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Tisztelt Tanszékvezető Kolléganő / Kolléga! 

 

A 2013-ban érvénybe lépett OHV Szabályzat 

http://www.sc.bme.hu/content/9/atadott_szabalyzatok/OHV_szabalyzat_20130624.docx  

és az annak végrehajtásáról szóló (2014 januárjában kiadott) OHV Ügyrend 

http://www.sc.bme.hu/content/9/atadott_szabalyzatok/1_2014_szamu_rektori_utasitas_OHV_vegrehajtasarol.pdf  

szerint a tanszékeknek ellenőrizniük kell a meghirdetett kurzusok adatait a Neptunban. Az ellenőrzés célja, hogy a 

folyó oktatási félévben meghirdetett kurzusok adatai hibátlanok, a vizsgaidőszak első napján majdan megnyíló OHV 

kérdőívek előkészítésére és legenerálására alkalmasak legyenek. 

Az ellenőrzést tanszéki adminisztrátorként kell elvégezni a Neptun kliens programban. Teendők: 

1) A Szervezeti egységek (28000) / Kurzusok (29700) menüpontban: 

 Félév beállítása, hogy az aktuális félév (2016/17/1) kurzusai jelenjenek meg a listában. 

 A lista sorain végighaladva: 

 

o A „Jegyzetek és Oktatók” fülön az „Oktatói hallgatói véleményezés” pipa beállítása oktatónként aszerint, 

hogy az adott oktató ténylegesen tanít-e az adott kurzuson, vagy csak technikai (adminisztratív) okból 

lett oda felvéve. (Ld. a képernyőképet a 3. oldalon.) 

 

A munka támogatására készítettünk egy szűrést „Tsz-036-Kurzus oktatók OHV szerint” néven az Általános 

lekérdezések (98400) menüpont alatt. Ebben a lekérdezésben a „Véleményezhető” oszlopban az adott kurzus azon 

oktatói vannak (vesszővel elválasztva) felsorolva, akiknél pipálva van az „Oktatói hallgatói véleményezés” pipa, a 

„Nem_véleményezhető” oszlopban pedig azok, akiknél nincs pipálva. (Ld. a képernyőképeket az 4-5. oldalon.) 

2) A Szervezeti egységek (28000) / Tárgyak (46800) menüpontban: 

 A „Féléven meghirdetve” szűrés alkalmazása az aktuális (2016/17/1) félévre. 

 „Tárgyfelelős Neptunkódja” és „Tárgyfelelős nyomtatási neve” oszlopok megjelenítése oszlopszerkesztéssel. 

 Lista rendezése „Tárgyfelelős Neptunkódja” szerint. 

 A lista sorain végighaladva: 

o Tárgyfelelős megadása, ahol üres a mező. (Ld. a képernyőképet a 6. oldalon.) 

 

 A Szervezeti egységek (28000)/Tárgyak(46800)/Meghirdetett félévei (268400) almenüpontban véleményezendő 

pipa bejelölése, amennyiben szeretnénk az adott tárgyat véleményeztetni. Üresen hagyjuk, amennyiben 

szeretnénk az OHV-ból kihagyni. A Neptun alapértelmezetten bepipálja a tárgyat. Tehát csak azokkal a tárgyakkal 

kell foglalkozni, amelyeket ki akarunk hagyni a véleményezésből. (Ld. a képernyőképet a 7. oldalon.) 

 

(Megjegyzés: a 2014/15/2 félévig ezt a funkciót a „Speciális kurzus” attribútum (Típusazonosító) beállításával, 

trükközve érhettük el a Neptunban a fenti 29700-as menüpontban.) 

 

A munka támogatására készítettünk két szűrést ezen a felületen: 

 „OHV_Általános_felmérésben”: a jelen beállítások alapján ezek a tárgyak lesznek véleményezve az aktuális 

féléven. (Ld. a képernyőképet a 8. oldalon.)  

 „OHV_Általános_kimarad”: a jelen beállítások alapján ezek a tárgyak nem lesznek véleményezve az aktuális 

féléven. (Ld. a képernyőképet a 9. oldalon.) 

http://www.sc.bme.hu/content/9/atadott_szabalyzatok/OHV_szabalyzat_20130624.docx
http://www.sc.bme.hu/content/9/atadott_szabalyzatok/1_2014_szamu_rektori_utasitas_OHV_vegrehajtasarol.pdf
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Amennyiben probléma, kérdés adódna az adatok tisztításával kapcsolatban, kérjük, hogy a neptun@bme.hu címre 

írjanak. 

Kérjük, hogy az 1) és 2) pontbeli teendőket 2016. december 15. 12:00 óráig szíveskedjenek elvégezni. 

Segítő közreműködésüket megköszönve, üdvözlettel: 

 

dr. Szabó Mihály s.k. 

igazgató 

BME Központi Tanulmányi Hivatal 

 

Budapest, 2016. november 28. 

mailto:neptun@bme.hu
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