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A Neptun Tanulmányi Rendszerrel kapcsolatban írok Önöknek. Sajnos nem tudom, 
közvetlenül kik az illetékesek ezen a téren, így kérem, levelemet továbbítsák a megfelelő 
helyre. 

Január 10-én ismét elérkezett sokunk rémálma, a tárgyfelvétel. Mivel úgy tűnt, a 
Neptun megújult valamelyest, néhányan bizakodtak abban, hogy a rendszer hatékonyságán is 
javítottak, mások azonban már előre érezték, hogy a helyzet talán még romlott is. Sajnos 
utóbbiaknak lett igaza, az idei tárgyfelvétel innen, hallgatói szemmel nézve még 
borzalmasabb volt, mint az eddigiek. A legnagyobb tisztelettel szeretnék tehát ezzel 
kapcsolatban adni egy visszacsatolást, és felvetni néhány kérdést, melyeket mi, hallgatók nem 
értünk. Nem értjük, hogy a Tanulmányi Hivatal nem látja-e ezeket a problémákat, vagy nem 
jutnak el Önökhöz, esetleg nincs is lehetőség változtatni a dolgokon? Levelemben felvetnék 
továbbá néhány ésszerűnek tűnő megoldást és észrevételt is, melyet több hallgató közös ötlete 
alapján válogattam össze. 

Először is a Neptunról hallgatói szemmel. A rendszer két, valószínűleg legfontosabb 
feladata a tárgyfelvétel és a vizsgajelentkezés lebonyolítása. Ellenben az a szomorú 
benyomásunk, hogy csupán ezeket nem képes elfogadhatóan szolgálni. Az év összes többi 
időszakában tökéletesen működik, azonban ekkor – nyilván a túlterhelés miatt – egyszerűen 
használhatatlan. A tegnapi nap folyamán ismerőseim eddig nem látott mértékű többsége több 
órán át próbált belépni a rendszerbe, sikertelenül. Jómagam több, mint két órán át 
frissítgettem az oldalt, írogattam a neptun kódomat és a jelszavamat (ugyanis ezt valamiért 
nem hajlandó megjegyezni a böngésző) és püföltem az enter-t. Volt, akinek ez négy egész 
órát vett igénybe (mégpedig a vizsgaidőszak közepén). Ezalatt az idő alatt engem egyetlen 
egyszer engedett be a szerver, és ez a kapcsolat is megszakadt az első kattintásom után 
(márpedig a tárgyfelvételhez igencsak sok kattintás kell). Az idő túlnyomó többségében a 
szolgáltatás egyáltalán nem volt elérhető, és a következő hibaüzenetek közül 
szemezgethettünk: 

 

The service is not available. Please try again later. 

A kapcsolat időtúllépés miatt megszakadt. 

Hiba történt az adatok betöltésekor! 
Kérem forduljon a Tanulmányi Osztályhoz! 
(ezért Önöknek írok először) 

Ez a weboldal nem érhető el. 
 
A https://frame.neptun.bme.hu/hallgatoi/main.aspx?ctrl=0303 weboldal lehet, 
hogy ideiglenesen nem érhető el, vagy véglegesen új címre költözött. 

SSL kapcsolódási hiba. 

Internal server error. 

Az Internet Explorer nem tudja megjeleníteni a lapot. Kapcsolódási problémák 
diagnosztizálása. 



A rendszer üzemeltető számítógépek túlterheltek. 
A szerverek száma a jelenlegi terhelés lekezelésére nem elégségesek! 
Kérem próbálkozzon később. 
The computers serving the system are overloaded. 
The number of servers cannot manage the overload. 
Please try later. 

A webhely nem tudja megjeleníteni a lapot. 
A legvalószínűbb okok: 
•A webhely karbantartás alatt áll. 
•A webhely programozási hibát tartalmaz. 

An internal server error occurred. Please try again later. 

SSL kapcsolódási hiba. 
 
Nem lehet biztonságos kapcsolatot létesíteni a szerverrel. Lehet, hogy a 
szerverrel van probléma, de az is lehet, hogy olyan ügyfélhitelesítési 
tanúsítványt kér, amellyel nem rendelkezik. 

 

Volt persze, akinek sikerült belépnie, erről tanúskodik a rengeteg megtelt kurzus, ami az 
áhított bebocsátás után fogadott minket. 

