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1. Regisztráció folyamata 
 

A Közúti járművezetői szakoktatói, iskolavezetői, illetve vizsgabiztosi továbbképzés elvégzéséhez 

szükséges adatait a https://kozltovabbkepzes.hu oldalról átirányítva a továbbképzés regisztrációs 

oldalán az Ön által megadott adatok alapján rögzítjük. 

Ehhez az alábbi ábrák lépésről lépésre mutatják be a regisztráció folyamatát. 

 
Első lépésben válassza ki azokat a továbbképzéseket, amikre szeretne jelentkezni. Majd adja meg a hozzá 

tartózó adatokat. 

 

 
 

Kérjük a névjegyzék azonosítóját pontosan töltse ki és a névjegyzékben szereplő nevet ellenőrizze. Ha 

nem emlékszik a névjegyzék azonosítójára, akkor segítséget nyújt a névjegyzék mező kitöltése mellett 

megjelenő nagyító gomb , amivel kikeresheti a nevéhez tartozó azonosítót. 
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A Név kereső mezőt töltse ki majd a listázás gomb megnyomása után keresse ki a saját nevét és a hozzá 

tartozó azonosítót. A sor végén a  gomb megnyomása után a felugró ablakban az eldöntendő 

kérdésre válaszoljon, ha igennel válaszolt, akkor automatikus kitöltésre kerül az adott 

továbbképzéshez tartozó névjegyzék azonosító. Kérjük ezután is ellenőrizze a megadott adatokat. 
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Amennyiben nincs azonosítója, vagy nem szerepel a névjegyzékben, akkor pótolja ki 0 számjegyekkel a 

mezőt. 

 
A második lépésben az E-learning tanfolyam kerül kiválasztásra. 

 

 
 

A tovább gomb megnyomása után az alábbi ábra jelenik meg. Itt tudja rögzíteni a képzéshez tartozó 

adatait. A csillaggal megjelölt részek kötelezően kitöltendők. Kérjük, ügyeljen a helyes adatok 

megadására, mert később a hibás adatok javítása meghosszabbítja az ügyintézés menetét. 

Ha az értesítési cím megegyezik az állandó lakcímmel, használja a fejlécben található ikont , 

mellyel átmásolhatja az állandó lakcímnél megadott adatokat!
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A tovább gomb megnyomása után a Felnőttképzési adatszolgáltatás rész jelenik meg. 
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Ezen a felületen a nemének és legmagasabb iskolai végzettségének megadása után lehetősége 

van megtiltani a személyes adataira, az e-mail-címére, valamint az adóazonosító jelére 

vonatkozóan a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer felé történő adatszolgáltatást. 

Amennyiben nem tiltja le az adóazonosító jelének továbbítását, úgy annak megadása kötelező.  

 

 

Utolsó lépésként ellenőrizze az azonosítóját és a névjegyzékben szereplő nevet, amennyiben nem 

megfelelő azonosítót adott meg, kérjük, módosítsa azt. Ezen kívül vizsgálja meg, hogy mindegyik 

képzésre jelentkezett-e, amire szeretett volna. 

 

A nyilatkozatok elfogadása után a „Jelentkezés” gombra kattintva tudja leadni a jelentkezését. 
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A további ügyintézéshez regisztrálnia kell az e-Titán rendszerébe. Ehhez egy úgynevezett regisztrációs 

e-mailre van szükség, melyet a rendszer automatikusan megküld az Ön részére. 

 
A mindössze pár percet igénylő regisztráláshoz nincs más dolga, mint követni a regisztrációs levélben 

megadott utasításokat. 

 
 
 

1.1. Regisztrációs e-mail 
 
 

Az automatikus regisztrációs e-mail tárgya a következő: „B - Regisztrálták Önt az e-Titán Elektronikus 

Oktatórendszerben”. Ha a levelet nem találja a beérkezett e-mailek között, ellenőrizze, hogy a 

levelezőrendszer nem helyezte-e át a levélszemét vagy spam elnevezésű mappába. 

 

Amennyiben minden előírt feltételnek megfelelt, és mégsem kapta meg a regisztrációs levelet, kérjük, 

vegye      fel      a      kapcsolatot      munkatársainkkal      az      alábbi      elérhetőségek    valamelyikén: 

 

□ e-mailen: kapcsolat@kozltovabbkepzes.hu 

 

Szükség esetén munkatársaink új regisztrációs e-mailt küldenek az Ön által megadott e-mail címre. 

A levél részletes leírást tartalmaz a regisztráció folyamatáról. 

mailto:kapcsolat@kozltovabbkepzes.hu
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Fontos! 

A regisztrációt csak az ebben a levélben megadott regisztrációs linkre kattintva tudja elvégezni, 

ezért a levelet őrizze meg a regisztrációs folyamat befejezéséig. 

 
A regisztráció megkezdéséhez kattintson a levél alján található regisztrációs linkre. Amennyiben 

kattintásra nem működik, kérjük, másolja be a linket a böngésző címsávjába, és úgy nyissa meg az 

oldalt. 

