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Információk az igényelhető hozzáférésekről 

HUPE tartományi fiók – Felhasználónév és jelszó párossal beléphet a számítógépbe, 
valamint a HUPE tartomány számos erőforrását használhatja (pl. hálózati osztott 
meghajtó, WiFi, SAP JAM, hálózati nyomtatás stb.). 

E-mail – Postafiók igénylésével kap egy e-mail címet és jelszót, amivel egy beállított 
levelező kliensből (Testnevelési Egyetemen a Mozilla Thunderbird használata 
támogatott) vagy a mobileszközén lévő applikációból levelezhet.  

Poszeidon – A Poszeidon egy EKEIDR Irat- és Dokumentumkezelő rendszer. Egy teljes 
körű iktatási rendszer, mely végigkíséri az iratokat a beérkezéstől vagy a keletkezéstől 
kezdve az irattárazáson és postázáson át a selejtezésig, legyenek azok elektronikus – e-
mail, fax fájlban tárolt – és/vagy papír alapú dokumentumok. 

Neptun – A Neptun Egységes Tanulmányi Rendszer az intézményünk tanulmányi 
adminisztrációját, oktatási, oktatás-szervezési feladatainak regisztrálását és információs 
rendszerét látja el. Tőlünk a Neptun szoftverének telepítését igényelhetik, amennyiben 
már létezik Neptun fiókjuk. 
Ha még nincs fiókjuk, kérem, keressék meg a Neptun Csoportot: Kisbán Krisztián a 487-
9200/61304-es vagy Boros László a 487-9200/61181-es telefonszámon. 

WiFi – Igényelt tartományi fiókjával használhatja az Egyetem épületeiben szórt WiFi 
hálózatot.  

Távelérés (DirectAccess) – Informatika Iroda által üzemeltetett gépeken érhető el a 
szolgáltatás, amivel az Intézmény hálózatán kívülről használhat számos tartományi 
erőforrást (pl. hálózati meghajtók, Neptun vagy Poszeidon, stb.).  

VPN – Titkosított csatornán keresztül távolról hozzáférhet a HUPE tartomány 
szolgáltatásaihoz. 

E-learning - Ezen a felületen érhetők el a tantárgyakhoz kapcsolódó kurzusok, az 
oktatók által feltöltött tananyagok, tesztek, vizsgák és egyéb segédanyagok. Emellett a 
Moodle E-learning Portál kommunikációs fórumként is szolgál a hallgatók és az oktatók 
között. 

Nexon – Bér- és humán-ügyviteli szoftver. 

SAP JAM – A Testnevelési Egyetem belső kommunikációs rendszere, amely az egyetem 
munkatársai számára biztosít egy kommunikációs felületet. További információk: a 
tf.hu/jam weboldalon.  

http://tf.hu/jam


 

1. WiFi hozzáférés igénylése esetén további dokumentumot szükséges kitölteni, amely megtalálható az 
osztott munkatáron:  

 M:\INFORMATIKAI IRODA\Hozzáférés Igénylők\TE_TE-INTRA hozzáférés igénylő.pdf 
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TE informatikai hozzáférés igénylőlap  

Igénylő adatai. 

Név: ................................................................................................................................................................................. 

Születési név: .............................................................................................................................................................. 

Születési hely, időpont: .......................................................................................................................................... 

Anyja neve: .................................................................................................................................................................. 

Állandó lakcím: .......................................................................................................................................................... 

Telefonszám (mobil/vezetékes): ....................................................................................................................... 

Alternatív e-mail cím: ............................................................................................................................................. 

Szervezeti egység: .................................................................................................................................................... 

Munkakör:.................................................................................................................................................................... 

Hozzáférés érvényességének kezdete:  ...................................................  Vége: ......................................... 

Igényelt jogosultság (a megfelelő aláhúzandó) 

HUPE tartományi fiók 

E-mail 

Poszeidon 

Neptun 

WiFi1 

Távelérés (DirectAccess) 

VPN 

E-learning 

Nexon 

SAP JAM

Szervezeti egység vezetőjének adatai: 

Név: ...............................................................................................................................................................  

Telefonszám: .............................................................................................................................................  

E-mail cím: .................................................................................................................................................  

A megjelölt hozzáférésekre az igénylő munkavégzéséhez szüksége van és támogatom. 

Budapest, 201 ..................................................................................  

  ..............................................................................   .............................................................  
 Szervezeti egység vezető aláírása Igénylő aláírás 