Most szeretném leszögezni, hogy természetesen a Neptun Tanulmányi Rendszernek 
nagyon sok olyan funkciója van, amely megkönnyíti az életünket, és még mindig jobb így, 
mintha a Tanulmányi Hivatalnál kellene sorban állnunk. Ugyanakkor mérnök informatikus 
hallgatóként a rendszer nagy része szöges ellentétben áll azzal, amit az Egyetemen tanulok, és 
szégyenletesnek találom, hogy pont a Műszaki Egyetem tanulmányi rendszere legyen ilyen 
minőségű. A probléma valószínűleg két oldalon áll fenn, egyrészt a Neptunban, mint 
szoftverben, másrészt az Egyetem által mögé állított infrastruktúrában (és hardverben). 

Az SDA Informatika Zrt. Fejlesztési vezetője, Makrai Zsolt kapcsolatba lépett velünk, 
és felajánlotta a rendszer bemutatását és az ötleteink megbeszélését, esetleges későbbi 
megvalósítását. A (részben) szoftverrel kapcsolatos észrevételeinket ennek ellenére itt is 
leírom. 

 

1. A tárgyfelvétel kezdetekor a képek levétele a honlapról. 

 

Egy mérnök-informatikus hallgató megfigyelései alapján a weboldal csak néhány 
kbyte-os, viszont az üdvözlőkép, és a témához tartozó képek ~200-250 kbyte méretűek. 
Ha rövid időn belül mondjuk 1000 kérés érkezik a Neptunhoz, akkor másodperceken belül 
~200-250 mbyte adatot kell közvetíteni a webszervernek, ami nyilván nem kifizetődő. Így 
a képek levételével megszázszorozódhatna a kapacitás. Már az is sokat segítene, ha a 
képek tartósan, több napig cache-elhetők lennének a böngésző számára (így soha nem 
kellene várni, ha a felhasználó az utóbbi napokban legalább egyszer meglátogatta az 
oldalt), de egyelőre a böngészőnek minden alkalommal egyenként le kell kérdeznie, 
változtak-e a képek. 

 

 



2. Kiléptetés megakadályozása legalább 3 percig, ha sikeres belépés történt 

 

Valószínűleg az egész tárgyfelvételben az a legfrusztrálóbb esemény, amikor a siker 
kapujában a rendszer mentés helyett visszatér a bejelentkező oldalhoz. Ezen kívül, míg 
egy hallgató átlagosan három perc alatt felveszi a tárgyait (mivel valószínűleg előre 
megtervezte az órarendjét), a jelek szerint órákat képes dörömbölni a bejelentkezésnél, 
amíg egyszer sikerül úgy belépnie, hogy mindent felvegyen. Így ismét csak jelentős 
terheléstől szabadítaná meg a szervert, ha az, aki egyszer már bejutott, békében letudhatná 
a jelentkezéseket, és nem bombázná tovább még két-három óráig a rendszert. 

 

3. Kliens használata 

 

A jelentkezések lebonyolítása alatt minimálisra lehetne csökkenteni a terhelést, ha 
külön erre a célra kidolgozott kliensprogramokon keresztül kapcsolódnának a hallgatók a 
rendszerhez. Mivel a legtöbb időt a navigálás és a felhasználó felület letöltése és kezelése 
veszi el, érdemes lenne ezt kiküszöbölni. A tárgyfelvétel előtt le lehetne zárni a további 
módosításokat a tárgy/vizsgakiírásokban, ekkor a kliens letölthetné a listát (de akár valós 
időben is lekérdezhetné, még az sem venne el annyi kapacitást, mint most), majd a 
hallgatók előzetesen összeállított órarendjét néhány egyszerű lekérdezés után elküldené a 
szervernek. A hallgatók beállíthatnának prioritásokat is a különböző kurzusok között, így 
ha egy kurzus megtelt, a sorrendben következőre kerül az illető. Ha egyik kurzusra sem 
férne be, akkor a maradék helyekből választhatna a felhasználó. 

Egy ilyen kliens megírása természetesen az SDA Informatikának lenne a 
legegyszerűbb, azonban biztos vagyok benne, hogy a mérnök-informatikus hallgatók 
közül sokan ingyen is vállalnák akár. A fontos platformfüggetlenséget (gondolva a 
különböző operációs rendszereket használó hallgatókra) egy Java alapú klienssel meg 
lehet oldani. 

 

4. Telepítés számítási felhőre 

 

A Neptun használatának jellegzetessége, hogy félévente csupán két kiemelt 
időszakban van jelentős forgalma, tárgyfelvételkor és vizsgajelentkezéskor, a félév 
további részében relatíve kicsi a terhelés. Pontosan ezeknek a rendszereknek találták ki a 
számítási felhőket, melyek gyakorlatilag tetszőleges kapacitást biztosítanak egy 
alkalmazásnak, és mindig annyit, amennyire szükségük van. Ezen kívül a számlázás is a 
tényleges használathoz arányul. 

