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A rendszer elérhetősége  
Az Oktatói, Kutatói Teljesítményértékelési Rendszerhez minden, az intézményben oktatási és/vagy 

kutatási feladatokat ellátó közalkalmazott munkatárs hozzáféréssel rendelkezik. A rendszerbe való 

belépéshez egy felhasználónév (Neptun kód) és személyes jelszó páros ismerétére van szükség.  

Az OKTÉR informatika támogatórendszere az http://okter.uni-eszterhazy.hu címen érhető el. 

A rendszer használatával kapcsolatos bármilyen szakmai jellegű észrevételeivel, kérdéseivel 

kapcsolatban írjon az okter@uni-eszterhazy.hu e-mail  címre. Technikai jellegű 

észrevételekkel/problémákkal kapcsolatosan kérjük, hogy a balla.tamas@uni-eszterhazy.hu írjon e-

mailt.   

Az első bejelentkezés előtt 
A rendszer használatához első lépésként új jelszót kell igényelnie minden felhasználónak a 

webalkalmazásban. A jelszó igénylésének lépései:  

1. Navigáljon a https://okter.uni-eszterhazy.hu webhelyre.  

2. Kattintson a bejelentkezési lehetőség alatt az “Elfelejtette jelszavát?” lehetőségre.  

3. A megjenő űrlapon adja meg Neptun kódját, valamint hivatalos, intézményi (@uni-

eszterhazy.hu-ra végződő) e-mail címét. Majd kattintson a “Küldés” gombra.  

4. A “Küldés” gombra kattintás után a rendszer ellenőrzi, hogy létezik-e a megadott Neptun kóddal 

és e-mail címmel felhasználói fiók. Amennyiben a rendszer adatbázisában nem található 

felhasználó a megadott adatokkal, akkor az a lenti visszajelző hibaüzenet kerül megjelenítésre. 

Hiba esetén ellenőrizze a beírt adatok. Ha a beírt adatokban nincs hiba, akkor forduljon 

segítségért a rendszer inforatmikai üzemeltetőjéhez a balla.tamas@uni-eszerhazy.hu e-mail 

címen. 

 

 
5. Sikeres jelszó helyreállítás esetén a rendszer átirányítja a bejelnetkező oldara, majd az űrlapon 

megadott e-mail címre egy helyreállító üzenetet küld a kéréstől számított 5 percen belül. Nyissa 

meg levelező programját és az e-mail megnyitását követeőn kattintson az abban szereplő 

helyreállító linkre! A helyreállító link a kiküldéstől számított egy órán kersztül él, így a jelszó 

helyreállítását ebben az időszakban el kell végezni, ellenekező esetben újabb helyreállítást kell 

végezni!  

6. A helyreállító linkre kattintva a böngészőben megnyílik a helyreállító ablak. Az űrlap 

helyreállító kód és e-mail cím mezője automatikusan kitöltésre kerül, Önnek kizárólag a jelszó 

és a jelszó újra mezőket kell kitölteni a felhasználói fiókhoz beállítani kívánt jelszóval.  

http://okter.uni-eszterhazy.hu/
mailto:okter@uni-eszterhazy.hu
https://okter.uni-eszterhazy.hu/
mailto:balla.tamas@uni-eszerhazy.hu


 
7. A sikeres beállítást követően a rendszer a bejelentkező oldalra irányítja, ahol Neptun kódja és 

beállított jelszavánk segítségével már elvégezhető a bejelentkezés. 

 

A rendszer használata  
Belépést követően a bal oldalon található menük funkciója a következő:  

• A rendszer mutatja a kollégára vonatkozó alapvető foglalkoztatási adatokat. Az értékelés miatt 

kiemeleten fontos a foglalkoztató intézetre vonatkozó adatsor.  

• Adatlapok->Saját adatlapok: A korábbi (lezárt) tanévekre vonatkozó értékelő adatlapok 

megtekintése.  

• Beosztottak adatalapjai->Értékelőlapok: Szervezeti egység vezetőként e menüpont alatt 

tekinthető meg a beosztottak adatlapjai, valamint aktív időszak esetén itt végezhető el az 

értékelés is.   

• Adatszolgáltatás: Ebben a menüpontban rögzíthetők azok az adatrekordok, amelyek a rendszer 

üzemeltetése során központilag nem tehetők meg (vagy intézményen kívüli tevékenységek, 

vagy pedig nincs olyan központi adatbázis, amely gyűjtené a területre vonatkozó adatokat (pl.  

konferenciák szervezése).   