 
 

1.2. Regisztrációs nyitóoldal 
 
 

Az e-mailben megkapott regisztrációs linkre kattintva az alábbi ablakon a „Regisztráció” mezőre 

nyomva tudja megkezdeni a regisztrációját. 

 

 
 

Fontos! 

Abban az esetben, ha a tavalyi évben rendelkezett már e-Titán fiókkal, akkor kattintson a Regisztráció 
már meglévő e-Titán fiókkal lehetőségre és adja meg a korábbi felhasználó nevét és jelszavát 

 

A Közúti járművezető-képzésben dolgozó szakoktatók, iskolavezetők és vizsgabiztosok 

továbbképzésének e-learning rendszere nem azonos a már korábban megjelent, az E-Educatio Zrt. e- 

Titán nevű rendszerével, ezért akkor is új felhasználóként kell regisztrálnia a kozltovabbkepzes.hu 

rendszerében, ha Ön már rendelkezik e-Titán felhasználói névvel és jelszóval. Mivel a két rendszer 

egymástól teljesen független, regisztrációjához megadhatja ugyanazt a felhasználónevet (amennyiben 

még nem foglalt) és jelszót. A rendszerbe való belépéskor viszont fokozottan ügyeljen arra, hogy a 

továbbképzési tananyagok eléréséhez mindenképpen a www.kozltovabbkepzes.hu vagy a 

kozltovabbkepzes.hu weboldalt használja! 

 

http://www.kozltovabbkepzes.hu/
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1.2.1. Regisztrációs adatok megadása 
 

 
 

A megjelenő ablakban adja meg regisztrációs adatait. 
 

 
Felhasználói név: Adjon  meg  egy olyan, tetszőlegesen  választott felhasználói  nevet, 

amit a későbbiekben használni szeretne. A rendszerben már létező 

felhasználói név választása esetén hibaüzenetet kap. 
 

E-mail cím: Adjon  meg  egy  egyedi,  élő  e-mail  címet,  amelyen  Ön  elérhető. 

(Ügyeljen arra, hogy e-mail címét pontosan írja be, mert a rendszer 

a továbbiakban az itt megadott címre küldi a regisztráció 

véglegesítéséhez szükséges megerősítő e-mailt). Már regisztrált e- 

mail cím megadása esetén a rendszer figyelmeztető üzenetet jelenít 

meg. 
 

E-mail cím 

megerősítése: 

Írja be ismételten az e-mail címét (biztonsági okokból a másolás 

funkciók nem alkalmazhatóak). Amennyiben egymástól eltérő e-mail 

címeket ad meg, a rendszer figyelmeztető üzenetet jelenít meg. 
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Jelszó: Adja   meg   tetszőlegesen   választott   jelszavát.   Javasoljuk,    hogy 

biztonsági okokból a jelszó legyen legalább 8 karakter hosszú, és 

tartalmazzon kis- és nagybetűt, valamint számot, különleges 

karaktereket is. 
 

Jelszó megerősítése: Írja be ismételten  a  választott  jelszavát.  Amennyiben     egymástól 

eltérő jelszavakat ad meg, a rendszer figyelmeztető üzenetet jelenít 

meg. 

 
 

Az adatok megadása után kattintson a       gombra. A rendszer 

automatikusan kiküld egy „Hitelesítő kód” e-mailt, amelyben a megadott számsort bemásolva tud az 

e-Titán rendszerében regisztrálni. Amennyiben adatai nem megfelelőek, akkor nyomjon az „Adatok 

módosítására”. 

 

Az első belépést követően az alábbi felület jelenik meg, ahol a Kétlépcsős beállításról dönthetünk. 
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Adatbiztonsági szempontból célszerűen éljen az ún. kétlépcsős azonosítás lehetőségével. Ennek 

beállítására az első belépéskor a rendszer rákérdez, de a későbbiek folyamán még lesz a lehetősége 

a biztonsági funkció beállítására.  

 

Az alábbi esetekben használható a Kétlépcsős azonosítás: 

 Bejelentkezéskor kötelező: amennyiben beállítja ezt a funkciót akkor minden 

bejelentkezéskor meg kell adni a kiküldött biztonsági kódot 

 reCaptcha feloldásához használható: a funkció beállítása után, ha a böngészőtől 

bejelentkezéskor "Ön nem bizonyította megfelelően, hogy nem robot!" hibaüzenetet kapja, 

akkor a biztonsági kód megadásával be tud lépni az e-Titán rendszerébe. 

Abban az esetben, ha szeretnénk a kétlépcsős beállítást, akkor a kezdő felülete az alábbi ábrán 

látható: 
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A biztonsági kódot a lentebb beállított "Alapértelmezett használattól" függően a letöltött 

alkalmazásban fog szerepelni (Mobil App) vagy a megadott e-mail címre küldi ki a rendszer (E-mail). 

