges Törzsadatok sablont t nyomtatni, akkor választhatjuk a Kétoldalas 

nyomtatvány kijelölőnégyzetet. A jelölőnégyzet szabályozza, hogy ha kétoldalas nyomtatási funkciót 

választunk és adott hallgatónak pl. 3 oldalon férnek el az adatai, akkor egy üres oldat tesz a nyomtatásba, 

hogy a következő hallgató törzsadat sablonja másik lapon kezdődjön el, és ne az előző hallgató törzsadat 

sablonjának másik oldalán.  

Törzsadatok nyomtatványok típusai 
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 Törzslap – Tartalom 

Törzslap l nyomtatvány egy Tartalomjegyzéke a Törzsadat oldalaknak , kitöltését nem a program 

végzi. 

 

 Törzslap - Hallgató személyes adatai 

 

 Törzslap - Hallgatói jogviszony adatai 

Törzslap3 NetRiport nyomtatványon található az Előképzettség paraméter. A nyomtatványon 

szerepel egy végzettség paraméter is, nyomtatvány szerkesztőben a két paraméter együttes 

beállításával lehet az előképzettségeket és végzettségeket megjeleníteni. 

Az Előképzettség paraméter alapértelmezett értéke 0, ebben az esetben a "Hallgatók (5400)" 

menüpontról az Előképzettségek tab fülről jeleníti meg az előképzettséghez tartozó sorokat. 

Amennyiben az Előképzettség paraméter 1-es és a Végzettség paraméter 2-es értékre kerül 

beállításra, akkor a "Hallgatók/Hallgatók képzései(6000)" menüpontról a képzés előképzettsége tab 

fülről jeleníti meg a Képzéshez tartozó előképzettség adatokat.  

 

 Törzslap – Félévek 

 Törzslap - Képzés, párhuzamos képzés 

 Törzslap – Akkreditáció 

 A törzslap nyomtatványon csak azok tárgyak jelennek meg, amelyeknek indexsorában az 

akkreditáció típusa kitöltésre kerül. Az akkreditáció típusa a Hallgató(5400) /Hallgató képzései(6000) 

Féléves adatok(6400)/ Féléves indexsorok (6600) menüpontban a Részletes adatok tabulátor fül alatt 

található „akkreditáció típusa” kódtételes mező feltöltésre kerül. 
 

 Törzslap - Hátrányos helyzet 
Fogyatékossággal, hátrányos helyzettel kapcsolatos adatok nyilvántartására szolgál. 
 

 Törzslap – Határozatok 

Fegyelmi és kártérítési ügyek valamint a határozatok, hivatalos bejegyzések jelennek meg a 

nyomtatványon. Az események megjelenítésénél nem csak a Hallgató képzéséhez kapcsolódó, hanem a 

hallgatóhoz tartozó Események is megjeleníthetőek, erre az Egyéni események adatváltozók használhatóak. 

 

 Törzslap - Szakmai gyakorlatok 

 Törzslap – Végbizonyítványok 
 Végbizonyítvány adatok megjelenítése. 

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

annál a képzésnél, melynél nincs abszolutórium dátuma, megjelenítjük, hogy melyik képzés az, amelyen nem 

rendelkezik végbizonyítvány adatokkal. 

 

 Törzslap - Szakdolgozat/Diplomamunka 

Szakok változók nyomtatványra helyezésével megjeleníthetőek a szakos adatok is. 

 

 Törzslap - Nyelvvizsga, oklevél adatok 

 Törzslap - Féléves indexsorok 
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A nyomtatvány esetében az összefoglaló félévet (...) választva minden félév kinyomtatásra kerül, 

valamint rákerül a fejlécre az adott félév 

 Törzslap – Záróvizsga  

 

A törzsadatok nyomtatványok adatváltozói a honlapon megtalálhatóak az E-okmányok adatváltozói 

listában. 
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6. E-okmányok kezelése új Vhr szerint, a felsőoktatási 
intézmények által kötelezően kezelt iratok  
87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

Hatály: 2015.VIII.15. 