Saját adatlapok  
A saját adatlapok menüpontra kattintva egy összefoglaló táblázat mutatja az elmúlt évek értékelő 

adatlapjait, illetve azt is, hogy a rendszerben melyik tanév milyen státuszú. Egy tanév az alábbi 

státuszokba kerülhet:  

• Adatok rögzítése aktív. Az adathasználat menü segítségével rögzíthetők adatok a tanévre 

vonatkozóan. Az értékelő lap kiegészítő szöveges mezői aktívak.   

• Vezetői értékelés aktív.  A szervezeti vezető ebben az időszakban jogosult, hogy az elkészült 

értékelőlapok szöveges értékelését megtegye.   

• Megjegyzések a vezetői értékeléshez. A vezetői értékelést követőn az oktató-kutató 

megjegyzéseket fűzhet az elkészült értékeléshez.   

• Adatok lekérdezése (mindig aktív). A tanévre vonatkozóan az adatok lekérdezhetők értékelő lap 

formájában.   



  

Egy-egy értékelő lapot kiválasztva látjuk az értékelőlap online reprezentációját.  

  

Amennyiben szerkeszthető az adatlap, akkor a szerkesztés kezdeményezését követően az adatlap 

kiegészítő szöveges mezői szerkeszthetővé válnak. Ehhez az adatlap tetején a „Adatlap szerkesztése” 

gombra kell kattintani. 

 



Az adatlap mezőinek szerkesztése során dönthetünk úgy, hogy  

• nem szeretnénk még értékelésre átadni az adatlapot, ekkor az adatlap alján az Adatlap mentése 

opciót kell választani  

• be szeretnénk nyújtani értékelésre az adatlapot (a beküldést követően az adatlap nem 

szerekeszthető), ekkor az adatlap véglegesítése és beküldése gombra kell kattintatni.  

Beosztottak adatlapjai  
A menüpontra kattintva ki kell választani az értékelni kívánt kollégát a legördülő listából. A státusz 

oszlop segíti a kollégát, hogy elvégezte-e már az értékelést vagy sem.   

  

Ezt követően az megfelelő tanév „Online adatlap megtekintése” linkre kattintva az adatlap 

megtekinthető.  

  

A vezetői megjegyzés gombra kattintva megjelenik az értékelőlap alján a három szerkeszthető értékelő 

mező.   



  
A beosztottak adatlapjait a felsőbb vezetők is megtekinthetik, valamint fűzhetnek az értékelő laphoz 

megjegyzéseket.   

Adatok rögzítése  

Témavezetés, konzulensi tevékenység  

Központi adatrögzítés  

A területen történő adatrögzítés során kizárólag az intézményen kívüli témavezetésre és 

konzulensi tevékenységre vonatkozó adatrekordokat kell felvinni! Az Eszterházy Károly 

Egyetemen történő témavezetések és konzulensi tevékenységek az adott tanévre vonatkozóan 

mindig az adott naptári év július 31. napjáig kerülnek központilag rögzítésre! Ezek az adatok 

az alábbiak:   

• Az intézményen belül történt szakdolgozati konzultáció a szakdolgozat leadásának 

tanévében kerül elszámolásra a Neptun rendszer nyilvántartása alapján.  

• Az intézményben tanulmányokat folytató hallgatók TDK, OTDK, OMDK konzultációs 

tevékenysége az Intézményi Tudományos Diákköri Bizottság nyilvántartása alapján 

kerül elszámolásra.  

• Az intézményben tanulmányokat folytató doktorandusz hallgatók PhD / DLA 

konzulensi tevékenysége a „Tutorális foglalkozás” című tanegységekre bejelentkezett 

hallgatói adatok alapján kerülnek elszámolásra. A hallgatói adatok és a 

kurzusjelentkezések megállapítása a Neptun rendszer nyilvántartásai alapján kerülnek 

rögzítésére.  

A központilag rögzített adatokkal kapcsolatos az oktató-kutatónak adatellenőrzési 

tevékenységet kell ellátnia. Amennyiben a megjelenő központi adatokban bármilyen hibát talál 

(hiányzó adatrekord, hibás adatrekord), akkor a Neptun rendszerhez kapcsolódó 

nyilvántartások ellenőrzése és javítása ügyében a Tanulmány Osztály vezetőjéhez, az 



Intézményi Tudományos Diákköri Bizottság kapcsolódó nyilvántartások ellenőrzése és javítása 

ügyében az Intézményi Tudományos Diákköri Bizottság elnökéhez kell fordulnia.   