Amennyiben E-mail-t állít be alapértelmezett használatnak, akkor az első oszlopban található képre 

módosul az oldal.A Hitelesítő kód küldése gombbal tudja kiküldeni a megadott e-mail címre a kódot, 

majd a kód bemásolása után a Mentés és Bejelentkezéssel tudja rögzíteni a beállításait. 

Abban az esetben, ha Mobil App-ot állít be, akkor a második oszlopban lévő képre változik az oldal. A 

Mobil App beállítását a Beállítási segédletben megadott módon lehet beállítani és az applikációban 

kapott kódot a Hitelesítő kód panelbe írjuk vissza, majd a mentésre nyomva beállításra kerül 
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Amennyiben elmentette a beállításait, akkor a rendszer újra bejelentkezteti. 
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Bejelentkezés után a Felnőttképzési szerződést kell elfogadni. 

Amennyiben a Képzési szerződésben szereplő adatok helyesek és egyetért a fent leírtakkal, akkor a 
Szerződés elfogadása gomb megnyomása után tudja használni az e-Titán rendszerét. Szerződés 
elutasítása esetén töröljük a regisztrációját. 

Abban az esetben, ha nem egyeznek meg az adatok, akkor a Személyes adatok módosítása gombra 
nyomva tudja szerkeszteni. 
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A szerződés elfogadása után a Hírlevél fogadásáról kell nyilatkozni. 

A nyilatkozat mellett található választógomb értékének megfelelően szerkeszthető az adatmegadásra 

szolgáló panel. Abban az esetben, ha hozzájárul a hírlevél fogadásához, akkor adja meg a hírlevél 

fogadására kívánt Nevet, valamint E-mail címet, majd kattintson a Mentés gombra! 

 

 

 

Következő lépésként meg kell adni a számlázási adatait. 

Ha magánszemélyként szeretne számlát kérni, akkor válassza a gombot, ha 

pedig cég részére szeretné, akkor a . 

 

 
 

Abban az esetben, ha a magánszemély lehetőséget választotta, akkor az alábbi felületet kapjuk. Ha a 

kért adatok megegyeznek az Ön korábbi megadott adataival, akkor a gyorsabb ügyintézés érdekében 

válassza az gombot. Ezzel betöltheti az eddigi adatait, majd nyomjon a mentés 

gombra. 
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Amennyiben a céges adatok szeretne megadni, akkor az alábbi felület jelenik meg.  

 Magyar cég adatok esetén: 
Kérjük, töltse ki az adószám mezőt, majd az Ellenőrzésre nyomva tudja leellenőrizni a beírt adószám 
helyességét, amely automatikus kitölti a hozzátartozó adatokat. 
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 Külföldi cég adatok esetén: 

Kérjük, adja meg a kötelező adatokat. 
 

 

A regisztráció folyamata ezzel befejeződött, és Ön belépett a kozltovabbkepzes.hu rendszerbe. 
 

Kilépést követően a következő fejezetben ismertetett módon jelentkezhet be ismételten a 
rendszerbe. 

 

2. Belépés a rendszerbe 

Amikor belép a továbbképzés ügyintéző rendszerébe, fokozottan ügyeljen arra, hogy mindenképpen 

a www.kozltovabbkepzes.hu vagy a kozltovabbkepzes.hu weboldalt használja. Az oldalon 

bejelentkezés a „eTitan” gombját használva az alábbi bejelentkező felületet kapjuk. 

A megjelenő „Bejelentkezés” ablakban adja meg a felhasználói nevét és jelszavát, majd nyomja meg 

az Enter billentyűt, vagy a „Bejelentkezés” gombot 

http://www.kozltovabbkepzes.hu/
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Ha több képzésre is beiratkozott, akkor az alábbi lista jelenik meg. Válassza azt a képzést, amiben az 
ügyintézést vagy a tanfolyamot szeretné folytatni. 
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3. Tanfolyam és az ügyintézés megkezdése 
 

3.1. E-learning tanfolyam megkezdése 

 
Minden belépéskor a nyitóoldalon az alábbi 4 csempe jelenik meg. 

 

 

 

A tananyag indításához lépjen be az E-learning menüpontba és nyomja meg a lejátszás (E-learning 

oktatás indítása) gombot: 

 
 
 

□ Tanuló azonosító: Az Ön személyes hatósági azonosítója a rendszerben. 

□ Kezdési határidő (Tanulás megkezdhető): Amennyiben megvásárolta a szolgáltatást és 
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valamilyen okból adódóan nem lép be a tananyag lejátszásába, úgy az itt szereplő dátum 

napjáig teheti azt meg. 

□ Tanult órák: A rendszerben a tananyag lejátszásával eltöltött idő, egész órára kerekítve. 

□ Kötelező minimum óraszám: A rendszerben tanulással eltöltendő minimum óraszám. 

□ Tanfolyam-igazolás igénylése/letöltése: Amennyiben a tanfolyamot sikeresen elvégezte a 

rendelkezésére álló határidőn belül (minden oldalt és tesztet sikeresen teljesített és megkapta 

a befejezve státuszt), úgy lehetősége van a gomb megnyomásával a tanfolyam-igazolás 

igénylésére. Az igazolást nyomtatható formátumban e-mail-ben is megkapja Ön és iskolája is. 