 
1. törzslap, törzslap-kivonat; 

2. doktorjelölti törzslap; 

3. beiratkozási lap; 

4. doktorjelölti regisztrációs lap; 

5. jogviszony-igazolás; 

6. leckekönyv, teljesítési lap; 

7. kreditigazolás; 

8. vizsgalap; 

9. záróvizsga-jegyzőkönyv; 

10. doktori szigorlati jegyzőkönyv; 

11. doktori védési jegyzőkönyv; 

12. az Nftv. 26. § (3) bekezdése szerinti oktatói nyilatkozat; 

13. végbizonyítvány (abszolutórium); 

14. végbizonyítvány (abszolutórium) kiállításáról szóló igazolás; 

15. a záróvizsga sikeres teljesítéséről (nyelvi követelmények teljesítésének hiánya miatt ki nem adható 

oklevélről) szóló igazolás; 

16. az oklevél kiállításáról szóló igazolás; 

17. oklevél; 

18. oklevélmelléklet; 

19. tanítói műveltségterületi igazolás. 

 

7. Igazolások menüponton készíthető nyomtatványok 
 
Az „Igazolások” (13000, 146200, 229700) menüpontokon az „Új igazolás” gombra, majd a „Nyomtatás” 

gombra kattintva megtörténik a nyomtatvány kiadás tényének a tárolása a "Kiadott igazolások (37600, 

13200, 146400, 229800, 37650)" menüpontokon és a státusza adminisztrálható. A „Nyomtatási előkép” 

gombra kattintva előkép megtekinthető, az azonban nem nyomtatható ki. 

 

A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet (2015-ös Vhr.) követelményeihez igazodva új adatforrások és 

adatváltozók készültek a NetRiport típusú sablonokhoz.  

 
 

7.1. Beiratkozási lap /Általános igazolás  
Általános igazolást a „Hallgatók/Igazolások (13000)” és „Szervezeti egységek/Képzések/Igazolások 

(229700)”, „Adminisztráció/Hallgatói igazolások (21300)” és a "Képzések/Igazolások (146200)" 

menüpontokban lehet nyomtatni, az „Igazolástípus”, majd a sablon kiválasztása után.  

Az „Általános igazolás sablonon használható változók listáját a 

"89004_Hallgatoi_jogviszony_igazolas_adatvaltozoi" adatváltozós lista tartalmazza. Az intézmény által 

használt általános típusú nyomtatványoknál használható.  
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8. Hallgatói jogviszony igazolás 
Hallgatói jogviszony igazolást továbbra is a „Hallgatók/Igazolások (13000)”, a „Szervezeti 

egységek/Képzések/Igazolások (229700)”, az „Adminisztráció/Hallgatói igazolások (21300)” 

menüpontokon lehet nyomtatni az „Igazolástípus” mezőben a Hallgatói jogviszony igazolás, majd az 

sablon kiválasztása után. 
A változók listáját a "89004_Hallgatoi_jogviszony_igazolas_adatvaltozoi" adatváltozós lista tartalmazza.  

 

8.1. Végbizonyítvány igazolás  
A „Hallgatók/Igazolások (13000)” menüponton kiállítható „Végbizonyítvány igazolás” sablontípus  

A 2015-ös Vhr.-nek megfelelő kiajánlott sablon a portálon megtalálható. 
 

9. Törzslap, (doktorjelölti törzslap), Törzslap kivonat, 
végbizonyítvány  
Törzslap (doktorjelölti törzslap) 

A törzslap a hallgató személyes és tanulmányi adatainak nyilvántartására szolgál a törzslapban megjelölt 

hallgatói jogviszonyhoz kapcsolódóan. 

A törzslapnak a Vhr ben meghatározott adatokat kell tartalmaznia. 

A felsőoktatási intézményben ugyanarról a személyről az adott hallgatói jogviszonyához kapcsolódóan - 

minden jogviszony típus esetén - egy törzslap vezethető.  

A hallgatói jogviszony megszűnése után, újabb jogviszony létesítésekor új törzslapot kell nyitni. 

A megsemmisült vagy elveszett törzslap helyett - a rendelkezésre álló nyilvántartás, illetve iratok és adatok 

alapján - póttörzslapot kell kiállítani. 

 

Törzskönyvi kivonat 

A felsőoktatási intézmény a hallgatói jogviszony megszűnését követően törzslap-kivonatot ad ki 

 hivatalból a tanulmányát végbizonyítvány (abszolutórium) nélkül befejező hallgató részére, 

 kérelemre a végbizonyítványt szerzett, de tanulmányát oklevél megszerzése nélkül befejező 

hallgató részére, 

 kérelemre a szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzett hallgató részére. 

Azon hallgató részére, akinek a felsőoktatási intézmény leckekönyvet ad ki, hitelesített törzslap-kivonatot 

nem kell kiadni. 

