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Kedves Hallgatók! 

 

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a Testnevelési Egyetemen a 2017/2018. tanévtől a korábbi 

rendszert kiváltva bevezetésre kerül az elektronikus formátumú Neptun órarend.  

 

A 2016/2017. tanév II. félévében a bevezetést megelőző hosszabb előkészítő folyamatnak az utolsó 

teszt időszaka zajlik. 

 

Ennek keretében saját hallgatói felületén az „Órarend” gombot kiválasztva mindenkinek 

lehetősége van - több féle beállítás alapján – megtekinteni és kinyomtatni az intézmény által 

összeállított órarendjét.  

 
 

Amennyiben az egyik (vastag betűvel jelölt) napra kattint a naptárban, akkor is a ”Tanulmányok / 

Órarend” felületre navigálja a program. A naptár funkció egyéb előnyökkel is jár, az órarendi 

időpontok importálhatók saját (pl. Google, mobiltelefonos) naptárakba, ezeken keresztül a kezdési 

időpontokra figyelmeztető jelzés állítható be, stb. 

 

I.  Az órarend felület 

Alapbeállítás a felületen a heti nézet, ahol egy adott hét órái tekinthetők meg, megnyitáskor az éppen 

aktuális hetet láthatjuk, erről a nyilakkal tudunk előre és hátra lapozni. A nézet szabadon 

változtatható (napi, heti, havi, napló) 

 

1. Normál nézet 

a. Heti 
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b. Napi 

 
 

 

c. Havi  

 
 

d. Napló 

 
 

 

2. Összevont nézet 

Összevont nézetben egy hétre vetítve látjuk az összes órát. Ahol eltérő heteken más órák vannak, 

ott egy ablakban több óra fog szerepelni egymás mellett. 
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3. Féléves nézet 

Féléves nézetben listázva láthatóak az órák, egy-egy sor fölé állva külön ablakban olvashatóak 

az információk. 

 

 
 

Fontos! A páros/páratlan hét szűrök használatát nem javasoljuk, ugyanis az egyetemi órarendi 

időszakba a levelezős K hetek is beletartoznak, melyek a nappalis hetek között szerepelnek, így a 

hetek sorszámozása – és páros és páratlan tulajdonsága - eltér a tanítási rendben használtaktól.  

 

Tanítási rend szerinti 

hét 1K 1 2 3 2K 4 5 6 3K 7 8 9 4K 10 11 12 13 

Neptun órarendi hét 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

Levelező tagozatos K hetek Páratlan hetek Páros hetek 
 

A következő félévtől a páros-páratlan jelzők helyett az A hét és B hét elnevezéseket fogjuk 

bevezetni. 

 

Minden felvett kurzus szerepel az órarendben (melynek van órarendi információja). Az esetlegesen 

régebbi kódon felvenni szükséges tárgyak, amennyiben hozzá vannak rendelve az új tárgykódokhoz, 

szintén meg kell jelenjenek az órarendben. 

  

Bármilyen nézetben az órarendi tételekre kattintva a tárgy jellemzőit láthatjuk és további 

műveleteket végezhetünk. 
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4. Nyomtatási lehetőségek 

Az órarend többféle módon nyomtatható ki: 

 

a. Grafikus nyomtatás (adott hétre alkalmazható) 

 
 

b. Listás nyomtatás (különböző időszakokra beállítható: heti/havi/féléves) 

 
 

 

I. Tárgyfelvétel 

 

Az órarend a tárgyfelvétel során is a segítségükre lehet, hiszen az órarendtervező funkció 

segítségével már a tárgyfelvételt megelőzően órarendtervezőbe rakhatók és megtekinthetők a 

felvenni kívánt, órarendi információval rendelkező tárgyak/kurzusok, így az esetleges 

óraütközések kiküszöbölhetők.  
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1. Az órarendtervezés menete: 

Tárgyfelvétel esetén a megnyitásra kerülő „Tárgy adatok” ablak felvehető kurzusainál található 

egy „Órarendtervezőbe” gomb, a tetszőleges kurzushoz jelölőnégyzetet kipipálva, majd a 

gombra kattintva a választott kurzus bekerül az órarend tervező ablakba, így az órák időpontja 

előzetesen megtekinthető. 

 
Az órarendtervezőben látszanak az órarendi órák mellett (nyilakkal jelölve, világoskék 

mezőben) a megtekintésre bejelölt tárgyak.  

Figyelem! Az órarend tervezőbe bekerült kurzusok még nem jelentik azt, hogy a kurzus 

felvételre került! 

 

 
 

 

 

2. Tárgyfelvétel:  

A megszokott módon történik, vagy az órarendtervezőbe rakott tárgyakra klikkelve is 

elvégezhető.  
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Az órarendi felület használatáról és jellemzőiről részletes leírást találnak a Neptun Hallgatói WEB 

felhasználói útmutatóban. (4.3. Órarend – 56. oldal, 5.3.9. Órarend tervező – 120. oldal) 

A Neptunban szereplő órarend adatai összhangban kell, hogy legyenek a jelenleg a honlapon - a 

korábbi, megszokott formában is - megtalálható órarenddel. Ha eltérést tapasztalnak, vagy 

bármilyen kérdésük van az órarenddel kapcsolatban, vegyék fel a kapcsolatot az 

órarendszerkesztésért felelős munkatársunkkal: 

Szabó-Reigl Judit (Neptun Csoport) 

e-mail: szabo-reigl.judit@tf.hu 

tel.: 487-9200/61242 

 

A Neptun automatikus rendszerüzenetet küld minden az órarendet érintő változásról, kérjük ezeket 

kövessék figyelemmel. 

 

 
 

Visszajelzéseiket a félév alatt folyamatosan várjuk, bízva abban, hogy az órarendkezelő felület 

használatával és azzal, hogy a tanulmányi ügyintézési folyamatokkal együtt, egy felületen, 

összehangoltan látják az órarendjüket, könnyebbé válik Önöknek is a tájékozódás.  

Észrevételeiket is felhasználva az a célunk, hogy a következő tanévben zökkenőmentes legyen az 

átállás az elektronikus órarendre. 

Üdvözlettel: 

 

Harmos Andrea  

tanulmányi hivatalvezető 

 

Budapest, 2017. február 9. 
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