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BUDAPESTI MUSZAKI ES GAZDASAGTUDOMANYI EGYETEM

1/2014. (I. 7.) szamfi Rektori utasiths
az Oktatis Hallgathi Velemenyezesenek Szabilyzata vegrehajtisArOl
(OHV tigyrend)

Budapest, 2014. januar 7.

Budapest Mdszaki es Gazdasigtudomfinyi Egyetem
1111 Budapest, Milegyetem rkp. 3. K.1.14.
Postadm: 1521 Budapest

Rektori Kabinet
Telefon: 463-2221: Fax: 463-2220
E-mail: rekikt@rektori.bme.hu

A Budapesti Miiszaki es Gazdasdgtudomanyi Egyetem rektora a Szenatus altal 2013. jUnius
24-en elfogadott, Az Oktatas HallgatOi Velemenyezesenek Szabalyzata (a tovabbiakban:
Szabalyzat) 6. §-a alapjan, annak vegrehajtasi utasitasakent, a vonatkozO jogszabalyok es
szabalyzatok figyelembe vetelevel, a KOzponti Tanulmanyi Hivatal (a tovabbiakban: KTH)
javaslatara, az Egyetemi HallgatOi es Doktorandusz Kepviselet (a tovabbiakban: EHDK)
egyetertesevel az alabbi utasitast adja ki (a tovabbiakban: Ogyrend):

1. §
A velemenyezesi feliilet elerese
A Szabalyzat 1. § (5) bekezdese szerinti ajanlott velemenyezesi feltilet a Neptun Egyseges
Tanulmanyi Rendszer (a tovabbiakban: Neptun). A hallgatO a hallgatOi feltileten tOrtenO
bejelentkezes utân tOltheti ki a kerdOiveket.
Az OHV kerd6ivek eredmenyeibOl elM11.6 jelentesek nyilvanossagra hozdsanak hely& es
mOdjat jelen Ugyrend 6.-7. §-a tartalmazza.
(3) Az egyetem OHV-val kapcsolatos honlapjanak cime: http://ohv.bme.hu . Az oldal
iizemeltetOje a KTH.
2. §
A velemenyezes ellikeszitesenek vegrehajtisa
A Szabdlyzat 2. § (2) bekezdese szerinti hatariclOt legalabb 12 munkanappal megel6z6en a
KTH az egyetem Osszes tanszekvezetOjenek tajekortatO kOrlevelet kiild a Szabdlyzat 2. §
szerinti ellenOrzes lebonyolitasarOl.
Az (1) bekezdesben szerep16 kOrlevelben a KTH-nak a tanszekeket tajekortatni kell az
ellenOrzes celjarOl, fel kell hivni a tanszekvezetOk figyelmet a kurzusadatok
ellentirzesere, es a helytelen kurzusadatok javitasara, valamint tdjekortatni kell az
esetleges mOdositas technikai rèszleteir61. A kOrlevèlben fel kell hivni a tanszekvezet6
figyelmet a vonatkozO hataridare.
(3) Amennyiben a Neptunban egy oktatOt egy kurzushoz kizarOlag adminisztraciOs okokbOl
vett fol a tanszek, oktatasi tevekenyseget nem vegez a kurzus kereteben, Agy ezt — az (1)
szerinti kOrlevelben szerep16 mOdon — a KTH-nak jelezni kell.
3. §
Az OHV kerdessorok kari szintil mOdositasa
(1) A Szabalyzat 7. § (3) bekezdes b) pontja szerinti kerdesek mOdositasait az illetekes Kari
Tanulmanyi Bizottsag (a tovabbiakban: KTB) clOnteset IcOvethen annak elniike a KTH
igazgatOja számára megktildi legkesObb a szorgalmi idOszak 10. hetenek elsO
munkanapjdig. Pontosan meg kell jeltilni a mOdositandO kerdeseket, meg kell adni a

kerdes mOdositott szOveget es a valaszokat a 4. § figyelembevetelevel, magyar es angol
nyelven.
A KTB anon tantargyak eseteben elhet az (1) bekezdes szerinti jogaval, melyeket az adott
kar tanszaei oktatnak.
A Szabdlyzat 7. § (3) bekezdes c) pontja szerinti kèrdeseket az illetèkes dekan a KTH
igazgatOja szamara megkiildi a szorgalmi id6szak 10. hetenek els6 munkanapjaig.
Pontosan meg kell adni a tantargy es a kurzus kOdjat, a kerdès szOveget es a
vdlaszlehetOsegeket — a 4. § figyelembevetelevel — magyar es angol nyelven.
A Szabalyzat 7. § (4) bekezdèse szerinti kerclOiv alkalmazasat az illetekes dekan a KTHnal kezdemenyezi legkèsabb a szorgalmi idOszak 10. hetenek els6 munkanapjaig. A
KTH-t tajekortatni kell a tantargy never61 es kOdjarOl, illetve az alkalmazandO kerdötv
magyar es angol nyelvu valtozatarOl. Az oktatasi rektorhelyettes es az EHDK
egyetertesènek beszerzese a fenti hataridOig az illetekes dekan feladata.
A Szabalyzat 7. § (4) bekezdesenek alkalmazasa esetèn a jelen Ugyrend 4. §-a szerinti
korlatozasokat nem kell figyelembe venni. A kèrc101v felepfteset, megjeleneset, a
valaszlehetOsègek tipusait, fajtdjit, a kerdOiveztetes iclOpontjat es az egyeb technika
reszleteket az illetekes dekan a KTH-val egyezteti.
A mOdositott kerclOivek itjabb mOdositasig vagy a mOdositas visszavonasaig maradnak
ervenyben.
A KTH-nak a velemenyezes kezdete elOtt legalabb 2 hettel a kerclaiveket a Neptun
rendszerben be kell allftania.
(8) A KTH az 1. § (3) bekezdes szerinti honlapon felevenkenti bontasban nyilvanossagra
hozza a Szabalyzat 7. § (3) bekezdes b) pontja szerint mOdositott kerclOiveket, illetve
karonlcènti bontasban SzabAlyzat 7. § (4) bekezdese szerinti tantargyak neveit,
tantargykOdjat, icèrclOiveit, a velemènyezes iclOpontjat es mOdjait.
4. §
A kari kercliiivek felepitese
Az egyseges kiertekelhetOseg megteremtèsenek erdekeben a kar Altai feltett kerdèsek
eseteben az alabbi szabalyok alkalmazandOk.
A kerdOlvben ketfajta kerdestipus adhatO meg:
zart valaszos kerdès, amely sordn a hallgatO elOre megadott valaszlehetäsegek kOzill
valaszthat,
szabad szOveges lcèrdes, amely sordn a hallgatO szOvegesen kifejtheti a vèlemenyet.
(3) A (2) bekezdes a) pont alkalmazdsa eseten az alabbi valaszlehetOsegeket kell megadni a
megadott sorrendben:
a) a kerdesre tartalmi valaszt ado alabbi valaszlehetOsegek kOztil pontosan egyet:
aa) Linearis skalds ertekelest biztositO valaszlehetOsegeket,