Természetesen megértjük, hogy nincsen pénz egy komolyabb szerverpark 
üzemeltetésére, főleg ilyen körülmények között, hogy csupán kétszer pár óra félévente a 
kritikus időszak. Ugyanakkor (ez csupán megérzés) akár olcsóbb megoldást is jelenthet – 
még a mostani helyzethez képest is – egy ilyen felhőben kapacitást bérelni. 

Az ELTE hasonlóan döntött, amiről itt olvasható egy cikk, bár valószínűleg ezt Önök 
is hallották. 

 

 

http://www.elte.hu/hir?id=NW-2173


A továbbiakban szervezésbeli változtatások lehetőségei következnek: 

 

5. Karonkénti tárgyfelvétel 

 

Míg a hallgatók összlétszáma az Egyetemen 20-30 000, a legnagyobb 
Villamosmérnöki és Informatikai Kar létszáma sem haladja meg a 7 000-et. Töredéke 
lehetne a terhelés, ha minden kar saját időpontban venné fel a saját tárgyait, míg a közös 
tárgyaknak megmaradna egy közös időpont. Ez az időpont persze hasonlóan nagy 
terhelést jelentene, ugyanakkor a hallgatóknak nem kellene aggódniuk a mintatantervi 
tárgyaik miatt, ami jelentős könnyebbség, és elvesz egy kicsit a tárgyfelvétel közben 
megélt frusztrációból is. 

Idén az Építőmérnöki Kar dékáni engedéllyel korábban vehette fel a tárgyait, ami, 
tudomásom szerint eddig nem látott módon zökkenőmentesen ment. A közös (szabadon 
választható) tárgyakról később lejelentkeztették a hallgatókat, kivéve a kar által 
meghirdetett tárgyakat, melyek létszáma bővült, hogy elegendő legyen a többi kar 
számára is. Ez felveti a közös tárgyaknál a karonkénti kvóták bevezetésének ötletét is, 
vagyis minden karnak meghatározott arányú helye lenne minden szabadon választható 
tárgy kurzusain (ez magában hordozza annak a lehetőségét, hogy egy kar saját tárgyát 
több saját hallgató vehesse fel). Egy határidő letelte után a megmaradt helyeket fel lehetne 
szabadítani immár akárki számára, egy újabb időpontban. 

Ezen lehetőség megvitatása közben felmerült a probléma, miszerint karok között is 
van átfedés a tárgyak között, tehát egy tárgy két kar hallgatóinak van meghirdetve, akár 
kötelező jelleggel is. Az ilyen tárgyak esetében (főként, ha kötelezőek) meg lehetne 
becsülni, melyik karról hány hallgatónak kell helyet biztosítani, és a fentebb említett 
kvótás megoldást alkalmazni rájuk a különböző karok tárgyfelvételekor. 

 

6. Évfolyamonkénti tárgyfelvétel 

 

Szintén csökkenthető a terhelés a tárgyfelvétel évfolyamonkénti szétválasztásával, 
mégpedig az alsóbb évfolyamokkal kezdve. Így elsőbbséget élveznének azok a hallgatók, 
akik egy tárgyukat „menetrend szerint” szeretnék felvenni azokkal szemben, akik már a 
második keresztféléven vannak, ami ésszerűnek tűnik. A passzív féléveket nem szabad 
számolni a hallgató évfolyamának meghatározásakor. 

Tudomásom szerint az első évfolyam tárgyait idén először csak ők vehették fel, ami 
összhangban van ezzel a kezdeményezéssel. Azonban a terhelés szempontjából ez mit sem 
ér, ha a tárgyfelvételük egy időben van a többi évfolyammal. 

A közös tárgyak felvétele ismét egyszerre, vagy kvótákkal történhetne, bár a kvóták 
évfolyamonkénti meghatározása kevésbé tűnik jó megoldásnak. 

 

7. Tanszékenkénti tárgyfelvétel 

 

Felmerült a tanszékenkénti szétválasztás is, ekkor az egy tanszék által meghirdetett 
tárgyak lennének egy időpontban, akár több tanszék is egyszerre. Ez a megoldás annyiban 



aggályos, hogy a hallgatók nem minden esetben tudják a tárgyhoz tartozó tanszéket, és a 
sok tanszék esetleg bonyodalmakat okozhat. 

 

8. Sorszámozás valamilyen objektív szempont alapján 

 

Az eddigi megoldások mind gyorsulást próbáltak elérni, megfontolandó azonban, 
hogy nem válna-e fejetlenné a verseny, nem telnének-e meg hirtelen a kurzusok, ha 
mindenki azonnal bejutna? Sorszámozás esetén ez sem történhet meg (egyébként sem 
lehet sokkal rosszabb, mint jelenleg). Eszerint a koncepció szerint minden hallgató kapna 
egy pontszámot, mellyel kialakulna egy prioritási sorrendezés. A rendszer ezután úgy 
működhetne, hogy előre meghatároznák az egyidejűleg kiszolgálható felhasználók számát, 
és a jelenlévő hallgatók közül mindig a legnagyobb prioritásút engedné be a rendszer, ha 
felszabadul egy hely. 

