
Oklevélmelléklet

Novák Klára



Intézményi adat
Kar adatok
Képzés adatok 
Szak adatok
Szakirány adatok
Tárgyak adatok

mintatanterv 

Hallgatói adatok 
Hallgató képzésének adatai 

Hallgató modulok adatai / többszak /

Hallgató hivatalos bejegyzése 
Hallgató féléves adatai 
Képzés összerendelés / előző képzés féléves adatai/
Sablonok

Oklevélmelléklet előkészítése



Adminisztráció
Kódtétel

Végzettség
Szakok a diplomához
Diploma eredménye
Tagozat
Nyelv
Képzési szint
Követelmény típusa

Paraméterek
ALAIRO
ALAIRO_1
ALAIROBEOSZTASA
ALAIROBEOSZTASA_1

Oklevélmelléklet előkészítése



Intézményi adatok

Oklevelet kibocsátó intézmény



Intézményi és kari információ

Képzést végző intézmény neve jogállása

Intézményi és kari információk



Képzési adatok

Képzések alapadatai /nyelv, félévszám  /



Képzési adatok

Képzéspecifikus adatok  / képzés szint tagozat/ 



Képzés adatok

Specifikus adatok 1



Specifikus adatok 2

Képzés adatok



Képzésspecifikus adatok 2

Képzés adatok



Szakok a diplomához és végzettség

Képzés adatok ÚJ !



Szak adatok
Specifikus adatok 1



Szak adatok

Specifikus adatok 2



Specifikus adatok 1

Szakirány adatok



Specifikus adatok 2

Szakirány adatok



Tárgynév

Tárgy angol neve

Tárgykód

Óraszámok

Követelmény

Kreditpont

Tárgyadatok



Mintatanterv

Óraszámok

Követelmény

Kreditpont

Tárgyadatok



Hallgatói adatok 
Vezetéknév Keresztnév

Születési dátum

Hallgatói azonosító szám /Neptun kód/, vagy 

azonosító kód /OM kód/



Hallgató képzésének adatai

Hallgató képzésének státusza: /Diplomát szerzett/

Lehetséges 

aktív szakok 

száma 

/többszak /

Félévek száma



Hallgató képzésének adatai

Végzettség

Szakok a 
diplomához

Diploma 
eredménye

Diploma 
száma/ideje

Kiegészítő  képzésadatok:



Hallgató képzésének  modul adatai 

Képzettség

Szakok a 
diplomához

Hallgató 
képzésének 
státusza: 
/Diplomát 
szerzett/

Oklevél 
eredménye

Oklevél 
száma/ideje

ÚJ !



Hivatalos bejegyzések

Hallgató képzésének bejegyzése



Féléves adatok

Hallgató féléves adatai



Eredmények, részletes tárgyadatok

Hallgató képzésének féléves sorai



Tanulmányi adatok

Archivált adatok ellenőrzése



Archivált adatok ellenőrzése

Féléves adatok /Alapadatok/



Archivált adatok ellenőrzése

Féléves adatok /Indexsorok/



Archivált adatok ellenőrzése
Indexsorok



Archivált adatok ellenőrzése

Oklevélmelléklet



Kapcsolódó képzések



Kapcsolódó mintasablonok
ÚJ !



Mintasablonok létrehozása
ÚJ !



Mintasablon létrehozása
ÚJ !



Szak választás /szakos melléklet/

Megtekintés

Oklevélmelléklet generálása

Oklevélmelléklet nyomtatása

Oklevélmelléklet  elkészítése



Egy képzés egy szak /+ szakirány/

Két képzés egy-egy szak

Egy képzés két szak

Egy képzés két szak + virtuális szak

Sablon használatakor

Oklevélmelléklet  elkészítésének 
néhány lehetősége



Egy képzés egy szak



Két képzés egy mellékletben

Csak a féléves adatok 

kerülnek át a hozzárendelt 

képzésről!



Egy szak kijelölése

Több szakos és Szakos  mellékletek
lehetőségei



Egy szak többszakos megjelölése



Két szak és a többszakos megjelölése



Két szak többszakos és virtuális szak 
megjelölése



Sablonnal készült melléklet



Félév feloldása / lezárása 

Új funkciók
ÚJ !



Másodlat 
ÚJ !



Kredit igazolás ÚJ !



Archivált tanulmányi adatok az 
oklevélmelléklet menüpont alatt

ÚJ !



Hallgató féléves archív adatai az 
oklevélmelléklet menüpont alatt

ÚJ !



79/2006 (IV.5.) Korm. rendelet 

10. számú melléklet alapján 

VII. Az oklevélmelléklet formaszövege 
a 2008 febr. 1 után létesített 
jogviszonyú hallgatók esetében

Jelenleg a bolognai nyomtatványokat 
kell használni!

Hivatalosan még nincs rá formanyomtatvány, 

de lehetőséget biztosítunk, az adatok feltöltéséhez.

Oklevélmelléklet pontjaiban változás



1.3 Születési hely (ország, város) és idő

2.3 Az oklevelet kibocsátó intézmény 
neve, intézményi azonosítója és 
jogállása

2.4 A képzést folytató intézmény neve, 
intézményi azonosítója és jogállása 
(amennyiben eltér a 2.3. pontban 
megjelölttől)

3.2 A képzési idő a képzési és kimeneti 
követelmény szerint

4.1 A képzés munkarendje

Oklevélmelléklet pontjaiban változás



Új oklevélmelléklet pontok bekerülése:

4.3.1. Más tanulmányok alapján 
elismert tudás (követelmény 
megnevezése, kreditpont, érdemjegy)

4.3.2. Munkatapasztalat alapján 
elismert tudás (követelmény 
megnevezése, kreditpont, érdemjegy)

4.3.3. Tanulmányok során megszerzett 
tudás (követelmény megnevezése, 
kreditpont, érdemjegy)

Oklevélmelléklet pontjaiban változás



Kreditigazolás, oklevélmelléklet 
/eredeti, másolat/ 
megkülönböztetése, egymástól 
független nyomtatása

Oklevélmelléklet menüpont alatt 
az archivált adatok megjelenítése

A Féléves adatok feloldása és 
lezárás oklevélmelléklet felületén 
is használható

Változások összegzése



Változások összegzése

Képzéseknél a végzettség, 
szakok a diplomához 
összerendelése

Hallgató képzésénél modulok 
szakos diploma adatok         
/több szak/

Mintasablonok létrehozása és 
egyénhez rendelése

Másodlat nyomtatása



Dokumentáció

Az oklevélmelléklet dokumentációja
tartalmazza a változásokat .

Külön fejezetben megtalálható, mely 
felületeken szükséges az adatok kitöltése.



Köszönöm 

a

figyelmüket!