A központi rögzítés betartása céljából következtében az adatrögzítési időszak utolsó napján 

(minden év augusztus 31. napja) az Eszterházy Károly Egyetem felsőoktatási intézményre 

vonatkozó manuálisan felvitt témavezetési rekordok automatikusan törlésre kerülnek!  

Tevékenységek listája  

A bal oldalon található menüsor „Témavezetés, konzulensi tevékenység” elemére kattintva 

jelennek meg a központilag, valamint a kézileg felvitt adatrekordok a témavezetés, konzulensi 

tevékenység területre vonatkozóan. A listában kizárólag az aktív adatrögzítési státuszú 

időszakokra vonatkozó rekordok jelennek meg.  

 
Új tevékenység rögzítése  

Új, intézményen kívül történt témavezetés, konzulensi tevékenység felviteléhez lista nézetében 

kattintson az „Új konzultáció rögzítése” gombra!  

A megjelenő felületen rögzítse az új tevékenységet az alábbi szerint:  

1. Válassza ki a témavezetés, 

konzulensi tevékenység 

kategóriáját. A listában csak a 

manuális rögzítésre 

engedélyezett kategóriák 

jelennek meg.  

2. A hallgató neve mezőben a 

dolgozat szerzőjének pontos 

nevét kell rögzíteni.  

3. A dolgozat/téma címe mezőben 

a leadott/bejelentett dolgozat, 

vagy kutatás esetén a kutatási 

téma címét kell megadnia.  

4. Írja be a hallgató intézménynek nevét. Az intézmény nevének rögzítése során az Ön által 

beírt karaktersorozatra illeszkedő korábban már rögzített intézmények listázásra 

kerülnek. Amennyiben a listában megjelenik az Ön által rögzíteni kívánt intézmény 

neve, akkor válassza ki a megfelelő rekordot listából. Ha a lista nem tartalmazza az Ön 

által rögzíteni kívánt intézmény megnevezését, akkor gépelje be pontosan annak teljes 

megnevezését.   

5. Válassza ki a tanévet a témavezetés, konzulensi tevékenység tanévét.  

6. Kattintson a mentés gombra!  

  



Tevékenységek kezelése  

Az elektronikus felületen rögzített adatrekordok módosítására és törlésére is van lehetőség az 

aktív tanévekre vonatkozóan a műveletek oszlopban mejelenő funkciógombok segítségével! Az 

adatrekordok törlése és módosítása csak a manuálisan rögzített rekordok esetén hajtható végre, 

a központilag rögzített rekordok módosítását és törlését a rendszeradminisztrátor tudja 

elvégezni.  

 

Adatrekord módosításának lépései:   

1. Keresse ki a módosítani kívánt adatot a táblázatból.  

2. A táblázat jobb oldalán, a “Műveletek” oszlopban kattintson a csavarkulcs ikonra (bal 

oldali ikon).  

3. A betöltött oldalon találja az adott témavezetés, konzulensi tevékenység adatait, 

melyeket változtasson meg igényei szerint.  

4. Ha minden adatot megváltoztatott, amit szeretett volna, akkor kattintson a “Mentés” 

gombra. Ha mégsem szeretné a bejegyzés adatait módosítani, kattintson a fent található 

“Vissza a listához” gombra.  

Adatrekord törlésének lépései:   

1. Keresse ki a törölni kívánt adatot a táblázatból.  

2. A táblázat jobb oldalán, a “Műveletek” oszlopban kattintson a kuka ikonra (jobb oldali 

ikon).  

3. Miután rákattintott a kuka ikonra, a rendszer kéri, hogy erősítse meg az adott 

témavezetés, konzulensi tevékenység törlésére való szándékát. Ha tényleg törölni 

szeretné a témavezetést, konzulensi tevékenységet akkor kattintson a bal oldali “Igen” 

gombra, ellenkező esetben a jobb oldali “Nem” gombra.  