ab) „Igen" es „Nem" valaszlehetOsegeket,
ac) Skalds ertekeles nelktili feleletvalasztas lehetOsèget,
ad)Ketiranyft skalds ertekelesre lehetOseget ado valaszlehetOsegeket,
a tartalmi valaszt elkerii16 egyeb valaszlehetOsegeket (nem kOtelez6),
a „Nem kivanok valaszolni" opciOt.
A keraiven kerdesenkent je101ni kell az (2) bekezdesben szerep16 kerdestipust es a (3)
bekezdes szerinti kategOrik.
A (3) bekezdes aa) pontja eseteben a valaszlehetäsegeket a legpozitivabb valasztO1 a
legnegativabb valaszlehet6segig sorrendben kell felsorolni.
A (3) bekezdes ab) pontja eseteben a kerdedven je101ni kell, hogy mely valaszlehetOseg a
pozitiv valasz.
A (3) bekezdes ad) pontja eseteben a pozitiv valaszlehet6segt61 mindket irdnyba azonos
szamii elter6 valasz lehet6s6get kell biztositani.
(8) Az (2) bekezdes b) pontja alkalmazasa eseten a Szabalyzat 3. § (2) szerint nem
kiitelezhetO a hallgatO, hogy valaszt adjon a kerdesre.

5. §
A kerdiiivek eredmenyeb61 eloallitando jelentesek
1) A kerclOivek feldolgozasa a KTH feladata. A KTH-nak az alabbi jelenteseket kell
Kurzusonkenti jelentes szOveges velemenyekkel: A jelentes egy kurzus eseteben a
hallgatOk valamennyi kerdesre adott valaszat tartalmazza.
Kurzusonkenti jelentes szOveges velemenyek nelkiil: Megegyezik az a) pontban
szerep16 jelentessel, azzal az elteressel, hogy a 4. § (2) bekezdes b) pontja szerinti
valaszlehetOseget kindlO kerdesek eredmënyeit nem tartalmazza.
Kurzusonkenti adattabla: Egy kurzus kerdeseire adott nyers (feldolgozas elOtti)
eredmenyeket tartalmazza tablazat formajaban.
Tantargyi ôsszesesitii tablkat: A jelentes a kerclOiv tantargyra vonatkozO kerdeseinek
a) pont szerinti ertekeleset, a tantdrgy egyes kurzusainak OsszefoglalO ertekeleset,
valamint a kercliiiv minden egyes kerdese eseten a kurzusok eredmenyeinek
Osszehasonlitasat tartalmazza.
e) Tantargyankenti adattabla: Egy tantargy kerdeseire adott nyers eredmenyeket
tartalmazza tablazat formajaban.
Tanszeki Osszesit6 tablazat: A tanszek Osszes targyanak OsszefoglalO ertekeleset
tartalmazO jelentes.
Kari Osszesit6 tdbldzat: A kar osszes targyanak Osszefoglaln ertekelèset tartalmazO
jelentes.
OktatOi csoportok: A kerdOiv kifejezetten az oktatOra es az Ora minasegere vonatkoz6
kerdesei alapjdn az oktatOk Osszesitett ertekeles, mely csoportokba sorolja az
oktatOkat.

i) 100 legjobb oktatO: A kerclOiv kifejezetten az oktatOra es az Ora minOsegere
vonatkozei kerdeseinek eredmenyei alapjan keszillt rangsor els6 szaz helyezettje.
A Szabalyzat 7. § (3) bekezdes c) pontja szerinti kèrdèsek ertekeleset is meg kell adni az
(1) bekezdes a)-c) pontjaiban szereplO jelentesekben a kurzusok eseteben es az (1)
bekezdès d)-e) pontjaiban szerepla jelentesekben a tantargy eset6ben.
Az (1) bekezdes a)-g) pontjaiban szereplO jelenteseket minden egyes kurzus, tantargy,
tanszek es kar eset6ben el kell kesziteni. Az (1) bekezdes h) es i) pontjaban szerep16
jelentest egyetemi szinten kell elkesziteni, a jelentesnek az egyetem Osszes oktatOjdnak
eredmenyet tartalmaznia kell.
Minden jelentès egy-egy OnallO elektronikus dokumentum.
Minden jelentes v6gen rOvid OsszefoglalOt kell kOzOlni az alkalmazott statisztikai
mOdszertanrOl, kiveve az (1) bekezdes c), e), h) es i) pontjaiban szerep16 jelenteseket.
A jelenteseket az (1) a) es b) esetben a kurzus nyelven kell elkesziteni, ha az magyar vagy
angol, egyeb esetben angolul. Az (1) c)-i) jelenteseket minden estben magyarul kell
elkesziteni.
A Szabalyzat 7. § (4) bekezdese szerinti egyedi kerdOiv alkalmazasa eseten az adott
tantargy eredmenyeir61 a KTH nem kOteles jelentest kesziteni es az OsszefoglalO
jelentesek keszitese soran is figyelmen kivul hagyja a keletkezett adatokat. Erre utalni
kell az OsszefoglalO jelentesekben.
A Szabalyzat 4. § (4) bekezdese szerinti hataric16 elOtt legalabb 12 Oraval az elOallitott
jelenteseket a KTH a DiakkOzpont (a tovabbiakban: DIK) rendelkezesere bocsatja.
A jelentesek elicèszitesnek reszletes statisztikai mOdszertanat es a jelentesek pontos
felepiteset, megjeleneset az 1. szknii melleklet tartalmazza.
Az oktatOk, kari es egyetemi vezeta, illetve az EHDK es KHK dna& jogosultak a
vèlemenyezes nyers adatainak azon kiirèhez hozzaferni, amit a Szabalyzat engedelyez
szamukra. Az oktatO, a kari es egyetemi vezeta, illetve az EHDK es KHK elnOkOk
keresere a KTH-nak 5 munkanapon ball szolgaltatnia kell a megfele16 adatokat.
A velemenyezes nyers adatait a KTH a Szabalyzat 3. § (5) bekezdes c) pontja szerinti
id6pontot kOvethen 1 munkanapon beliil a DIK rendelkezesere bocsatja az elOre
egyeztetett formatumban.