A törzslap-kivonatnak a vhr ben meghatározott adatokat kell tartalmaznia. 

 

Végbizonyítvány 

 

A felsőoktatási intézmény a teljesítés napján megállapítja, hogy a hallgató adott képzéséhez tartozó 

végbizonyítvány kiállításának feltételeit teljesítette, majd a teljesítés napját követő húsz napon belül a 

teljesítés napjával a végbizonyítványt kiállítja. 

A végbizonyítványt a kiállításkor egyedi sorszámmal kell ellátni és az adatait a felsőoktatási intézmény 

TR-ében nyilván kell tartani. 

A végbizonyítvány a törzslap melléklete. 
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9.1. Törzslap, (doktorjelölti törzslap), Törzslap kivonat, 
végbizonyítvány kiadása 
 

Az új Vhr. szerinti Törzslap, Törzskönyvi kivonat, Végbizonyítvány nyomtatványok kezelése az 

„Adminisztráció/E-okmányok (32550)” menüpontban került megvalósításra. 

 

A 2015. júliusi verziótól a „Adminisztráció/E-okmányok/Teljes elektronikus index (32550)” menüpont 

átnevezésre került „E-okmányok kiadása (32550)” elnevezésre.  

 
Az"Adminisztráció/Kódtételek (95600)" menüponton, a "Formtípus" kódtételnél az "Elektronikus index" 

kódtétel átnevezésre került „E-okmányok” elnevezésre.  

A hozzá tartozó „Form altípusok” elnevezése nem változott, maradt  

 "Elektronikus index alap", 

 "Elektronikus index kiegészítés", 

 "Elektronikus index kivonat".  

 

Új altípusok kerültek bevezetésre, melyek szintén az E-okmányok Form típushoz tartoznak:  

 "E-okmányok Törzslap",  

 "E-okmányok Törzslap kivonat" és  

 "E-okmányok Végbizonyítvány”. 

 

Az „Adminisztráció/E-okmányok/E-okmányok kiadása (32550)” menüpontban nyomtathatóak azok a 

sablonok melyeknél a „Form típus”: „E-okmányok”. 

 

A felületen négy panel jelenik meg:  

 

1. Teljes elektronikus index: melyben a korábban is használt „Elektronikus index alap", "Elektronikus 

index kiegészítés", "Elektronikus index kivonat" sablonok nyomtathatóak  

Valamint az „Archiválás” gombbal a korábbiaknak megfelelően index archiválásra van lehetőség. 

Amennyiben az intézmény használta a Teljes elektronikus index sablont, akkor másodlat kiadására 

továbbiakban is lehetőség van a Kiadott Teljes elektronikus index (50700) menüpontban. 
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2. Törzslap: melyben a Törzslap nyomtatásához, „Előkép” és „Nyomtatás” gombok találhatóak. Az 

„Előkép” gombra kattintva lehetőségünk van megtekinteni a nyomtatvány előképét, amely nem 

kerül tárolásra az adatbázisban.  

A Törzslap kiadás ténye az „E-okmányok kiadása/Kiadott törzslapok (26400)” menüponton kerül 

tárolásra.  

 

3. Törzslap kivonat: melyben a Törzslap kivonat nyomtatásához, „Előkép” és „Nyomtatás” gombok 

találhatóak. Az „Előkép” gombra kattintva megtekinthető a nyomtatvány előképe, amely nem kerül 

tárolásra az adatbázisban.  

A Törzslap kivonat kiadás ténye az „E-okmányok kiadása/Kiadott törzslap kivonatok (26600)” 

menüponton kerül tárolásra.  

 

4. Végbizonyítvány: melyben a Végbizonyítvány előképe megtekinthető és nyomtatható. Az „Előkép” 

gombra kattintva nem kerül tárolásra az adatbázisban a sablon. 

A Végbizonyítvány kivonat kiadás ténye az „E-okmányok kiadása/Kiadott végbizonyítványok 

(26620)” menüponton kerül tárolásra.  

 

A Teljes elektronikus indexhez hasonlóan a kiadott nyomtatványok pdf formátumban mentésre kerülnek az 

adatbázisba, és a fenti három menüponton a nyomtatvány sorára történő dupla kattintással megnyithatóak. 