Minősítés, bírálati közreműködés  

Központi adatrögzítés  

A területen történő adatrögzítés során kizárólag az intézményen kívüli minősítésre és bírálati 

közreműködésre vonatkozó adatrekordokat kell felvinni! Az Eszterházy Károly Egyetemen 

történő minősítés, bírálati közreműködés az adott tanévre vonatkozóan mindig az adott naptári 

év július 31. napjáig kerülnek központilag rögzítésre! Ezek az adatok az alábbiak:   

• Az intézményen belül történt szakdolgozati bírálat a szakdolgozat leadásának tanévében 

kerül elszámolásra a Neptun rendszer nyilvántartása alapján.  

A központilag rögzített adatokkal kapcsolatos az oktató-kutatónak adatellenőrzési 

tevékenységet kell ellátnia. Amennyiben a megjelenő központi adatokban bármilyen hibát talál 

  



(hiányzó adatrekord, hibás adatrekord), akkor a Neptun rendszerhez kapcsolódó 

nyilvántartások ellenőrzése és javítása céljából a Tanulmány Osztály vezetőjéhez kell fordulnia.   

A központi rögzítés következtében az adatrögzítési időszak utolsó napján (minden év augusztus 

31. napja) az Eszterházy Károly Egyetem felsőoktatási intézményre vonatkozó manuálisan 

felvitt szakdolgozat bírálati rekordok automatikusan törlésre kerülnek!  

Tevékenységek listája  

A bal oldalon található menüsor „Minősítés, bírálati közreműködés” elemére kattintva jelennek 

meg a központilag, valamint a kézileg felvitt adatrekordok a minősítés, bírálati közreműködés 

területre vonatkozóan. A listában kizárólag az aktív adatrögzítési státuszú időszakokra 

vonatkozó rekordok jelennek meg.  

 

  

Új tevékenység rögzítése  

Új, intézményen kívül történt minősítés, bírálati tevékenység felviteléhez lista nézetében 

kattintson az „Új adat rögzítése” gombra!  

A megjelenő felületen rögzítse az új tevékenységet az alábbi szerint:  

1. Válassza ki a minősítés, bírálati közreműködés kategóriáját. A listában csak a manuális 

rögzítésre engedélyezett kategóriák jelennek meg.  

2. A dolgozat szerzője 

mezőben a dolgozat 

szerzőjének pontos nevét 

kell rögzíteni.  

3. A dolgozat címe mezőben a 

leadott/bejelentett 

dolgozat, vagy kutatás 

esetén a kutatási téma címét 

kell megadnia.  

4. Írja be a hallgató 

intézménynek nevét. Az 

intézmény nevének 

rögzítése során az Ön által beírt karaktersorozatra illeszkedő korábban már rögzített 

intézmények listázásra kerülnek. Amennyiben a listában megjelenik az Ön által 

rögzíteni kívánt intézmény neve, akkor válassza ki a megfelelő rekordot listából. Ha a 

  

  



lista nem tartalmazza az Ön által rögzíteni kívánt intézmény megnevezését, akkor 

gépelje be pontosan annak teljes megnevezését.   

5. Válassza ki a tanévet a témavezetés, konzulensi tevékenység tanévét.  

6. Kattintson a mentés gombra!  

Tevékenységek kezelése  

Az elektronikus felületen rögzített adatrekordok módosítására és törlésére is van lehetőség az 

aktív tanévekre vonatkozóan a műveletek oszlopban mejelenő funkciógombok segítségével! Az 

adatrekordok törlése és módosítása csak a manuálisan rögzített rekordok esetén hajtható végre, 

a központilag rögzített rekordok módosítását és törlését a rendszeradminisztrátor tudja 

elvégezni.  

 

Adatrekord módosításának lépései:   

1. Keresse ki a módosítani kívánt adatot a táblázatból.  

2. A táblázat jobb oldalán, a “Műveletek” oszlopban kattintson a csavarkulcs ikonra (bal 

oldali ikon).  

3. A betöltött oldalon találja az adott minősítés, bírálati tevékenység adatait, melyeket 

változtasson meg igényei szerint.  

4. Ha minden adatot megváltoztatott, amit szeretett volna, akkor kattintson a “Mentés” 

gombra. Ha mégsem szeretné a bejegyzés adatait módosítani, kattintson a fent található 

“Vissza a listához” gombra.  

Adatrekord törlésének lépései:   

1. Keresse ki a törölni kívánt adatot a táblázatból.  

2. A táblázat jobb oldalán, a “Műveletek” oszlopban kattintson a kuka ikonra (jobb oldali 

ikon).  