6. §
A jelentesek klizzetetele oktatOk szamara
(1) Az elkeszitett jelenteseket a KTH az 1. § (3) bekezdèse szerinti honlapon teszi elerhetöve
az oktatOk, az egyetemi vezeta es az az EHDK es KHK elnOkOk szamara a 2. szamii
mellecletben meghatarozott mappa szerkezetben, biztositva azt, bogy csak az altaluk
megismerhet6 jelentesekhez ferjenek hozza.

A Szabdlyzat 7. § (4) bekezdese szerinti alkalmazds eseten a jelentesek helyett a KTH a
nyers adatokat bocsdjtja rendelkezesre a karral egyeztetett formatumban, mOdon es
idOpontban.
Jelenteseket visszamenOleg is elerhetöve kell tenni.
Az oktatO az altala oktatott kurzusok jelenteseihez ferhet hozza., a tantargyfelelOs a
targyhoz kapcsolOcki Osszes jelenteshez.
A tanszekvezetanek a sajat tanszekehez kapcsolOdO 5. § (1) bekezdes a)-f) es h)
pontjaiban szerep16 jelenteseket kell elerhetOve tenni.
Az intezeti igazgatO, a &Uri, illetve a rektor szamara az egyetem szervezeti felepiteseben
alarendelt szervezeti egysegekhez tartozO jelenteseket kell elerhetOve tenni. A KHK
elnOk es az EHK elnok szamara a kar illetve az egyetem Osszes karanak jelentèseihez
kell hozzaferest biztositani.
keresere minden targy minden jelentesehez hozzaferest kell neki
A delcan (KHK
biztositani, ami az adott kar valamely szakanak mintatanterveben szerepel, de a targy
oktatast mas karhoz tartozO tanszek vegzi. A KTH-nak a hozzaferest a kerest61 szamitott
harom munkanapon beliil kell biztositania.
A delcani hivatal vezetOje a 2. szarnA mellekletben megadott adatok megktildesevel egyiitt
tajekortatja a KTH-t a tanszekvezetak (delcan) elerhetOsegeiral es arrOl, hogy a tanszekek
(kar) jelenteseihez a tanszekvezetOn (delcanon) kivtil kinek kivan hozzaferest biztositani.
A KHK elnOlc a 2. szamd mellekletben megadott adatok megkiildesevel egytitt
tajekortatja a KTH-t, hogy kiknek kivan hozzaferest biztositani a kar jelentèseihez.
A rektor es az EHDK elna a 2. szamil mellekletben megadott adatok megictildesevel
egyiitt tajekortatja a KTH-t, hogy kiknek kivan hozzaferèst biztositani az egyetem
j elenteseihez.
A megadott jogosultsagok visszavonasig maradnak ervenyben.
(12) A jelentesek elerhetOve tetele utan a KTH a velemènyezesben erintett Osszes oktatOt
Neptun iizenetben tajekortatja a jelentesekhez yak') hozzaferes mOdjarOl.

7. §
A jelentesek kiizzetetele hallgatOk szamara
(1) A hallgata (a 6. §-ban emlitett kivetelekkel)
a Kurzusonkenti jelentes szOveges velemenyek nelkiil,
az OktatOi csoport, es
c) a 100 legjobb oktatO jelenteseket
tekinthetik meg.

A jelentesekhez yak) hozzaferest bejelentkezes utan a KTH-nak a 1. § (3) bekezdese
szerinti honlapon kell biztositani kereshet6 formaban. Keresesi lehetOseget kell
biztositani a tantargy neve es kOdja, illetve az oktatO neve alapjAn.
Jelenteseket visszamenOleg is elerhetOve kell tenni.
(4) A 100 legjobb oktatO jelentest a Miihely cfmii fijsagban kOzOlni kell.

8. §
A tantargyak statisztikai adatai
A Szabalyzat 5. §-a szerinti statisztikai adatokat a jelen egyrend 7. § (2) bekezdesben
szereplO mOdon kell kOzze tenni.
Az adatokat visszamenOleg is elerhetOve kell tenni a hallgata es az oktatOk szamara is.
(3) A statisztikak ellcèszitesnek rèszletes mOdszertandt, pontos felepiteset, megjeleneset a 3.
szamtl melleklet tartalmazza.

9. §
A kercliiivek megjelenese a Neptun rendszerben
A Neptun rendszerbe a kitOltèsi idOszak alatt a hallgateii feltileten tiirtèn6 bejelentkezes
eseten a rendszernek azonnal jeleznie kell a hallgatOnak, ha kitOltetlen kerdOlvei vannak.
A Szabalyzat 7. § (3) c) szerint kerdeseket a kèrdOlvben rOgzitett tantargyra illetve
kurzusra vonatkozO kerdeseket kiivethen kell megjeleniteni.
Labor tipusii kurzusok eseten Agy kell beallitani a Neptun rendszert, hogy a kerd61v ne
jelenitse meg a kurzusvezet6 oktatO neva.
A hallgatO csak akkor adhatja le a kerd6ivet, ha minden kerdesre - kivève a 4. § (2) b)
tipusft kerdeseket- valaszolt, figyelemmel a Szabalyzat 3. § (2) bekezdesere.
(5) A kurzus kercitifvek esetaen biztositani kell a lehetOseget, hogy a hallgatO jelezze, ha az
oktatO nem tanitotta. Ez esetben az erintett hallgatOnak az oktatOra vonatkozO kerdest nem
kell kitOltenie.

