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Tárgyfelvétel előtti órarendi nézet (órarend tervező) a Neptun HWEB-en 

A hallgatók számára eddig kizárólag a már felvett tárgyak jelenhettek meg órarendben, így előzetes, tárgyfelvétel előtti órarendtervezésre eddig nem 
volt mód. Ezzel a fejlesztéssel létrejött az órarend tervező funkció. Segítségével már a tárgyfelvételt megelőzően órarendbe rakhatók és összevont 
nézetben megtekinthetőek a felvenni kívánt, órarendi információval rendelkező tárgyak/kurzusok. Ezáltal a tárgyfelvétel gyorsabban végrehajtható. 

Fontos: a funkció csak pár hete került be a Neptunba, még kísérleti stádiumban van. Ezért kérjük azt fokozott odafigyeléssel alkalmazni. A hallgatók 
új funkcióval kapcsolatos észrevételeit a neptun@bme.hu címre várjuk tisztelettel. 

A fejlesztés által a „Tárgyak/Tárgyfelvétel” felületen a szűrés alatti műveleti sávban megjelent egy „Órarend tervező” feliratú gomb. A gombra kattintva 
hívható elő az órarend tervező ablaka, mely a felület jobb alsó sarkában jelenik meg (tetszőlegesen máshova helyezhető). A megjelenő ablakra bal 
egérgombbal kattintva a felület kinagyításra kerül és a felület közepére pozícionálja a program. 
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Az órarend tervező ablak a „Tárgyfelvétel” felületen kiválasztott félév órarendi alkalmait mutatja összevont órarendi nézetben (tehát egy hét 
keresztmetszetében az összes féléves alkalmat). 
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A kinagyított órarend tervező ablakban az eddigi órarend felülethez hasonlóan jelennek meg az órarendi alkalmak. Az egyes alkalmak fölé húzva az 
egeret, tooltipben megjelennek a kurzus alapvető adatai (idő, esemény, hely, kurzuskód). Bal egérgombbal az alkalomra kattintva pedig előugrik az 
órarendi kurzus alkalomhoz tartozó „Tárgy adatok” ablak, melyen a „Felvehető kurzusok” felület látszik. Az órarendtervezőből megnyitott tárgy 
ablakban a sorvégi jelölőnégyzettel jelölésre kerül az a kurzus, amely felől a tárgy ablak megnyitásra került (így egyértelmű, hogy melyik kurzus 
alkalomra kattintott a felhasználó a felületen). A tárgy ablak felső részén ilyenkor pirossal figyelmeztető szöveg jelenik meg a hallgatók számára, mely 
egyértelművé teszi, hogy a kijelölt kurzus egyelőre csak az órarendtervezőben szerepel. A figyelmeztető szöveg a következő: “Figyelem! A kijelölt 
kurzusok egyelőre csak az órarend tervezőben szerepelnek, felvételhez kattintson a Mentés gombra!” 

A „Tárgyfelvétel” webes felületen megnyitott „Tárgy adatok” ablak „Felvehető kurzusok” felületén a műveleti gomboknál létrejött egy új gomb: 
“Órarendbe tesz”. A jelölőnégyzettel kijelölt kurzust így be lehet rakni az órarend tervezőbe.  
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Amennyiben az órarend tervezőben szereplő tárgy ablakát nyitjuk meg, akkor a gomb erre változik: “Órarendből elvesz”. Ez utóbbi gombra kattintva 
kivehető a tervező felületről a kijelölt kurzus. 

  

 

Az órarend tervező kis ablaka megjelenik az „Órarend tervező”, vagy az “Órarendbe tesz” feliratú gomb megnyomására, bezárni az ablak jobb felső 
sarkában látható X gombbal lehet. 
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A tervező kis ablaka a „Tárgyfelvétel” felületen fixen megjelenik, attól függetlenül, hogy szűrés, listázás, tárgy ablak megnyitása, vagy bezárása történik 
az alapfelületen, így a kis felületen végig látható, hogy az egyes tárgyak kurzusai miként jelennek meg, esetleg ütköznek-e. A felületet elhagyva, vagy a 
programból kilépve automatikusan eltűnik az ablak. A webes felületről kilépve és későbbiek során újra bejelentkezve, ha rákattintunk az „Órarend 
tervező” gombra, akkor az általunk már korábban a tervezőben felvett órákat ugyanúgy láthatjuk, szerkeszthetjük.  