3. Miután rákattintott a kuka ikonra, a rendszer kéri, hogy erősítse meg az adott 

témavezetés, konzulensi tevékenység törlésére való szándékát. Ha tényleg törölni 

szeretné a témavezetést, konzulensi tevékenységet akkor kattintson a bal oldali “Igen” 

gombra, ellenkező esetben a jobb oldali “Nem” gombra.  

Szakmai, közéleti tevékenység  

Tevékenységek listája  

A bal oldalon található menüsor „Szakmai, közéleti tevékenység, bizottsági munka” elemére 

kattintva jelennek meg a kézileg felvitt adatrekordok a szakmai, közéleti tevékenység területre 

vonatkozóan. A listában kizárólag az aktív adatrögzítési státuszú időszakokra vonatkozó 

rekordok jelennek meg.  

  



 

Új tevékenység rögzítése  

Új szakmai, közéleti tevékenység felviteléhez lista nézetében kattintson az „Új adat rögzítése” 

gombra!  

A megjelenő felületen rögzítse az új tevékenységet az alábbi szerint:  

1. Írja be a szakmai szervezet 

nevét. Az szervezet 

nevének rögzítése során az 

Ön által beírt 

karaktersorozatra 

illeszkedő korábban már 

rögzített szervezetek 

listázásra kerülnek. 

Amennyiben a listában 

megjelenik az Ön által 

rögzíteni kívánt szervezet 

neve, akkor válassza ki a 

megfelelő rekordot listából. 

Ha a lista nem tartalmazza az Ön által rög- 

zíteni kívánt szervezet megnevezését, akkor gépelje be pontosan annak teljes 

megnevezését.  

2. Válassza ki a bizottsági szerepvállalás kategóriáját.   

3. Válassza ki a bizottságban betöltött feladatot.  

4. Válassza ki a tanévet!  

5. Kattintson a mentés gombra!  

Tevékenységek kezelése  

Az elektronikus felületen rögzített adatrekordok módosítására és törlésére is van lehetőség az 

aktív tanévekre vonatkozóan a műveletek oszlopban megjelenő funkciógombok segítségével!   

 

Adatrekord módosításának lépései:   

1. Keresse ki a módosítani kívánt adatot a táblázatból.  

2. A táblázat jobb oldalán, a “Műveletek” oszlopban kattintson a csavarkulcs ikonra (bal 

oldali ikon).  

  

  



3. A betöltött oldalon találja az adott szakmai, közéleti tevékenység adatait, melyeket 

változtasson meg igényei szerint.  

4. Ha minden adatot megváltoztatott, amit szeretett volna, akkor kattintson a “Mentés” 

gombra. Ha mégsem szeretné a bejegyzés adatait módosítani, kattintson a fent található 

“Vissza a listához” gombra.  

Adatrekord törlésének lépései:   

1. Keresse ki a törölni kívánt adatot a táblázatból.  

2. A táblázat jobb oldalán, a “Műveletek” oszlopban kattintson a kuka ikonra (jobb oldali 

ikon).  

3. Miután rákattintott a kuka ikonra, a rendszer kéri, hogy erősítse meg az adott szakmai, 

közéleti tevékenység törlésére való szándékát. Ha tényleg törölni szeretné a szakmai, 

közéleti tevékenységet akkor kattintson a bal oldali “Igen” gombra, ellenkező esetben a 

jobb oldali “Nem” gombra.  

Közreműködés kiadványok szerkesztésében és bírálatában  

Tevékenységek listája  

A bal oldalon található menüsor „Közreműködés kiadványok bírálatában és időszaki 

kiadványok szerkesztésében” elemére kattintva jelennek meg a kézileg felvitt adatrekordok a 

területre vonatkozóan. A listában kizárólag az aktív adatrögzítési státuszú időszakokra 

vonatkozó rekordok jelennek meg.  

 

Tevékenység rögzítése  

Új tevékenység rögzítéséhez lista nézetben kattintson a „Rögzítés” gombra. Ezt követően 

rögzítse a tevékenységre vonatkozó tulajdonságokat:  

1. Írja be a kiadvány nevét. A 

kiadvány nevének rögzítése 

során az Ön által beírt 

karaktersorozatra 

 illeszkedő korábban már 

rögzített kiadványok listázásra 

kerülnek. Amennyiben a 

listában megjelenik az Ön által 

rögzíteni kívánt kiadvány neve, 

akkor válassza ki a megfelelő 

rekordot listából. Ha a lista nem tartalmazza az Ön által rögzí- 

teni kívánt kiadvány megnevezését, akkor gépelje be pontosan annak teljes 

megnevezését.  