10. §
BeszimolO a Rektori Tanks szimira
(1) A Szabdlyzat 4. § (6) bekezdese szerint a KTH igazgatOja beszamol a Rektori Tanacs
szdmara a fèleves OHV fObb statisztikai adataired. A beszamolOban kOzOlni kell
az OHV 1c6rclOivek kitOltOttsegi adatait kari bontasban es egyetemi szinten,
a velemènyezett tantargyak es kurzusok szarnat kari bontasban es egyetemi szinten,

azon kurzusuk szamat kari bontasban es egyetemi szinten, ahol a kitOltOk tObb mint
25%-a jelezte, hogy az oktatO nem tanitotta,
kari bontdsban es egyetemi szinten azon kurzusok szamat, ahol a Szabalyzat 4. § (3)
bekezdese szerint nem tekinthet6 reprezentativnak a velemenyezes.
A beszamolOban szerepeltetni kell azon kurzusok aranyat ahol kurzusvezet6 oktatOt a
Neptunban nem adta meg a tanszek es azon kurzusok aranyat ahol a Neptunban szereplO
adatok alapjan velhethen nem a valOcli kurzusvezet6 oktatO kertilt megaddsra. Az
aranyokat kari bontasban es egyetemi szinten kell kOzOlni.
A statisztikai adatok szamitasa soran az 1. szamil mellekletben megadott mOdszertant kell
kOvetni.
(4) A statisztikai adatokon till a beszamolOban
ki kell terni az OHV lebonyolitasa sordn tapasztalt fontosabb problemakra
amennyiben mertiltek fOl,
ha a tapasztalatok alapjan sztikseges, akkor javaslatot kell adni a kapcsolOdO
szabalyzatok mOdositasara,
c) OsszefoglalOt kell kOzOlni az oktatOktO1 es a hallgatOktO1 erkezett fontosabb
visszajelzesekr61.
(5) A beszamolOt a Szabalyzat 4. § (4) bekezdese szerinti hataridO lejdrta utan legkesObb 3
hatel kell elOterjeszteni a soron kOvetkezO Rektori Tanks tilesere.
(6) A beszamolOkat a KTH-nak a 1. § (3) bekezdese szerinti holnapon nyilvanossagra kell
hozni. A korabbi beszamolOkat visszamenOleg elerhetOve kell tenni.

11.§
Vegyes rendelkezesek
A Szabdlyzat 3. § (7) bekezdese szerint a Neptun rendszeren keresztiil, a velemenyezes
megkezdese elott legalabb 1 hettel minden a velemènyezesben erintett hallgatOnak
tdjekortatast kell adni. Az tizenetben ismertetetni kell a kerclOivek eleresenek mOdjat, a
kitOltesre rendelkezesre a.1.16 idaszak kezdetet es veget, es fel kell ra hivni a hallgatO
figyelmet, hogy a megadott valaszokat a rendszer anonim mOdon tarolja. Az iizenet
szOvegdt a DIK-kel elazetesen egyeztetni kell.
A Szabalyzat mellekleteit kepzi5 kerclOivek angol nyelvu forditasanak beszerzese a KTH
feladata.
A Neptun oktatOi feliiletet a KTH-nak Ügy kell beallitani, hogy azon a velemenyezes
eredmenye ne legyen megtekinthet6, az eredmenyeket a 6.§-nak megfeleltien kell
nyilvanossagra hozni.
A DIK szdmara az OHV kerclOivek lekeresehez megfelela hozzaferest kell biztositani a
Neptun rendszerben.

12. §
Zan5 es itmeneti rendelkezesek
Az Ogyrendet a KTH gondozza.
Az Ogyrend mellekleteit a DIK jogosult mOdositani.
A Szabalyzatot es az Ogyrendet az 1. § (3) bekezdeseben szerepla honlapon
nyilvanossagra kell hozni.
A 10. § (5) bekezdest, 6. § (3) bekezdest, 8. § (3) bekezdest es a 7. § (3) bekezdest a
2013/2014. tan& Oszi feldveig visszamenOleg kell alkalmazni.
(5) A 2013/2014. tan& Oszi es a 2013/2014. tan& tavaszi feldvben a jelentesek elkesziteset
es nyilvdnossagra hozasat a KTH helyett a DIK is vegezheti. Amennyiben a DIK vegzi
ezen tevekenysegeket, Agy ezt egy a KTH es a DIK kOzOtti megallapodasban kell
rOgziteni. Megallapodas hianyaban a feladatokat a Rektori Utasitasban foglaltak szerint
kell
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1. szamii melldklet

A jelentesek elkeszitesenek reszletei

Ãltalinos megillitasok
A jelentesek fajlformatuma minden esetben PDF vagy Office Open XML tablazat (.xlsx).
ElObbi esetben az oldal merete A4 a szokdsos oldal es mar& beallitasokkal. Mindket esetben
a Times New Roman bettitipust kell alkalmazni, a szlivegtOrzs eseteben 12 pont meretben. A
jelentes fajlok nevei csak az angol ABC betiiit tartalmazhatjak.
Azon jelentestipusok eseteben, ahol OsszefoglalOt kell kOzOlni a statisztikai mOdszertanrOl,
arra kell tOrekedni, hogy a mOdszertan azon elemeit bemutatasra kerilljenek, amik az Altalaban
szokasostO1 elterOek, a szkalekos ertekeknel a vetites alapjk minden esetben kOzOlni kell,
illetve az index ertekek es a statisztikai lefrOk szamitasi mOdszertanat be kell mutatni.
Minden erteket ket tizedes jegyre kereldtve kell megadni.
Azokban az esetekben, amikor a tablazat sorait egy megadott erteke alapjan kell rendezni es
ket vagy tObb sor eseteben az ertek azonos, akkor veletlenszerii sorrendben kell az azonos
ertekti sorokat elhelyezni. Ha a tablkat helyezes oszlopot is tartalmaz, akkor az azonos
èrtekkel rendelkezi5 sorokat a rangsorban azonos helyezessel kell illetni.
A rangsor vagy Osszesit6 jellegti tablazatok esteeben je101ni kell azon kiugrO , ahol az
Osszehasonlitas alapjat kepzii ertekben egy sor a szOrds ketszeresen kiviil esik.
Ha a hallgatO egy kurzus eseteben jelezte, hogy az oktatO nem tanitotta akkor a jelentesek
elOallitasa Agy kell tekinteni mintha a hallgatO a kurzusra nem jart volna.