Ez a módszer hasonlít az ELTE mázlipontjaira, azzal a különbséggel, hogy objektív 
pontozást kellene bevezetni, és számítana a jelentkezés sorrendje is, így megmaradna a 
mostani „verseny”. A hallgatóság nagy része az ELTE-s mázlipontok „mázli” részétől 
elzárkózik. 

A következő verziókat tudnám elképzelni: 

 

 A hallgatók első bejelentkezési kísérletükkor kapnak egy sorszámot, majd a 
rendszer sorban beengedi a hallgatókat maximum öt percre. Ha a hallgató frissíti a 
weblapot, vagy ugyanarról az IP-címről másik böngészőből is kérést küld, a sor 
végére kerül (ezt külön ki kell emelni egy tájékoztató szövegben), így a folyamatos 
bejelentkezési kísérletek megszűnnének, ami ismét nagy tehermentesítés a szerver 
számára. A hallgatók a várakozás közben láthatják, hogy hányadikak a sorban, és a 
maximum öt perces benntartózkodásból egy becsült időt is lehet számolni a 
sorrakerülésükre (amely szükség esetén finomítható az addig belépett hallgatók 
átlagos tartózkodási idejéből). 

 Az előző pontban leírtakon felül még a fent említett objektív pontszámot is 
bevezetjük, és a sorban álló hallgatók közül mindig a legnagyobb prioritásút 
engedjük be. Egy hallgató pontszáma a sorbanállás idejével növekedhetne, így 
elkerülve az igazságtalanságokat. 

 

Ez a sorbanállásos technika több letöltőszervernél működik. 

Az objektív pontozásra a legkézenfekvőbb megoldás a hallgató előző féléves átlaga 
(például az ösztöndíjátlag, de ez esetben is vigyázni kell a lemaradt, vagy munkavállaló 
hallgatók érdekeire), elsőéves hallgatók esetében a prioritás vagy maximális, vagy a 
felvételi pontszámuk az átlag mértékére normálva, de elképzelhető egyéb pontozás is. 

A sorszámos rendszer jól kombinálható a klienst alkalmazó megoldással. Erre két 
lehetőséget látok. 

Első esetben az előzőleg megfontolt pontok valamelyikét alkalmazzuk a kliensek 
hozzáférésének sorrendezésére, így a hallgatók akár ott is hagyhatnák a számítógépet, 
mivel a kliensprogram magától elintézné a tárgyfelvételt amikor sorra kerül. 



A második esetben a hallgatók által elküldött órarend kurzusaira nem a beérkezés 
időpontjában kerülnének fel a hallgatók, hanem a prioritás szerint, és maximum az azon 
belüli egyenlőségek esetében számítana az időzítés. 

Ezt továbbfejlesztve, akár az egész előzetes órarendkészítés is történhetne a jelenlegi 
rendszerben (egyébiránt néha fájdalmasan hiányzik a Neptunból egy olyan funkció, 
aminek segítségével órarendeket lehet tervezni), és a kész órarendeket a rendszer a 
prioritások alapján alakítaná tényleges jelentkezésekké. Talán ez lenne a legigazságosabb, 
ugyanakkor valószínűleg a hallgatók nagy része úgy érezné, elvették az esélyét. Így 
valamilyen szintű véletlen-faktort érdemes lehet meghagyni, de csak a hallgatók kezében 
(ezalatt azt értem, hogy nem előre generált véletlenszámokat, hanem kevésbé felügyelt 
körülményeket kell bevetni, ami most az internetkapcsolat és a szerencse összessége). 

 

 Számos lehetőség lenne tehát a jelenlegi körülmények javítására. Mivel a 
változtatások lehetősége az Önök kezében van, mi pedig legfeljebb kérni tudunk, ezért kérem 
Önöket, hogy vegyék figyelembe a véleményünket és fontolják meg javaslatainkat! 

 

Tisztelettel, 

 

Molnár Vince, másodéves mérnök-informatikus hallgató, 

Továbbá a következő petíciót aláíró hallgatók.

(A lista folyamatosan bővül, így ha jelenleg nem is érzik elégnek a hallgatói támogatást a 
szándékunk mögött, később érdemes ismét megnézni a névsort.)

 

http://www.petitiononline.com/mod_perl/signed.cgi?JoNeptun