2. Válassza ki a kiadvánnyal kapcsolatban ellátott feladatot!  

3. Válassza ki a tevékenység tanévét!  

  



4. Kattintson a mentés gombra!  

Tevékenységek kezelése  

Az elektronikus felületen rögzített adatrekordok módosítására és törlésére is van lehetőség az 

aktív tanévekre vonatkozóan a műveletek oszlopban megjelenő funkciógombok segítségével!   

 

Adatrekord módosításának lépései:   

5. Keresse ki a módosítani kívánt adatot a táblázatból.  

6. A táblázat jobb oldalán, a “Műveletek” oszlopban kattintson a csavarkulcs ikonra (bal 

oldali ikon).  

7. A betöltött oldalon találja az adott tevékenység adatait, melyeket változtasson meg 

igényei szerint.  

8. Ha minden adatot megváltoztatott, amit szeretett volna, akkor kattintson a “Mentés” 

gombra. Ha mégsem szeretné a bejegyzés adatait módosítani, kattintson a fent található 

“Vissza a listához” gombra.  

Adatrekord törlésének lépései:   

4. Keresse ki a törölni kívánt adatot a táblázatból.  

5. A táblázat jobb oldalán, a “Műveletek” oszlopban kattintson a kuka ikonra (jobb oldali 

ikon).  

6. Miután rákattintott a kuka ikonra, a rendszer kéri, hogy erősítse meg az adott 

tevékenység törlésére való szándékát. Ha tényleg törölni szeretné a tevékenységet, akkor 

kattintson a bal oldali “Igen” gombra, ellenkező esetben a jobb oldali “Nem” gombra.  

  

Szakmai, közéleti díjak, elismerések  

Tevékenységek listája  

A bal oldalon található menüsor „Szakmai, közéleti díjak, elismerések” elemére kattintva 

jelennek meg a kézileg felvitt adatrekordok a területre vonatkozóan. A listában kizárólag az 

aktív adatrögzítési státuszú időszakokra vonatkozó rekordok jelennek meg.  

 

  

  



Új díj, elismerés rögzítése  

A szakmai, közéleti díjak, elismerések rögzítése minden esetben az oktató-kutató által történik, 

a területen központi adatrögzítés nincs. Új díj, elismerés rögzítésére kattintson lista nézetben az 

„Új adat rögzítése” gombra. Majd rögzítése a szükséges információkat:  

1. Adja meg a díj/elismerés 

megnevezését! A megnevezés 

rögzítése során az Ön által beírt 

karaktersorozatra illeszkedő 

korábban már rögzített 

díjak/elismerések listázásra 

kerülnek. Amennyiben a listában 

megjelenik az Ön által rögzíteni 

 kívánt  díj/elismerés  

megnevezése, akkor válassza ki a megfelelő rekordot listából. Ha a lista nem 

tartalmazza az Ön által rögzíteni kívánt díj/elismerés megnevezését, akkor gépelje be 

pontosan annak teljes megnevezését.   

2. Állítsa be a díj/elismerés odaítélésének idejét! Az odaítélés ideje beállítása során 

ügyeljen arra, hogy a rendszer csakis azokat a dátumokat fogja elfogadni, amelyekre 

vonatkozóan az adatrögzítés aktív.  

Tevékenységek kezelése  

Az elektronikus felületen rögzített adatrekordok törlésére is van lehetőség az aktív tanévekre 

vonatkozóan a műveletek oszlopban megjelenő funkciógomb segítségével!   

 

Adatrekord törlésének lépései:   

1. Keresse ki a törölni kívánt adatot a táblázatból.  

2. A táblázat jobb oldalán, a “Műveletek” oszlopban kattintson a kuka ikonra.  

3. Miután rákattintott a kuka ikonra, a rendszer kéri, hogy erősítse meg az adott 

tevékenység törlésére való szándékát. Ha tényleg törölni szeretné a tevékenységet, akkor 

kattintson a bal oldali “Igen” gombra, ellenkező esetben a jobb oldali “Nem” gombra.  