A mintisegi index ertekek szamitisinak iltalanos szabalyai
Azon kèrdesek eredmenye ahol az Ogyrend 4. § (3) bekezdes ac) pontja szerinti
valaszlehetOseg van megadva, nem hasznalhatO fol index ertek kepzesehez.
Minden kerdes klagos eredmenyet, amit egy index ertek szamitasa soran felhasznalOclik az
index szAmitasahoz 5-to1 (legjobb ertek) 1-ig (legrosszabb ertek) terjecli5 skalara kell normalni
az alabbiak szerint:
az egyrend 4. § (3) bekezdes aa) pontja eseteben: Amennyiben a Skala nem pontosan
of elemet tartalmaz, Agy a velemenyek atlagat 5 elemii skalahoz kell aranyositani.
az egyrend 4. § (3) bekezdes ab) pontja eseteben: A pozitiv valasz ertèket 5-nek, a
negativ valasz ertèket 1-nek kell tekinteni az klagkepzes soran.
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az Ugyrend 4. § (3) bekezdes ad) pontja eseteben: A skala legpozitivabb elem.& 5-nek,
a legnegativabb elemeket 1-nek kell tekinteni, a kOztes elemek erteket linedris eloszlas
szerint kell meghatarozni. A valaszlehetösegek igy adOcIO ertekebOl kell az atlagot
kèpezni.
Ha a Szabalyzat 3. § (4) bekezdèse szerint egy kurzus eseteben a velemenyezès nem
tekinthetO reprezentativnak, akkor a kurzus drtekeleset 0,2 sillytenyezOvel kell figyelembe
venni az index szamitasa soran.

Kurzusonkenti jelentes sziiveges velemenyekkel jelentestipus
A jelentes harom reszb61 all, sorrendben a kurzus adatokbOl, az eredmenyekbOl es az
alkalmazott statisztikai mOdszertan rOvid bemutatasabOl.

A kurzus adatok

A kurzus adatok kOzOtt 161 kell ttintetni
a tantargy neva es kOdjat,
a kurzus kOdjat,
a kurzus tipusat (ElOadas, Labor vagy Gyakorlat),
a kurzus oktatOjanak(oktatOinak) neva,
a Kar nevet amihez a Orgy tartozik, es
a felevet, amiben az ertelelds kesztilt.

Az eredmenyek

Az eredmenyeket kerdesenkent kell megadni, elOszOr a kerdes szOveget, majd az
eredmenyeket kell feltUntetni a jelentesben. A kerdesek sorrendje megegyezik a kerdOiven
szereplO sorrenddel.

Minden kerdes eseteben fel kell sorolni a kerdesre valaszt adOk, a tenyleges valaszt ad&
szamat, a valaszok atlagat, az adott kerdès dila& a karon es a tanszeken, illetve a valaszok
szOrdsat. A valaszadOk szama a kerdesre valaszolO Osszes hallgatO szama, a tenyleges
valaszadOk szama, akik nem az Ugyrend 4. § (2) bekezdes b)-c) pontjai szerinti
valaszlehetOsegeket valasztottdk.
A valaszok szamszerii es szazalekos megoszlasat tablazatos formdban kell kOzOlni az
Ugyrend 4. § (1) bekezdès a) pontja szerinti valaszlehetOseget kinalO kdrdesek eseten. Minden
valaszlehetOseg eseteben fOl kell tiintetni, hogy hang valaszadO valasztotta az adott
lehetOseget, es ez a valaszok hany szazaldicat jelenti. A szazaaszamitas soran az Ugyrend
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4. § (2) bekezdes b)-c) pontjai szerinti vAlaszlehetOsegek esteeben az osszes valaszadO
szamat, egyeb esetekben a tenyleges valaszt adOk szamat kell 100%-nak tekinteni. A
tablazatban a skalas ertekelest tartalmazO valaszlehetasegek esten kOzOlni kell az adott valasz
sillyszamdt.
Az Ugyrend 4. § (2) bekezdes b)-c) pontjai szerinti valaszlehetäsegen kivill az egyeb
valaszlehetOsegekre beerkezett valaszok szamat oszlopdiagramon is kOzOlni kell. A
diagramon minden egyes vAlaszlehetOseghez fel kell ttintetni az adott valaszlehetOsegre
erkezett valaszok aranyat az adott targy eseteben, a kari atlagot es a tanszeki atlagot.

Amennyiben a kerdèsre az Ugyrend 4. § (1) bekezdes b) pontja szerinti valaszlehetaseg adott,
figy minden beerkezett valaszt egymas utan fOl kell sorolni, tigyelve arra, hogy az egyes
valaszok elkiilOnithethek legyenek a jelentesen.
Amennyiben a SzabAlyzat 3. § (4) bekezdes szerint a kurzus eseteben a velemenyezes nem
tekinthet6 reprezentativnak akkor az eredmenyek resz elejen erre fol kell hivni a figyelmet.
A jelentest PDF formatumban kell elkesziteni. A fajl neve „<tantargy kOd>_<kurzuskOd>_
szoveges_<felev>.pdf", pl. „BMEGTA007_EA1_szoveges_2012/2013_tavasz.pdr.
Amennyiben tObb oktatO oktatta a kurzust figy, minden oktatO eseteben kii.lon jelentes fajlt
kell Usziteni.

Kurzusonkenti jelentes sztiveges velemenyek nelkiil jelentestipus
A jelentes mindenben megegyezik az elOzOvel, azzal a kivetellel, hogy az Ugyrend 4. § (1)
bekezdes b) pontja szerinti valaszlehetOseggel rendelkez6 kerdest es eredmenyeinek
felttinteteset mellOzni kell.
A jelentest PDF formatumban kell elkeszfteni. A fajl neve „<tantargy
kOd> <kurzuskOd> <fdlev>.pdr, pl. „BMEGTA007_EA1_2012/2013_tavasz.pdf