Ezen felül a rendszerből bármikor letölthető. 

□ Indítási statisztika: segítségével megtekintheti a tananyagban eltöltött tanulási időket és 

indítási időpontokat 

 
 

3.1.1. Rendszerkövetelmények ellenőrzése 
 

 
Az E-learning tananyag lejátszásának megkezdése előtt a rendszer automatikus ellenőrzést végez, 

hogy az éppen használt számítógépe megfelel-e a szükséges technológiai minimum 

követelményeknek: 
 

 

 

Az alábbi tesztek kerülnek kiértékelésre: 

□ Javascript teszt: Ellenőrzi, hogy a böngészője megfelelően értelmezi a Javascript utasításokat. 

□ Böngésző teszt: Ellenőrzi, hogy megfelelő böngészőt használ-e. Különböző böngészők 

másképp jeleníthetik meg a kívánt oldalt. 

 
Ha ezek közül (a nagy képernyő felbontáson kívül) egy is hiányos, vagy elégtelen, a program nem jut 

tovább, hanem figyelmeztet minket a problémára és megoldási javaslatot tesz. 
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3.1.2. Tananyag indítás 

 
Amennyiben a számítógépe megfelel a technikai követelményeknek, automatikusan kilépteti az e-

Titán rendszer, majd rövidesen elindul a tanfolyam: 

 

Fontos: amíg a tananyag lejátszásából nem lépett ki, ne jelentkezzen be újra az e-Titán rendszerébe! A 

tanfolyam elindulását követően kattintson az indítani kívánt tananyag (fejezet) neve mellett a 

„Tananyag indítása” gombra. 

 
A tananyagban a „Tovább” gombbal tud a következő oldalra lépni. Fontos, hogy csak akkor lépjen 

tovább, ha az adott oldal megkapta a teljesített státuszt, amit a tovább nyíl zöld színűre váltása fog 

Önnek jelezni:
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Amikor sikeresen teljesített egy tananyagrészt (azaz a végére ért) a rendszerből minden esetben a 

„Kilépés” gombbal tud továbblépni. Ilyenkor a rendszer kijelenti, és legközelebb újra be kell 

jelentkeznie. A „Kilépés” gombbal nemcsak a tananyagrész befejezését követően, hanem a tanulás 

alatt tetszőleges időben is ki tud lépni, ebben az esetben természetesen nem lesz teljesített az adott 

tananyagrész:  a  következő  belépés  után  a  „félbehagyás”  helyéről  tudja  folytatni  a  tanulást:     ” 
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A tananyag oldalon az alábbi információkat láthatja: 

 
Az oldal felső részén, az első szürke vonal felett a kép mellett a képzés összesített adatait   láthatja: 

□ NÉV: A képzés címe 

□ ELŐREHALADÁS: A képzésben (a képzéshez tartozó kötelezően teljesítendő tananyagokban 

elért előrehaladások alapján) elért előrehaladás. Amennyiben a tanuló teljesítette képzésének 

valamennyi kötelező tananyagát, azt a százalékos eredmény mögött megjelenő zöld pipa is 

jelzi. 

□ EREDMÉNY: A képzés kötelezően teljesítendő tananyagaihoz tartozó teszteken elért átlagos 

teszteredmény százalékos formában megadva. Ha a tanuló elérte az előírt feltételeknek 

megfelelő teszteredményt, azt a százalékos eredmény mögött megjelenő zöld pipa jelzi. 

□ HATÁRIDŐ: az a dátum, ameddig a tanulónak lehetősége van a képzés sikeres elvégzésére, 

tanulásra. 

□ ELTÖLTÖTT IDŐ (IDŐKERET): a teljes képzéshez tartozó tananyagokban eltöltött összes idő 

(óra:perc formátumban) / maximálisan eltölthető idő (óra:perc formátumban) (pl.: 00:34 / 

90:00) 

□ KÉPZÉS STÁTUSZA: 

o „Nem indított”: a tanuló még nem kezdte meg a képzés tananyagainak tanulását 

o „Folyamatban”: a tanuló már megkezdte a tanulást, de még nem teljesítette az előírt 

feltételeket 

o „Sikeres”: a képzés a beállított feltételeknek megfelelően sikeresen teljesítésre került. 

Egy képzés akkor teljesített, ha a benne szereplő összes tananyag státusza sikeres. A 

képzést sikeresen teljesítő tanulónak egy figyelmeztető üzenet jelenik meg, hogy 

lépjen vissza az e-Titán oktatórendszerbe, hogy megkaphassa a tanfolyam-igazolását. 

□ MINIMUM TANULÁSI IDŐ: a minimálisan tanulással töltendő idő. Amennyiben a tanuló még 

nem töltötte el a minimum tanulási időt, úgy erre egy felkiáltójel figyelmezteti, a képzése nem 

lehet sikeres. 