Konferencia- és közéleti rendezvényszervezés  

Tevékenységek listája  

A bal oldalon található menüsor „Konferencia- és közéleti rendezvényszervezés” elemére 

kattintva jelennek meg a kézileg felvitt adatrekordok a területre vonatkozóan. A listában 

kizárólag az aktív adatrögzítési státuszú időszakokra vonatkozó rekordok jelennek meg.  

  



 

A területre vonatkozóan központi adatrögzítés nincs, így minden esetben az oktató-kutató 

feladata az adatrekordok rögzítése. Adatrögzítéshez lista nézetben kattintson az „Új konferencia 

rögzítése” gombra. A megjelenő 

űrlapot töltse ki a szükséges 

adatokkal:  

1. Adja meg a konferencia nevét 

a konferencia neve mezőben!  

2. A konferencia weblap mezőbe 

rögzítse a konferencia 

weblapjának linkjét (ha van).   

3. Állítsa be a résztvevők számát!  

4. Válassza ki a konferencia 

típusát a lehetséges kategóriák 

közül.  

5. Állítsa be a konferencia 

kezdete és vége dátumát.   

6. Kattintson a mentés gombra.   

Tevékenységek kezelése  

Az elektronikus felületen rögzített adatrekordok módosítására és törlésére is van lehetőség az 

aktív tanévekre vonatkozóan a műveletek oszlopban megjelenő funkciógomb segítségével!   

  

Adatrekord módosításának lépései:   

1. Keresse ki a módosítani kívánt adatot a táblázatból.  

2. A táblázat jobb oldalán, a “Műveletek” oszlopban kattintson a csavarkulcs ikonra (bal 

oldali ikon).  

3. A betöltött oldalon találja az adott tevékenység adatait, melyeket változtasson meg 

igényei szerint.  

4. Ha minden adatot megváltoztatott, amit szeretett volna, akkor kattintson a “Mentés” 

gombra. Ha mégsem szeretné a bejegyzés adatait módosítani, kattintson a fent található 

“Vissza a listához” gombra.  

Adatrekord törlésének lépései:   

  

Új tevékenység  rögzítése   



1. Keresse ki a törölni kívánt adatot a táblázatból.  

2. A táblázat jobb oldalán, a “Műveletek” oszlopban kattintson a kuka ikonra (jobb oldali 

ikon).  

3. Miután rákattintott a kuka ikonra, a rendszer kéri, hogy erősítse meg az adott 

tevékenység törlésére való szándékát. Ha tényleg törölni szeretné a tevékenységet, akkor 

kattintson a bal oldali “Igen” gombra, ellenkező esetben a jobb oldali “Nem” gombra.  

Sajtómegjelenés 
A bal oldalon található menüsor „Sajtómegjelenések” elemére kattintva jelennek meg a kézileg 

felvitt adatrekordok a területre vonatkozóan. A listában kizárólag az aktív adatrögzítési státuszú 

időszakokra vonatkozó rekordok jelennek meg.  

Tevékenység rögzítésére kattintson lista nézetben az „Új sajtómegjelenés rögzítése” gombra. A 

megjelenő űrlapon rögzítse a megjelenés címét, idejét, elérhetőségét (ha online elérhető a 

sajtómegjelenés), valamint a médiumtípus kategóriáját, majd kattintson a Mentés gombra.   

Az elektronikus felületen rögzített adatrekordok módosítására és törlésére is van lehetőség az 

aktív tanévekre vonatkozóan a műveletek oszlopban megjelenő funkciógomb segítségével!   

Adatrekord módosításának lépései:   

1. Keresse ki a módosítani kívánt adatot a táblázatból.  

2. A táblázat jobb oldalán, a “Műveletek” oszlopban kattintson a csavarkulcs ikonra (bal 

oldali ikon).  

3. A betöltött oldalon találja az adott tevékenység adatait, melyeket változtasson meg 

igényei szerint.  

4. Ha minden adatot megváltoztatott, amit szeretett volna, akkor kattintson a “Mentés” 

gombra. Ha mégsem szeretné a bejegyzés adatait módosítani, kattintson a fent található 

“Vissza a listához” gombra.  

Adatrekord törlésének lépései:   

1. Keresse ki a törölni kívánt adatot a táblázatból.  

2. A táblázat jobb oldalán, a “Műveletek” oszlopban kattintson a kuka ikonra (jobb oldali 

ikon).  