 

 A nyomtatvány sablonok a korábban már használt Teljes elektronikus index sablonból kiindulva kerültek 

létrehozásra. Mivel mindhárom új altípusú nyomtatványnak a Form típusa „E-okmányok”, ezért mindegyik 

ugyanazokkal az adatforrásokkal és adatváltozókkal rendelkezik, valamint az új Vhr. követelményeinek 

megfelelő adatforrásokkal és adatváltozókkal kibővítésre került. 
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Az intézmények részére Törzslap, Törzskönyvi kivonat, Végbizonyítvány sablonokból kiajánlott 

nyomtatvány készült, de az intézménynek lehetősége van a korábban már elkészített és használt Teljes 

elektronikus index sablonjából kiindulva saját nyomtatási sablont készíteni. 

 

Az adatváltozók listája a honlapon található „E-okmányok adatváltozói” listában megtalálhatóak.  

 

Az alábbi paraméterek minden E-okmányok típusú nyomtatványra is vonatkoznak: 

 

 ELEKTRONIKUSINDEXSZAM  

 ELECKEKONYVMASODLATFEDOLAP. 

 ELECKEKONYVMASODLATSZINEROSSEG  

 ELECKEKONYVVIZJELEZETTELOKEP  

 TELJESEINDEXKIVONATNYOMTATAS 

 

A Vhr. szerint a hallgató számára lehetőséget kell biztosítani arra, nyomtatható formában hozzáférjen a 

saját képzése 36. § (12) bekezdésében szabályozott törzslap-kivonatának adattartalmához. Hallgatói weben 

a "Tanulmányok/Leckekönyv" menüpontra új gomb került kihelyezésre "Törzslap kivonat nyomtatási 

előkép" néven. A gomb láthatósága szabályozható. A gomb megnyomásával a program - az 

"Adminisztráció/E-okmányok/E-okmányok kiadása (32550)" menüponton a „Törzslap kivonat” panelben 

található "Előkép" gomb működéséhez hasonlóan - az "E-okmányok Törzslap kivonat" altípusú nyomtatási 

sablonok alapján generál egy PDF-et. A fájl nem kerül tárolásra az adatbázisban. Hallgatói weben azon 

nyomtatási sablonok közül lehet választani, amelyeknél az "Adminisztráció/Nyomtatási sablonok 

(280000)" menüponton található "Hallgatói weben megjelenhet" jelölőnégyzet állása "Igaz". 

 

 
Törzslap kivonat nyomtatási előgép gomb a hallgatói weben 
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10. Vizsgalap 
Vizsgalap nyomtatásra az alábbi felületeken van lehetőség: 

 Alkalmazotti adatok (14800)/Oktatott kurzusok (21800)/Kurzus vizsgái (22400)/Vizsgajelentkezés, 

lehúzás (23200) 

 Alkalmazotti adatok (14800)/Saját tárgyak (15600)/Oktatott kurzusok (16600)/Kurzus vizsgái 

(17000)/Vizsgajelentkezés, lehúzás (17800) 

 Képzések (115600)/Szakirányok (149300)/Szakirány mintatantervei (149400)/Mintatanterv tárgyai 

(15450)/Kurzusok (15650)/Kurzus vizsgái (38450)/Vizsgajelentkezés, lehúzás (38600) 

 Szervezeti egységek (28000)/Hozzárendelt tárgyak (2650)/Tárgy kurzusai (2750)/Kurzus vizsgái 

(53350)/Vizsgajelentkezés, lehúzás (53550) 

 Szervezeti egységek (28000)/Kurzusok vizsgái (31350)/Vizsgajelentkezés, lehúzás (49250) 

 Szervezeti egységek (28000)/Tárgyak (46800)/Tárgy kurzusai (48200)/Kurzus vizsgái 

(48800)/Vizsgajelentkezés, lehúzás (49600) 

 Tárgyak kezelése (70400)/Tárgyak (70600)/Tárgy kurzusai (72000)/Kurzus vizsgái 

(72600)/Vizsgajelentkezés, lehúzás (73400) 

 Tárgyak kezelése (70400)/Tárgycsoportok (77800)/Tárgycsoport tárgyai (78000)/Tárgy kurzusai 

(7100)/Kurzus vizsgái (7300)/Vizsgajelentkezés, lehúzás (8450) 

 

„Vizsgalap” és a „Vizsgaadatok eredménnyel OWEB” típusú nyomtatványok esetén új változó készült a 

vizsgához tartozó „Azonosító” megjelenítésére. 

 
Az új vhr követelményeinek megfelelően a sablonok kiegészítésre kerültek a szükséges adatváltozókkal.  