 
 

A képzés összesített adatai alatt találja a képzésben szereplő tananyagokat (fejezeteket) és azok 

adatait: 

□ NÉV: A tananyag címe 

□ ELŐREHALADÁS: A tananyag moduljaiban elért előrehaladás. Ha a tanuló elérte az előírt 

feltételeknek megfelelő előrehaladási szintet, azt a százalékos eredmény mögött megjelenő 

zöld pipa jelzi. 

□ EREDMÉNY: A tananyag moduljaiban elért átlagos teszteredmény százalékos formában 

megadva. Ha a tanuló elérte az előírt feltételeknek megfelelő teszteredményt, azt a százalékos 

eredmény mögött megjelenő zöld pipa jelzi. 

□ ELŐFELTÉTEL: ha van ilyen, itt jelenik meg annak a tananyagnak a címe, amely elvégzése 

előfeltétele az adott tananyag indításának 

□ RÉSZLETEK: a nyílra kattintva lenyíló táblázatban jelennek meg a tananyagban modul szinten 

az előrehaladási szintek és az elért eredmények. 

□ TECHNIKAI FELTÉTELEK: a lenyíló táblázat tartalmazza a tananyag lejátszásához javasolt 

technikai feltételeket. Itt lehet tájékozódhat arról is, hogy az adott tananyag futtatható-e 

mobileszközön is. 
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□ TANANYAG STÁTUSZA: 

o nem indítható: a tananyag nem indítható, az előfeltétel(ek) nem teljesült(ek) 

o nem indított: a tananyag indítható, de a tanuló még nem indította el 

o folyamatban: a tananyag indítható és a tanuló már elindította 

o sikeres: a tananyag a beállított feltételeknek megfelelően sikeresen teljesítésre került 

ELTÖLTÖTT IDŐ: a tananyagban eltöltött összes idő (óra:perc formátumban) 

 

3.1.3. Tanfolyam befejezése 

 
Amennyiben Ön teljesítette az összes kötelező fejezetet és sikeres státuszt kapott kifizette akkor 

visszatérve az e-Titán rendszerbe, a tanfolyam igazolása automatikusan kiállításra kerül: 

 
 
 

A Tanfolyam-igazolás kiállításával az Ön elméleti képzése sikeresen befejeződött. Erről az igazolás 

kiállításával egy időben tájékoztatást kap a képző szerve, valamint az ITM. 

 
 

 

4. Vizsga menüpont 

 
Fontos! Abban az esetben, ha több továbbképzésre jelentkezett, akkor ellenőrizze, hogy a 

megfelelő képzés felületéről jelentkezik a vizsgájára. 

Elméleti vizsgára abban az esetben jelentkezhet, amennyiben: 

 
- a vizsga díját befizette 

- rendelkezik a rendszer által kiállított tanfolyam-igazolással, azaz befejezte az E-learning 

képzést és megtörtént az előzetes adategyeztetés. 

- de az előzetes adategyeztetés szükséges a vizsgajelentkezéshez! 
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Vizsgára való jelentkezését a következő felületen tudja elkezdeni az  gomb 

megnyomásával. 

 
A vizsgajelentkezését nem tudja törölni. 

 

A felületen található mezők és gombok: 

 
•Megye: válassza ki a megfelelő megyét 

•Vizsga helyszín: legördülő lista mezőből kell kiválasztania a megadott megyéhez tartozó 

vizsgahelyszínek közül a megfelelőt 

•Vizsgadátum: Válasszon ki egy jövőbeli dátum intervallumot és a jelentkezés végét figyelembe 

véve jelentkezzen a vizsgára a gomb megnyomásával. 

 

Ha a jelentkezéshez valamelyik előfeltételt nem teljesítette, felugró ablakban hibaüzenetben 
tájékoztatja a rendszer. 
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5. Pénzügy menüpont 

 

A Pénzügy menüponthoz tartozó felület az alábbi ábrán látható: 

 

A felület négy lapfülre tagolódik: 

 
1. Fizetendő díjak: ezen a lapfülön láthatja a már kiírt, fizetendő díjakat és kiírhat magának újabb 

díjakat, valamint befizetheti azokat utalással, vagy bankkártyával 

2. Tranzakciók: Az eddig elvégzett befizetéseket tudjuk kilistázni a felületen. 

3. Számlák: ezen a lapfülön tekintheti meg és töltheti le a befizetett vizsgadíjhoz tartozó 

számviteli bizonylatot. 

4. Számlázási adatok: a számlázási adatai jelennek meg. 
 

5.1. Fizetendő díjak 
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A felületen található mezők, gombok és azok funkciója: 

 
•Egyenleg: itt jelenik meg az Ön által befizetett, rendelkezésre álló egyenlege, amit a díjak 

fizetésére elkölthet 

•Utalandó összeg: az alsó (Fizetendő díjak) táblázatban beállított automatikus teljesítéshez 

szükséges átutalandó összeg 

•Számlaszám: az Ön oktatási központjának számlaszáma, ahova az átutalást kell intéznie 

•Utalás közleménye: az itt megjelenő szöveget adja meg utalási közleménykor a gyors és 

automatikus azonosítás és feldolgozás érdekében. Minden esetben az ezen a felületen található 

(de saját adatait) szöveget adja meg az átutalás közleményeként! 