Miután rákattintott a kuka ikonra, a rendszer kéri, hogy erősítse meg az adott tevékenység 

törlésére való szándékát. Ha tényleg törölni szeretné a tevékenységet, akkor kattintson a bal 

oldali “Igen” gombra, ellenkező esetben a jobb oldali “Nem” gombra. 

 

Tudományos ismeretterjesztő előadások 
A bal oldalon található menüsor „Tudományos ismeretterjesztő előadások” elemére kattintva 

jelennek meg a kézileg felvitt adatrekordok a területre vonatkozóan. A listában kizárólag az 

aktív adatrögzítési státuszú időszakokra vonatkozó rekordok jelennek meg.  

Tevékenység rögzítéséhez lista nézetben az „Új tudományos ismeretterjesztő előadás rögzítése” 

gombra kell kattintania. A megjelenő űrlapon rögzítése a kapcsolódó adatokat, majd kattintson 

a Mentés gombra.  



Az elektronikus felületen rögzített adatrekordok módosítására és törlésére is van lehetőség az 

aktív tanévekre vonatkozóan a műveletek oszlopban megjelenő funkciógomb segítségével!   

Adatrekord módosításának lépései:   

5. Keresse ki a módosítani kívánt adatot a táblázatból.  

6. A táblázat jobb oldalán, a “Műveletek” oszlopban kattintson a csavarkulcs ikonra (bal 

oldali ikon).  

7. A betöltött oldalon találja az adott tevékenység adatait, melyeket változtasson meg 

igényei szerint.  

8. Ha minden adatot megváltoztatott, amit szeretett volna, akkor kattintson a “Mentés” 

gombra. Ha mégsem szeretné a bejegyzés adatait módosítani, kattintson a fent található 

“Vissza a listához” gombra.  

Adatrekord törlésének lépései:   

3. Keresse ki a törölni kívánt adatot a táblázatból.  

4. A táblázat jobb oldalán, a “Műveletek” oszlopban kattintson a kuka ikonra (jobb oldali 

ikon).  

Miután rákattintott a kuka ikonra, a rendszer kéri, hogy erősítse meg az adott tevékenység 

törlésére való szándékát. Ha tényleg törölni szeretné a tevékenységet, akkor kattintson a bal 

oldali “Igen” gombra, ellenkező esetben a jobb oldali “Nem” gombra.   

Intézményi képviselet rendezvényeken 
A bal oldalon található menüsor „Intézményi képviselet rendezvényeken” elemére kattintva 

jelennek meg a kézileg felvitt adatrekordok a területre vonatkozóan. A listában kizárólag az 

aktív adatrögzítési státuszú időszakokra vonatkozó rekordok jelennek meg.  

Tevékenység rögzítéséhez lista nézetben az „Új intézményi képviselet rögzítése” gombra kell 

kattintania. A megjelenő űrlapon rögzítése a kapcsolódó adatokat, majd kattintson a Mentés 

gombra.   

Az elektronikus felületen rögzített adatrekordok módosítására és törlésére is van lehetőség az 

aktív tanévekre vonatkozóan a műveletek oszlopban megjelenő funkciógomb segítségével!   

Adatrekord módosításának lépései:   

9. Keresse ki a módosítani kívánt adatot a táblázatból.  

10. A táblázat jobb oldalán, a “Műveletek” oszlopban kattintson a csavarkulcs ikonra (bal 

oldali ikon).  

11. A betöltött oldalon találja az adott tevékenység adatait, melyeket változtasson meg 

igényei szerint.  

12. Ha minden adatot megváltoztatott, amit szeretett volna, akkor kattintson a “Mentés” 

gombra. Ha mégsem szeretné a bejegyzés adatait módosítani, kattintson a fent található 

“Vissza a listához” gombra.  

Adatrekord törlésének lépései:   

5. Keresse ki a törölni kívánt adatot a táblázatból.  



6. A táblázat jobb oldalán, a “Műveletek” oszlopban kattintson a kuka ikonra (jobb oldali 

ikon).  

7. Miután rákattintott a kuka ikonra, a rendszer kéri, hogy erősítse meg az adott 

tevékenység törlésére való szándékát. Ha tényleg törölni szeretné a tevékenységet, akkor 

kattintson a bal oldali “Igen” gombra, ellenkező esetben a jobb oldali “Nem” gombra.  

  