11. Záróvizsga jegyzőkönyv 
Záróvizsga jegyzőkönyv nyomtatására az alábbi felületeken van lehetőség: 

 

 Szervezeti egységek (28000)/Záróvizsgáztatás (58550)/Jelentkezési időszakok /Vizsgák (59250), 

(59650) 

 Szervezeti egységek (28000)/Záróvizsgáztatás (58550)/Jelentkezési időszakok /Vizsgák/Hallgatói 

jelentkezések (59300) (59600) 

 Záróvizsgáztatás/Jelentkezési időszakok/Vizsgák (41100), (42250) 

 Záróvizsgáztatás/Jelentkezési időszakok/Vizsgák /Hallgatói jelentkezések (41250)(42050) 

 

A záróvizsga jegyzőkönyv nyomtatvány típusa: Záróvizsga jegyzőkönyv, altípusai: Záróvizsga 

jegyzőkönyv hallgatónként és Záróvizsga jegyzőkönyv összesített. 

 

A záróvizsga jegyzőkönyv, a doktori szigorlati jegyzőkönyv és a doktori védési jegyzőkönyv a törzslap 

melléklete. 

Az új vhr követelményeinek megfelelően a sablonok kiegészítésre kerültek a szükséges adatváltozókkal.  

12. Kreditigazolás 
Kreditigazolás nyomtatására következő menüpontokban van lehetőség: 

 

 Adminisztráció (95400)/Kreditigazolás (65150) 

 Hallgatók (5400)/Hallgató képzései (6000)/Féléves adatok (6400)/Kreditigazolás (36600) 

 Képzések (115600)/Hallgatók (120100)/Féléves adatok (122800)/Kreditigazolás (36700) 

 Szervezeti egységek (28000)/Képzések (200000)/Hallgatók (204500)/Féléves adatok 

(207200)/Kreditigazolás (36650) 
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 Szervezeti egységek (28000)/Kreditigazolás (65250) 

 

A nyomtatvány típusa: Kreditigazolás , altípus nincs 

 

Az új vhr követelményeinek megfelelően a sablonok kiegészítésre kerültek a szükséges adatváltozókkal.  

 

12.1. Kreditigazolás kiválasztott tárgyakból 

 
A „Képzések/Hallgatók/Féléves adatok/Féléves indexsor bejegyzések (123800)” menüponton lehetőség 

van egyedileg kiválasztott tárgyakra vonatkozó kreditigazolás nyomtatására.  

A felületen a felső listában ki kell jelölni az igazoláson szerepeltetni kívánt tárgyakat, majd az 

„Kreditigazolás” gombra kell kattintani. Ezután a program felkínálja választásra a már létező 

„Kreditigazolás” típusú NetRiport nyomtatási sablonokat. A sablon kiválasztása után megjelenik a 

nyomtatvány előképe. Az előkép ablakában a „Nyomtatás” gombra kattintást követően a program új 

ablakban bekéri a nyomtatvány aláírójának a nevét, majd a háttérben ismét legenerálja és kinyomtatja a 

dokumentumot. A legenerált pdf eltárolásra kerül a „Hallgatók/Hallgató képzései/Féléves 

adatok/Kreditigazolás (36600)” menüponton. 

 

A kiválasztott tárgyakra vonatkozó kreditigazolás esetében nem lehet egyedi referenciaszámot megadni, az 

minden esetben egy sorszám szabályból generálódik. Ezért a funkció használatához a „Szervezeti egységek 

(28000)” menüpont „Sorszámok” tabulátor fülén először létre kell hozni egy „Kreditigazolás sorszám” 

típusú sorszámszabályt legalább a legfelső szintű szervezeti egységnél. (A sorszámszabály az oklevelekével 

azonos módon működik, leírása az „Oklevél” dokumentációban található.) A kreditigazolás sorszámszabály 

a „Kreditigazolás (36600)” menüponton is használható a kihelyezésre került „Sorszám generálás” 

gombbal. 

 

 

13. Oklevél 
Oklevél nyomtatásra az "Adminisztráció/Oklevél (35900)” és a „Szervezeti egységek/Oklevél (35700)" 

menüpontokon van lehetőség.  

A 2015-ös Vhr. hatályba lépését követően az oklevelek kötelező formaszövege változott, ezért új oklevél 

sablon készítése szükséges.  

 

Tartalmi változás, hogy az oklevélen fel kell tüntetni az Európai, illetve a Magyar Képesítési Keretrendszer 

szintjeit. Ennek beállítását a 428.3 (2014. júliusi) Neptun verzió verziókövetése, illetve az Oklevél 

dokumentáció tartalmazza. 