 

 

5.1.1. Vizsgadíj 
 

 
A listában a képzéséhez tartozó vizsgadíjak szerepelnek, függetlenül attól, hogy elvégezte-e már az 

adott vizsgát. 

 
Az utolsó oszlopban található megfelelő jelölőnégyzetek bepipálását követően nyomja meg a 

 gombot! 

 
Sikertelen vizsga után automatikus kiírásra kerül a következő vizsgának az összege. 
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5.2. Tranzakciók 

 

 
 

A felület egy listázót tartalmaz, ahol a felső, keresési feltételek panelen adhatja meg a szűrési feltételeket, 
majd a Listázás gomb megnyomásával jelenítheti meg a feltételeknek megfelelő találatokat az alsó 
táblázatban. 
 
A keresési feltételekben szereplő szűrő mezők:  
 

 Tranzakció eredménye:  
o Feldolgozás alatt: folyamatban lévő 
o Zárolt: folyamatban lévő, de további műveletre vár (pl: visszafizetés esetén utalási 

állomány létrehozására vár) 
o Teljesített: sikeres fizetés 
o Visszautasított:  
o Érvénytelen: a tranzakció végrehajtása után érvénytelenítésre (törlés) került 

 Tranzakció dátuma: megadhatja a kezdeti és végdátumot 
 Fizetés iránya: Összes/Kifizetés/Befizetés 
 Fizetés típusa:  

o Utalás gyűjtőszámlára: átutalásos, vagy csekkes befizetés gyűjtőszámlára 
o Bankkártyás teljesítés: tanulói felületről történő bankkártyás fizetés 
o Házipénztár befizetés: készpénz befizetés gyűjtőszámlára 
o Teljesítés törlés utáni visszavezetés: egy tétel teljesítésének visszavonása utáni 

gyűjtőszámlára való visszavezetés művelete 
o Teljesítés gyűjtőszámláról: díj fizetése gyűjtőszámla egyenlegből 
o Visszautalás gyűjtőszámláról: utalásos visszafizetés tanulónak a gyűjtőszámlájáról 
o Házipénztár kifizetés: készpénzes visszafizetés a tanulónak 
o Külső forrásból származó befizetés: másik rendszerből származó befizetések 

nyilvántartása az e-Titán rendszerben 
 
 A táblázatban a tranzakciókhoz tartozó legfontosabb adatok szerepelnek. Az Összeg oszlopban a színek 
az alábbi módon különböztetik meg a tranzakciókat: 
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 Piros félkövér: kifizetés (teljesített) 
 Zöld félkövér: befizetés (teljesített) 
 Fekete: egyéb (zárolt, feldolgozás alatt, sikertelen, visszautasított) 

 

 
 

Egy tranzakció részletes adatainak megjelenítéséhez az utolsó oszlopban található Részletek  ikont 
kell megnyomni. Ekkor megjelenik a tranzakció összes adatát tartalmazó ablak, ami a következő ábrán 
látható: 
 

5.3. Számlák 

 

A felületen a teljesített vizsgadíjakhoz tartozó elektronikus számlák automatikusan leválogatásra 

kerülnek. 

A számlák azonosítója SZ, a számviteli bizonylatok azonosítója B-vel kezdődik. Minden vizsgadíj 

befizetésről számla kerül kiállításra. 

A számlákat és bizonylatokat az utolsó oszlopban található ikon segítségével töltheti le zip 

formátumban. 
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5.4 Számlázási adatok 

 

 

 

 

A Számlázási adatok panelon látja az aktuális számlázási adatai: 

•Név: számlázási név 

•Adóazonosító/Adószám: a számlázási névhez tartozó adóazonosító jel/adószám 

•Számlázási cím: irányítószám, település, stb. 

 
A következő panelen (Utalások érkeznek) kell megadnia azt a bankszámlaszámot és a hozzá tartozó 

bank nevét, ahova az Önnek címzett átutalásokat várja: 

•Bankszámlaszám: 2x, vagy 3x8 karakteres számlaszám 

•Számlavezető bank: a bank neve 

 
Az adatok megadását követően nyomja meg a Mentés gombot a tároláshoz! Ezeket az adatokat 

bármikor megváltoztathatja! 

 
A harmadik panelen (Vevői adatok) a vevői adatok jelennek meg: 

□ Beállítás aktuális számlázási címnek: az ikon segítségével beállíthatja, melyik számlázási 

cím legyen az alapértelmezett 

□ Módosít: az ikon segítségével módosíthatja a megfelelő számlázási címet (mint az Új 

magánszemély vevői adat, vagy az Új céges vevői adat megadásakor) 
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□ Korábbi számlázási adatok: ha egy számlázási címet módosított, itt jelennek meg a 
módosítás előtti állapotok: 

 

 
 

A jobb alsó sarokban látható gombok valamelyikével adhatja meg a megfelelő számlázási adatokat: 

•ha magánszemélyként szeretne számlázási adatokat megadni, az Új magánszemély vevői    adat 

gombot válassza! 