Kurzusonkenti adattabla jelentestipus
A jelentes ajlformatuma Office Open XML tablazat. A fajl annyi munkalapot tartalmaz
ahany oktatOja van a kurzusnak, a munkalapok nevei az oktatOk nevei.
A tablazat minden oszlopa egy-egy kerdesre adott valaszokat tartalmazza, minden sora egyegy kitOlt6 Altai adott valaszok. A tablazatnak tartalmaznia kell a SzabAlyzat 7. § (3) bekezdes
c) pontja szerinti kerdesek valaszait is. A tablazat els6 sora a tablazat fejlece, ami a kerdesek
kerd6iven elfoglalt sorszamat tartalmazza. A tabldzat cellaiban a valaszadO valaszait a
valaszlehet6s6g sorszamaval kell megadni (a legels6 valaszlehetOseg sorszama 1) a
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Szabdlyzat 1. § (1) bekezdès a) pontja szerinti esetekben. A Szabalyzat 1. § (1) bekezdes b)
pontja eseten a cellaba a szOveges valasz irandO.
Minden munkalapon a megfelelO oktatO eredmenyeit kell elhelyezni.
Amennyiben a Szabalyzat 3. § (4) bekezdese szerinti kurzus eseteben a velemenyezes nem
tekinthet6 reprezentativnak, akkor arra a tblazat fejleceben fOl kell hivni a figyelmet.

A fajl neve „<tantargy kOd>_<kurzuskOd>_adattabla_<felev>.pdr, pl.
„BMEGTA007_EA1_adattabla_2012/2013tavasz.pdr.

Tantfirgyi tisszesesitti tablAzat jelentestipus
A jelentès sorrendben a kOvetkezO rdszekb61 all:
a tantargyi adatokbOl,
a kerclOiv tantargyra vonatkozO kerdeseinek eredmenyeb61,
az egyes kurzustipusok Osszesitett eredmenyeibal,
az egyes kerdesek kurzusonkenti eredmenyib61,
a statisztikai mOdszertan rOvid bemutatasabOl.

A tantargyi adatok

A tantargyi adatok kOzOtt fOl kell tiintetni:
a tantargy nevet,
a tantargy keicljdt,
a kar rOvid neva,
a kurzusok tipusat, amik a targyhoz tartoznak.

A kerdeiv tantargyra vonatkozO kerdeseinek eredmenyei

A „Kurzusonkenti jelentès szOveges velemenyekkel" jelentestipus eseteben megadott
mOdszertan szerint kell az egyes kerdesek eredmenyeit megjeleniteni.
Amennyiben a Szabdlyzat 3. § (4) bekezdese szerint a tantargyra vonatkozO kerdesek
eredmenye nem tekinthet6 reprezentativnak, Agy erre az els6 kerdes eredmenyei elatt fol kell
hivni a figyelmet.

Az egyes kurzustipusok 6sszesitett eredmenyei
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Az eredmenyeket tablazatos formaban kel kOzOlni kurzustipusonkent ku.lon. A tablazat az
alabbi oszlopokkal rendelkezik:
Kurzus kOdja,
OktatO(k) neve,
Kurzus MinOsègi Index (KMI).
Labor tipusA kurzus eseteben az oktatO nevet nem kell megadni. A tablazatot a „KMI" oszlop
szerint cskikkenO sorrendben kell rendezni.
A „KMI" szamitasat az alAbbi Osszefliggesek szerint kell elvegezni:
KMIE16adas = Al
KMIGyakorlat = B1

KMILabor =

Cl + C2 + C3 + C4
4

Al, Bl, Cl, C2, C3, C4: A kerclOiv A-1, B-1, C-1, C-2, C-3 es C-4 kerdeseinek atlaga.

Az egyes kerdesek kurzusonkenti eredmenyei

Az eredmenyeket tabldzatos formaban kell kOzOlni kerdesenkent killOn. A tablazat az alabbi
oszlopokkal rendelkezik:
- Kurzus kOdja,
- OktatO(k) neve,
- Az adopt kerdesre adott valaszok atlaga.
Labor tipusil kurzus eseteben az oktatO neva nem kell megadni.
Amennyiben a Szabalyzat 3. § (4) bekezdese szerint egy kurzus eredmènye nem tekinthet6
reprezentativnak, figy azt a kurzus kOdja utan felkialtO jellel kell jelezni.
A jelentest PDF formatumban kell elkesziteni. A fajl neve „<tantargy
kOd>_osszesito<felèv>.pdf", pl. „BMEGTA007_osszesito_2012/2013_tavasz.pdf".

Tantirgyankenti adattibla jelentestipus
A jelentes fajlformatuma Office Open XML tablazat. A fajl annyi munkalapot tartalmaz,
ahany kurzusa van a targynak. Ha a kurzust tObb oktatO tartja akkor a kurzushoz annyi
munkalapot kell letrehozni ahany oktatOja van a kurzusnak. A munkalapok neve rendre
„<kurzus kOdja> <oktatO neve>", pl. „EA1 Dr. Kiss Janos".
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Egy munkalapon egy kurzus es oktatO adatai szerepelnek a „Kurzusonkenti adattabla" eseten
leirt mOdon.
A
fajl
neve
„<tantargy
„BMEGTA007_adattabla_2012/2013_tavasz.pdr.

kOd>_adattabla_<felev>.pdr,

pl.

Tanszai lisszesitii tAblAzat jelentestipus
A jelentes harom reszb61 all, sorrendben a tanszek adataibOl, az eredmenyekbal Os az
alkalmazott statisztikai mOdszertan rOvid bemutatasabOl.

A tanszek adatai

A tanszek adatai kOzOtt fol kel tiintetni a kar rOviditette neva, a tanszek nevet es a felevet,
amikor az ertekeles kesztilt.

Az eredmenyek

A tanszek targyainak es oktatOinak eredmenyet tabldzatos formaban kell kOzOlni.
A tantdrgyak eredmenyeit tartalmazO tablazat minden egyes sora egy tärgy adatait
tartalmazza. A tablazat az alabbi oszlopokbOl all:
Tantargy neve,
TargykOd,
Targyfelekis neve,
Tantargy MinOs6gi Index (TMI).
A tablazatot a „TMI" oszlop szerint csOkkenO sorrendbe kell rendezni, a helyezest a sorba
rendezes utan kell a sorhoz hozzarendelni.
A „TMI" oszlopban talalhatO merOszamot a kOvetkezO Osszeftiggessel kell meghatkozni:
TMI =

KMIE16adas + KMIGyakorlat + Lel KMILabor

a+b+c

a,b,c: Az adott tantargyhoz tartozO elOadds, gyakorlat es labor tipusii kurzusok szama.