Amennyiben a felvenni kívánt tárgy egy vagy több kurzusa betelt, akkor hibaüzenetet kapunk. Ha új kurzus választása esetén szeretnénk az általunk 
kiválasztott új időpontot az órarendben látni, akkor a tárgyat (minden kurzusával együtt) el kell vennünk az Órarendből, majd újra kiválasztani a 
kurzusokat.  

Amennyiben az általunk választott új időpontot nem szeretnénk az órarendtervezőbe helyezni, csak szeretnénk a jelentkezésünket elmenteni, akkor 
nem szükséges az órarendből elvenni a betelt kurzust, hanem a jelölőnégyzettel kurzust váltunk és elmentjük. 

Amennyiben már kinagyítottuk az ablakot és azt zárjuk be, akkor a program visszatér a kis ablak megjelenítéséhez. 

Amennyiben nem tartozik órarendi információ az adott kurzushoz, akkor az “Órarendbe tesz” gomb megnyomásával a következő hibaüzenet érkezik: 
“Az adott kurzus nem tekinthető meg órarendi nézetben, mert nem tartozik hozzá órarendi információ!“. 

Az órarend tervező funkció állandóan – tárgyfelvételi időszaktól függetlenül – megjelenik a felületen, kurzus alkalmat a tárgy ablakban időszaktól 
függetlenül is ki lehet jelölni és betehető a tervezőbe. 

Az órarend tervező figyel arra, hogy ha egy tárgyhoz több típusú kurzus is tartozik, csak akkor lehet tervezőbe helyezni, ha a hallgató minden 
kurzustípusból választ egyet.  

Az órarend tervező nagy ablakában az alkalmakra jobb egérgombbal kattintva megjelenik egy gyors menü, melyekben a következő lehetőségek 
találhatók: 

- Felvesz 

- Tárgyleadás 

- Órarendből elvesz 
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A „Tárgyleadás” feliratra kattintva a már felvett tárgy már a kattintásra leadásra kerül. Az „Órarendből elvesz” funkcióval pedig ide kattintva is 
kivehetjük az alkalmat az órarend tervezőből. 
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A „Felvesz”-re kattintva megjelenik a tárgy ablaka a kiválasztott kurzussal, ahol a „Mentés” gombra kattintva az alkalom felvehető.  

 

 

 

 



8 
 

Fontos: 

- hogy az órarend tervező funkcióval egyszerre az összes tervezett alkalmat felvenni nem lehet, 
- hogy az adott félévre történt bejelentkezés után és a tárgyfelvétel időszakban lehet tárgyat felvenni, akár a hagyományos módon, akár 

az új órarendtervező funkciót használva. 

Az órarendtervező nagy ablakának láblécében található az „Órarend tervező ürítése” gomb, mellyel egyszerre az összes tervezőben szereplő alkalmat 
le lehet törölni a felületről. 

Az órarend tervezőben a már felvett órarendi alkalmak a hagyományos órarendhez hasonlóan sötétkék színnel, míg a felvenni kívánt –egyelőre csak a 
tervezőben szereplő – alkalmak halványkéken jelennek meg. Az esetlegesen másik képzésen felvett alkalmak szintén sötétkék, a felvenni kívánt 
alkalmak szürkés árnyalattal kerülnek megjelenítésre, az ilyen alkalmakra kattintva a program egy képzésváltó ablakkal felajánlja a lehetőséget, hogy a 
hallgató a másik képzésén található alkalommal is műveleteket tudjon végezni. 

 

Új információs panel a tárgyfelvétel felületre 

Kialakításra került egy információs panel a ”Tárgyfelvétel” felületen, mely tájékoztatja a hallgatót, hogy csak akkor tud tárgyat felvenni, ha a ”Csak a 
meghirdetett tárgyak:” jelölőnégyzet be van pipálva. Ez a figyelmeztető szöveg akkor jelenik meg a lista tetején, amikor nincs kipipálva az említett 
jelölőnégyzet. Így a hallgató számára egyértelmű, hogy mely esetben tud tantárgyra jelentkezni. 

 

Készült: 2015. június 24. 

 