•ha céges számlázást kíván megadni, válassza az Új céges vevői adat gombot! 
  



33  

6. Okmány menüpont 

 
 

Az Okmány menüponthoz tartozó felület az alábbi ábrán látható: 

 
 

 A Tanulói küldemény panelben szerepel a képzési szerződés és a hozzá tartozó nyilatkozat, ami a 
megadott e-mail címére lett kiküldve 

o Letöltés : az ikonra kattintva töltheti le a dokumentum csomagot 

o Bővebb : az ikonra kattintva megtekintheti a csomag tartalmát és a hozzá tartozó 
információkat 
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7. Gyakran ismételt kérdések 
 

Tisztelt Felhasználó! 
 

Az alábbiakban a továbbképzés rendszerének használata során felmerült leggyakoribb 

problémákat és azok megoldásait mutatjuk be. Kérjük, ellenőrizze, hogy az Ön által tapasztalt hiba 

megtalálható-e  a kékkel szedett  problémák között. Amennyiben  igen,  úgy  az  alatta  található 

„Megoldás” bekezdésben részletesen leírjuk, hogy az adott probléma miképp hárítható el. 
 
 

 
Eredményes tanulást és sikeres vizsgát kívánunk! 

 
 

Elvégeztem egy tananyagfejezetet, de a fejezet „Folyamatban” státuszban maradt, és nem tudok 
továbblépni 

 

Ön vélhetően egy vagy több tananyagoldal megtekintésekor előbb nyomta meg a „Tovább” gombot, 

minthogy az zöldre váltott volna, ezért ezeket a tananyagoldalakat újra meg kell tekintenie. 

 
Megoldás: 

 

1. Lépjen be a „Folyamatban” státuszú fejezetbe. 

2. A felső vezérlősávon a „Tartalom” gomb megnyomásával nyissa meg a tartalomjegyzéket 

(Bezárni is majd ugyanezzel a gombbal fogja tudni). 
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3. A bal oldalon megnyíló tartalomjegyzékben válassza ki azt a mappát (modult), ami előtt nem 

lát kipipált, szürke mappa ikont (ebben van az el nem végzett tananyagoldal). 
 

 

4. Kattintson kétszer a „nem kipipált” mappára, majd a megjelenő tananyagoldalak között 

keresse meg és válassza ki azt, amelyiknek a címe előtt nincs „zöld pipa”. 
 

 

 

 
5. Kattintson kétszer az adott oldal címére: a tananyagoldal megjelenik a tananyaglejátszóban 

(a jobb oldali felületen). 

6. Zárja be a tartalomjegyzéket a „Tartalom” gomb újbóli megnyomásával. 

7. Végezze el a tananyagoldalt; ez után az alsó „Tovább” gomb zöldre vált. 

8. Ha több el nem végzett mappa (modul) is van az adott fejezetben, úgy a fentieket 

ismételje meg külön-külön, egyenként. 

9. A jobb oldalt, felül található „Kilépés” gombbal zárja be a tananyagot. A következő 

indításkor a fejezet „Teljesített” státuszú lesz, és Ön tovább tud haladni. 

 

 
Újbóli bejelentkezést kér a rendszer 

 
 

20 perc inaktivitást követően a rendszer automatikusan kilépteti, és az e-Titán kezdőlapjára irányítja. 

 
Megoldás: 

Jelentkezzen be ismét az e-Titán rendszerbe, és indítsa el a tananyagot (ekkor ugyanott folytathatja a 

tanulást, ahol legutóbb abbahagyta). 

 

 
Nem indul el a tananyag (még soha nem sikerült elindítani) 
 

A számítógépe vagy telepített szoftverei valószínűleg nem felelnek meg a rendszerkövetelményeknek. 

 
Megoldás: 
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Piros   X    ikon    jelzi,    ha   az   ellenőrzés   során   valamelyik   komponenssel   probléma   van:      az 

„Eredményösszesítés” részen a rendszer megjelöli a problémát, és javaslatot tesz annak elhárítására. 

Kövesse az itt megadott utasításokat, például: 
 

 

 
Lapozáskor hibaüzenetet kapok, nem tudok továbblépni 
 

Valószínűleg megszakadt az internetkapcsolata (IO Error). 
Megoldás: 

Ellenőrizze az internetkapcsolatot (pl. nézze meg, hogy eléri-e valamelyik közösségi oldalt vagy 

kedvenc honlapját). Amennyiben nincs kapcsolat, ellenőrizze a hálózati eszközeit (pl. modem, router, 

switch), és indítsa újra ezeket. Ha ez után sincs internetkapcsolat, kérjen segítséget az 

internetszolgáltatójától. A tananyag teljesítettsége a megszakadás előtti oldalig elmentődött, ezért 

a hiba elhárítását követően a tanulást innen folytathatja. 

