
2017 februárjától Kreditátviteli Bizottsághoz címzett kérvényeket elektronikus melléklettel kell 

kiegészíteni. A mellékletet (kizárólag az Excel táblát) e-mailben kell elküldeni, és azon tárgyak listáját 

tartalmazza, amelyekre a hallgató kérelmet nyújt be. Az alábbiakban lépésről lépésre bemutatjuk, 

hogyan kell az elektronikus mellékletet elkészíteni.  

1. A TANULMÁNYOK / MINTATANTERV menüben ÖSSZES TÁRGY opció beállításával kattintson a  

mintatantervválasztó …-jelre. 

 

2. Jelölje ki a mintatanterveit, majd nyomja meg a MINTATANTERVEK KIVÁLASZTÁSA gombot. 

 

3. A MINDEN opció kiválasztásával nyomja meg a LISTÁZÁS gombot. 

 

4. Kilistázódnak a mintatanterve(k)ben levő tárgycsoportok. Kattintson a kereszt jelre, és a 

csoportok ki fognak nyílni, megjelennek a tárgyak. 



 
 

 
 

5. Állítsa át az oldalméretet 500-ra, és nyomja meg az Excel-ikont! Ezzel letölti a saját 

mintatantervét a számítógépére. 

 



6. A letöltést követően nevezze át a fájlt a következő módon: NEPTUN-KÓD, NÉV, 2016-17-2, azaz, 

pl. XVER89, GIPSZ MARIA, 2016-17-2 (kérjük, a vesszőket se felejtse le!). 

7. Nyissa meg a fájlt! A fájlban a mintatantervéhez rendelt valamennyi tárgy látható a 

mintatanterve által meghatározott kreditértékekkel, követelményekkel. A J oszlopban láthatja, 

hogy az adott tárgyat már teljesítette-e vagy sem. Kérjük, az A oszlopba írja be azon tárgy kódja 

mellé a saját Neptun-kódját, amelyekre papíron kérvényt nyújt be. Kérjük, hogy kizárólag az A 

oszlopba írjon, a többi cellába ne írjon semmit, ne távolítson el semmit, és ne írja át a  

táblában levő adatokat sem! 

Példa (l. kép): a hallgató 4 tárgy alól kér felmentést, mindegyik mellé 

beírta a Neptun-kódját (XVER89). 

 

 
 

8. Amennyiben a mintatantervében nem levő, ún. „kreditátviteles tárgyra” adott be kérvényt, 

kérjük, hogy nyisson egy új munkalapot (a képen pirossal jelölt részre kell kattintani), és ott 

vezesse fel a tárgy kódját, nevét, kreditértékét. 

 
 

 



 

9. Figyelem! Az anglisztika, angolszakos hallgatók letöltött mintatantervének kinézete eltér a  

többi  hallgatóétól. Kérjük, hogy ezen hallgatók is az A oszlopba írva tüntessék fel azon tárgyak 

mellett a saját Neptun-kódjukat, amelyre kérvényt nyújtottak be. 

 
 

10. Mentse el a fájlon elvégzett változtatásait, zárja be az Excel-táblát. 

11. Küldje el csatolmányként a fájlt a kab.btk@kre.hu címre. A levél tárgyában írja bele a fájl nevét, 

azaz NEPTUN-KÓD, NÉV, 2016-17-2 (pl. XVER89, GIPSZ MARIA, 2016-17-2). 

 

Együttműködését köszönjük! 

mailto:kab.btk@kre.hu