Az oktatOk eredmenyeit tartalmazO tablkat minden egyes sora egy oktatO eredmenyeit
tartalmazza. A tablazat az alabbi oszlopokbOl all:
OktatO neve
OktatAs MinOsegi Index (OMI)
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A tablazatot az „OMI" oszlop szerint csOkken6 sorrendbe kell rendezni. Az „OMI" oszlopban
taldlhatO merOszamot a „100 legjobb oktate jelentestipus eseteben megadott mOdszerrel
azonosan kell kiszamitani.
A tablazatban minden oktatOt fel kell tiintetni, aki a tanszekhez tartozik szervezetileg es
keszillt rOla ertèkelès.

A jelentest PDF formatumban kell elkesziteni. A fajl neve „<kar rtivid neve><tanszek rOvid
neve>_osszesito<felev>.pdr, pl. „VIK_AUT_osszesito_2012/2013_tavasz.pdf".

Kari lisszesites tablazat jelentestipus

A jelentes Mrom reszbOl all, sorrendben a kar adataibOl, az eredmenyekbOl es az alkalmazott
statisztikai mOdszertan rOvid bemutatasabOl.

A kar adatai

A kar adatai kOzOtt fdl kell tiintetni a kar rOviditette neva es a felevet, amikor az ertekeles
kesztilt.

Az eredmenyek

A kar targyainak es oktatOinak eredmenyet tablazatos formaban kell kOzOlni.
A tantargyak eredmenyeit tartalmazO tablazat minden egyes sora egy targy adatait
tartalmazza. A tablazat az alabbi oszlopokbOl all:
Helyezes
Tanszek rOvid neve
Tantargy neve
TargykOd
TargyfelelOs neve
Tantargy MinOsegi Index (TMI)
A tablazatot a „TMI" oszlop szerint csiikken6 sorrendbe kell rendezni, a helyezest a sorba
rendezes utan kell a sorhoz hozzarendelni.
A „TMI" oszlopban talalhatO meroszamot a „Tanszeki Osszesit6 tablazat jelentestipus"
eseteben megadott mOdszerrel azonosan kell kiszamitani.
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Az oktatOk eredmenyeit tartalmazO tablazat minden egyes sora egy oktatO eredmenyeit
tartalmazza. A tablazat az alabbi oszlopokbOl all:
OktatO neve,
- Az oktatO tanszekenek rOvid neve,
Oktatas MinOsegi Index (OMI).
A tAbldzatot az „OMI" oszlop szerint csOkkenO sorrendbe kell rendezni. Az „OMI" oszlopban
talalhatO merOszamot a „100 legjobb oktate jelentèstipus eseteben megadott mOdszerrel
azonosan kell kiszamitani.
A tablazatban minden oktatOt fel kell ttintetni, aki az adott karhoz tartozik szervezetileg es
kesztilt rOla èrtekeles.
A jelentest PDF formatumban kell elkesziteni. A fajl neve „<kar rOvid neve>_osszesito_
<felev>.pdf", pl. „VIK_osszesito_2012/2013_tavasz.pdf".

100 leg,jobb oktatei jelentestfpus
A jelentes fajlformatuma Office Open XML tablazat. A fajl egy munkalapot tartalmaz, amin
az eredmenyek lathatOak.
A tablazat els6 sora tartalmazza a felevet, amikor az ertekeles keszillt, a mdsodik sor a
tablazat fejlece. Minden sor egy-egy oktatO eredmenyet tartalmazza. A tablazat az alabbi
oszlopokkal rendelkezik:
- Helyezès,
- OktatO neve,
Kar,
- Tanszek rOvid neve,
Oktatas MinOsegi Index (OMI).
A tablazatot az „OMI" oszlop szerint csOkken6 sorrendbe kell rendezni, a helyezest a sorba
rendezes utan kell a sorhoz hozzarendelni. A „Kar" 6s a „Tanszek rOvid neve" minden esetben
az a kar es tanszek amihez az oktatO szervezetileg tartozik.
A „OMI" oszlopban talalhatO meroszamot a kOvetkez6 algoritmussal kell meghatarozni:
OMI =

E cit. Al + Eil B1
a+b

Al, B1 : A kerd6iv A-1 es B-1 kerdesek eredmenyeinek atlaga egy-egy kurzus eseteben. Az
klagot a „Kurzusonkenti jelentès szliveges velemenyekkel" jelentóstipus esetèn alkalmazott
mOdszertan szerint kell kiszamolni. Minden kurzus eredmenyet figyelembe kell venni amit az
oktatO oktatott.
a,b: Az adott kurzustipusbOl (el6adas es gyakorlat) oktatott kurzusok darabszama.
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A jelentesben azokat az oktatOkat kell feltiintetni akik a szaz legmagasabb OMI ertekkel
rendelkeznek. A tablazat aljan figyelemfelhivO szOveget kell elhelyezni, mely figyelmezett
hogy a killOnbOz6 karok killOnbOz6 tärgyainak kiilOnbOz6 hallgatOi vegeztek az ertekelest
igy kis killOnbsègek kimutatasara nem feltetleniil alkalmas a felmeres.
A fajl neve „Oktatoi_rangsor_<felev>.xlsx", pl. „Oktatoi_rangsor_2012/2013_tavasz.xlsx".

OktatOi csoportok

A jelentès fajlformatuma PDF. A jelentes egy oktatOi eredmenyeket tartalmazO tablazatbOl es
az eredmenyek eloszlask szemleltet6 hisztogrambOl all.
A tablazat minden sora egy-egy oktatO eredmenyát tartalmazza, a tablazat az alabbi
oszlopokkal rendelkezik:
- OktatO neve,
- Kar,
- Tanszek rOvid neve,
- Azon oktatOk aranya az Osszes oktatOhoz lcèpest, akik Oktatas MinOs6,gi Indexe (OMI)
rosszabb, mint az adott oktatOe.
A tablazatot az utolsO oszlop szerint nOvekv6 sorrendbe kell rendezni.
A hisztogram vizszintes tengelyet a 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 osztOpontokkal intervallumokra kell
felosztani. Minden intervallum fOlOtt az intervallumba es6 oktatOk darabszAm6nak megfeleI6
magassàgban vizszintes vonalat kell h6zni, es e vonalak mindket veget egy-egy fiiggOleges vonallal a
vizszintes tengellyel Ossze kell kOtni.