 

 
Nem tudok belépni az e-Titánba (első alkalom) 

 
 

Még egyszer sem tudtam belépni, holott a felhasználónevet és jelszót létrehoztam a 

regisztrációkor. Belépéskor a „Hozzáférés megtagadva, vagy lejárt a felhasználói munkamenet!” 

hibaüzenetet kapom. 

 
Megoldás: 

 

1. Nyissa meg a regisztráció menetét leíró e-mailt, amit az e-Titán rendszer küldött 

Önnek (tárgy: „B - Regisztrálták Önt az e-Titán Elektronikus Oktatórendszerben”). 

2. Kattintson a levél alján található regisztrációs linkre, vagy másolja be a linket 

böngészője címsorába, ahogy azt a regisztráció elkezdésekor Ön már egyszer megtette. 

3. A feljövő felületen kattintson a „Bejelentkezés” feliratú gombra! 

4. A megjelenő bejelentkező ablakba írja be a regisztrációkor létrehozott felhasználónevét 

és jelszavát, majd nyomja meg a „Bejelentkezés” gombot! 

Nem tudok belépni az e-Titánba (korábban már sikerült) 
 

Regisztráció után sikerült már belépnem, most azonban belépéskor az „Érvénytelen felhasználónév 
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vagy jelszó!” hibaüzenetet kapom. 

 
Megoldás: 

 

1. Ellenőrizze, hogy böngészője címsorában az internetcím első része a következők 

valamelyikével kezdődik-e: 

a. https://kozltovabbkepzes.hu 

b. https://www.kozltovabbkepzes.hu 

 

Ha a fentiek közül egyiket sem látja, hanem olyan címet lát, ami úgy kezdődik, hogy pl. 

https://etitan.hu vagy https://www.etitan.hu (azaz a „bme” szó nem szerepel a címben), 

akkor azt törölje ki, és írja vagy másolja be az „a.”, vagy a „b.” pontokban látható címek 

valamelyikét, és ott lépjen be! 

A   „Tanulóknak”    jelzésű   ablak   legyen   látható   (mosolygó   férfi),   és   itt   kattintson    a 

„Bejelentkezés” gombra. 

 
2. Ha az 1. pont szerinti címek rendben vannak, akkor ellenőrizze, hogy a billentyűzet nyelvi 

beállítása (angol vagy magyar) ugyanaz-e, mint ami a regisztráció idején volt, illetve nem 

maradt-e benyomva a Caps Lock billentyű! 
 

8. Hibabejelentéskor megadandó adatok 

Előfordulhat, hogy hibával találkozik a regisztráció, a rendszer használata vagy a tanulás folyamán. 

Ekkor kérjük, mindenképpen adja meg az alábbi adatokat, hogy a lehető legrövidebb időn belül 

orvosolhassuk problémáját. 
 

Személyes adatok az azonosításhoz: 

 
- teljes neve 

- az alábbi adatok közül legalább kettő 

o születési név (elsősorban hölgyeknél) 

o anyja leánykori neve 

o születési dátum 

o születési hely 

- felhasználói neve 

- elérhetőségei 

o telefonszám 

o e-mail cím 

- képzés megnevezése vagy a képzés kódja (amire jelentkezett) 

 
A tapasztalt hiba rövid ismertetése: 

- milyen folyamat közben észlelte a hibát 

o e-Titán rendszer használata 

o átlépés az e-learning tananyaghoz (e-learning tananyag indítása) 

o technikai feltételek ellenőrzése 

o tananyagrész kiválasztása, indítása 

o tananyaglejátszás 

http://www.kozltovabbkepzes.hu/
http://www.etitan.hu/
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o tananyagteszt lejátszása 

o tananyag kiértékelése 

o tanfolyam-igazolás igénylése 

- a hiba jelentkezését közvetlenül megelőző folyamat leírása 

o éppen mit csinált a programban 

o mit szeretett volna csinálni, és ehhez milyen gombra kattintott 

o milyen adat megadása után jelentkezett a hiba 

- amennyiben lehetséges, a hibabejelentéséhez csatolja a hibát, a hibaüzenetet 

tartalmazó képernyőképet 

o képernyőkép csatolása hibabejelentő e-mailhez 

□ a hibát tartalmazó képernyőnél nyomja le billentyűzetén a „Print 

Screen” gombot 

□ kattintson a bejelentő e-mail szövegmezőjébe, és másolja be a 

lementett képernyőképet (egér jobb klikk, majd beillesztés kiválasztása, 

illetve billentyűzettel a Ctrl+V billentyűkombináció használata) 

 

9. Hibabejelentés módja 

Az észlelt hibát az alábbi elérhetőségeken jelentheti be: 

 
□ e-mailen: kapcsolat@kozltovabbkepzes.hu 

mailto:kapcsolat@kozltovabbkepzes.hu