Az adatváltozók listáját a „89050_Oklevel_nyomtatvany_adatvaltozoi” adatváltozós lista tartalmazza, 

amely elérhető a terméktámogató portálon. 

 

14. Oklevél átadó lap 
Az oklevél átadó lap „Oklevélmelléklet (266000)” menüponton nyomtatható.  

A változók listáját a "Oklevél átadólap adatváltozói" adatváltozós lista tartalmazza, amely aktualizálva a 

portálra kihelyezésre került.  

A nyomtatvány típusa: Oklevél átadólap, altípusa nincs 
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15. Oklevél melléklet 
Az oklevélmelléklet típusú NetRiport nyomtatvány módosult, a kormányrendeletnek megfelelő adatokkal 

kiegészítésre került. A nyomtatvány funkcionalitása, kiállítás folyamata, adatok ellenőrzése, generálása, 

valamint a nyomtatás folyamata nem változik, a korábbiakkal mindenben megegyezik. Felhívjuk továbbá a 

figyelmet arra, hogy az új mezők hivatkozásait csak a NetRiport nyomtatvány tartalmazza, a korábbi 

Report nyomtatványokban már javítás, módosítás nem történik. A új hivatkozásokkal kiegészített 

referencia nyomtatvány a portálra kihelyezésre kerül. Az oklevélmelléklet menüpontjaiban bekövetkező 

változások, hivatkozások a következők: 

1.3-as pontban a hallgató születési helye (ország, város) rákerül a nyomtatásra 

3-as pontban a képzés szintje Európai Képesítési Keretrendszer szint (EKKR), ami új kódtételes mező a 

„Képzések (115600, 20000)” menüponton, a „Képzésspecifikus adatok 2” tabulátor fülön található (OH 

által megadott adatokkal lesz feltöltve) 

4.2.3-as pontban a megszerzendő kreditérték nem a Képzésen megadott értékből kerül a nyomtatványra, 

hanem a „Hallgatók/Hallgató képzései (6000)” menüponton, az „Alapadatok” tabulátorfülön található 

„Szükséges kredit” mezőből 

4.3-as pont bővítése során a hallgató elismert tárgyainak megjelenítése (speciális indexsorból). 

Az elismerés típusának megfelelő menüpontnál van lehetőség megjeleníteni a hallgató teljesített és elismert 

tárgyait. 

4.3.1 Más tanulmányok alapján elismert tudás 

4.3.2 Munkatapasztalat alapján elismert tudás 

4.3.3 Tanulmányok során megszerzett tudás 

Lehetőséget biztosítunk további adatok megjelenítésére ilyen a „Hallgatók/Hallgató képzései/Hallgató 

szakdolgozatai (32250)” menüpont adatai a „Hallgatók/Hallgató képzései/Szakmai gyakorlat (18350)” 

menüpont adatai, a „Hallgatók/Hallgató képzései (6000)” menüponton az „Oklevél” tabulátorfülön a 

„Szakképzettség1” és a „Szakképzettség 2” mező adata.Adatváltozós lista nem készült, mert az Oklevél 

melléklet dokumentáció tartalmazza. 

 

16. Sorszám generálási szabályok 
 

A „Szervezeti egységek (28000)” menüpont „Sorszámok” tabulátorfülön lehet többféle sorszám generálási  

szabályt létrehozni. 

A „Kreditigazolás sorszám” típusú sorszámszabály „Hallgatók/Hallgató képzései/Féléves 

adatok/Kreditigazolás (36600)” található „Sorszám generálás” gombot megnyomva, vagy a 

„Hallgatók/Hallgató képzései/Féléves adatok/Féléves indexsor bejegyzések (6700)” menüponton a 

„Kreditigazolás” gombot megnyomva automatikusan lefut. 

 

A „Végbizonyítvány” sorszám az „Adminisztráció/E-okmányok/E-okmányok kiadása (32550)” menüponton 

generált „E-okmányok Végbizonyítvány”típusú nyomtatási sablon esetén használatos. 

 

A „Végbizonyítvány igazolás” sorszám az „Igazolások (13000, 146200, 21300)” menüpontokon előállított 

„Végbizonyítvány igazolás” típusú nyomtatványok esetében generálódik.  

 

Minden esetben a SORSZAMGENERALAS_SZABALYVIZSGALAT paraméternek megfelelő szervezeti 

egységnél beállított szabály lép működésbe. 

 

 