A Rektori Tanks szAmAra kesziilii beszthno16

Az OHV kitOltOttsegi adatai kOzOtt meg kell adni a kitOlti5 hallgatok aranyat es a kitOltOtt
kerclOivek aranyat.

A kitOltO hallgata aranyAnak szamitas soran azon hallgata szamat kell 100%-nak tekinteni,
akiknek legalabb egy tantargybO1 volt lehetasege kerdaiv kitOltesere. Azt a hallgatOt, aki
legalabb egy kerclOivet kitOltOtt, az OHV-ban reszt vevii hallgatOnak kell tekinteni. KittiltOtt
kerdaivnek kell tekinteni azt a kerd6fvet melynek Osszes kurzusa eseteben minden kerdesere
valaszolt a hallgatO.

A kitOltOttsegi aranyt a resztveva es az Osszes lehetseges rèsztvevO hanyadosakent kell
szamitani es szazalaban megadni.

Ha a hallgatOnak t6bb karon is lehetOsege volt a velemenyezesre, akkor az egyetemi
kitOltOtts6gi arany szamitasa soran annyiszor kell figyelembe venni resztvevOkent ahany
karon velemenyezett es annyiszor kell lehetseges resztvevOkent figyelembe venni ahany
karon lehetOsege volt a kerclOiv kitOltesere.

A kitOltOtt kerdaivek aranyanak szamitasa soran azon kerdOivek darabszama jelenti a 100%-ot
amit a hallgatOknak lehetOsege volt kitOlteni.
A kitOltOtt lcèrclOivek ardnyat a kitOltOtt kercliiivek es az Osszes lehetseges kitOltend6
kercliiivek hanyadosakent kell szamitani es szazalekban megadni.

A beszamolOban az aranyok mellet meg kell adni az Osszes lehetseges resztvevO es az Osszes
lehetseges kitOltendO kèrclOivek darab szamat is karonkent es egyetemi szinten.

Ha a hallgatO egy kurzus eseteben jelezte, hogy az oktatO nem tanitotta, akkor Cigy kell
tekinteni, bogy a hallgatO a kurzust velemenyezte.

2. szamtl Melialet

A jelentes fajlok elhelyezese
A honlapon az alabbi mappastruktiirat kell letrehozni:
„OHV eredmenyek"
<felev> (pl. „2012/2013 tavasz")
<kar nevenek rOviditese> (pl. „GTK")
<intezet neve> (pl. „Uzleti TudomAnyok Intezet")
<tanszek nevenek rOviditese> (pl. „MVT")
<tantargy neve>_<tantargy kOdja> (pl. „Gazdasagstatisztika_BMEGTA007"
<kurzus kOdja> (pl. „EA1")
Amennyiben a karon nincsenek intezetek vagy van olyan tanszek, amely nem intezet
reszekant miikOdik, akkor az intezet mappat ki kell hagyni.
Az egyes mappakba az alabbi fajlokat kell elhelyezni:
<felev>
OktatOi csoportok jelentes
<kar nevenek rOviditese>
Kari Osszesit6 tablkat jelentes
A kar eseteben alkalmazott kerclOiv
<tanszek nevenek rOviditese>
Tanszeici Osszesit6 tablazat jelentes
<tantargy neve>_<tantargy IcOdja>
Tantargyi OsszesesitO tablazat jelentes
Tantargyankenti adattabla jelentes
<kurzus kOdja>
Kurzusonkenti jelentes szoveges velemenyekkel jelentes
Kurzusonkenti adattAbla jelentes
A Szabalyzat 7. § (4) bekezdes szerinti esetben a mappaszerkezetben az adott tangy mappajat
nem kell lètrehozni.

A hozzaferes biztositasahoz szfikseges adatok
A fajlokhoz a BME cimtarban hasznalatos azonositO es jelszO parossal kell hozzaferest
biztositani.
A dekani hivatalnak (rektori hivatalnak, KHK-nak, EHDK-nak) a felhasznalO Neptun kOdjat
es a biztositani kivdnt hozzaferesi szintet kell megadni a KTH szamara.

3. szama Melleklet

A targyak statisztikai adatainak rOgzitese

A Szabdlyzat 5. §-nak megfele16 statisztikai adatokat Osszefoglaki tablazatos formaban kell
kOzOlni. A tablazat file formkuma Office Open XML tablazat (.xlsx). A tablazat egy
munkalapot tartalmaz, amin minden tangy adatai megtalalhatOak.
A tabldzat else) sora tartalmazza a felevet, amiben az adatok keletkeztek, a masodik sor a
tablazat fejlece. Minden tovabbi sor egy-egy tantargy adatait tartalmazza. A tabldzat az alabbi
oszlopokkal rendelkezik:
A kar rOvid neve,
A tanszek rOvid neve,
A tantargy neve,
A tantargy kOdja,
A tantargyat felvett hallgata szama,
A tantargyat elegsèges vagy jobb eredmènnyel teljesitett hallgata szama,
A tantargyat teljesitO hallgata szazalekos aranya,
A tantargybO1 „Nem teljesitette" bejegyzest kapott hallgata aranya,
A tantargybO1 elegtelen osztalyzatot kapott hallgata aranya,
A tantargybOl elegseges osztalyzatot kapott hallgata aranya,
A tantargybO1 kOzepes osztalyzatot kapott hallgatOk aranya,
A tantargybO1 jó osztalyzatot kapott hallgatOk aranya,
A tantargybO1 jeles osztalyzatot kapott hallgata aranya,
Az egy megszerzett jegyre jute) vizsgak szama,
A tantargy egy hallgatO altal tOrten6 felvetelenek atlagos szama.
A tantargy akkreditaciOval tOrten6 teljesiteset a statisztikak keszitese soran figyelmen kiviil
kell hagyni.
Az egy megszerzett jegyre jute) vizsgak szamanak szamitasa soran az adott felóvben
igènybevett vizsgalehettisegek szarnat kell figyelembe venni. A fèlevkiizi jeggyel vegzOcki
targyak eseteben 0 erteket kell megadni.
Az atlagos tantargyfelvetelek szamanak szamftasa soran azon hallgata korabbi
tantargyfelveteleit kell figyelembe venni, akik az adott felevben is hallgatta a targyat.

