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A Neumann János Egyetem (a továbbiakban „Egyetem”) Szenátusa által elfogadott 

egyetemi Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) III. rész Hallgatói 

Követelményrendszer (a továbbiakban HKR) II. Fejezet A Hallgatói Jogok gyakorlásának 

és kötelességek teljesítésének rendje alapján az Egyetem az oktatás hallgatói 

véleményezésének szabályzatát az alábbiakban állapítja meg. 

 

1§ A szabályzat célja 

(l) Az oktatás hallgatói véleményezésének szabályozása az Egyetem Minőségpolitikai 

Nyilatkozatával összhangban megteremti a lehetőséget arra, hogy a hallgatók  

a) jogaikat etikusan gyakorolhassák; 

b) objektív módon és felelősségteljesen részt vehessenek az oktatás minőségének tovább 

fejlesztésében.  

(2) Az oktatás hallgatói véleményezésének céljai: 

a) hozzájárulás az Egyetem minőségirányítási rendszerének fejlesztéséhez; 

b) a képzés minőségének és hatékonyságának fejlesztése; 

c) az oktatási színvonal emelésének elősegítése;  

d) az oktatók számára visszajelzés munkájuk fogadtatásáról, ami elősegítheti egyéni 

fejlődésüket, oktatási módszereik javítását; 

e) információk biztosítása a vezetők számára az oktatók megítéléséhez, a kiváló 

oktatómunka elismeréséhez, a képzésfejlesztési lehetőségek kiaknázásához; 

f) tájékoztatást nyújt az egyetemi és kari vezetésnek a hallgatói elégedettség szintjéről. 

 

2§ A szabálvzat hatálya 

(l) A Szabályzat hatálya kiterjed 

a) minden, az Egyetem Neptun rendszerében nyilvántartott, oktatási tevékenységet végző 
személy (a továbbiakban „oktató”) oktatási munkájának véleményezésére, függetlenül a 
foglalkoztatás (munkajogi jogviszony, és a munkavégzésre irányuló jogviszony) jellegétől, 
ha egy kurzus tanóráinak legalább 25 %-át oktatja; 

b) az oktatási munka véleményezésében résztvevő, az Egyetemmel hallgatói 

jogviszonyban álló személyekre; 

c) az oktatók képzési tevékenységének tartalmi és módszertani véleményezésére, 

különösen a kérdőívek feldolgozására, az adatok közzétételére, tárolására, a hiányosságok 

orvoslásának lehetőségére, illetve ezen folyamatokban résztvevő valamennyi személyre, 

függetlenül a munkavégzésre irányuló jogviszony jellegétől.  



(2) A Szabályzat hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi képzési szintjére, szakára és 

munkarendjére, függetlenül a képzés nyelvétől. 

 

 

3§ A véleményezés  

 
(1)  Az oktatás minőségének hallgatói véleményezése előre összeállított, online formában 

elérhető kérdőívnek az adott képzés nyelvén történő anonim kitöltésével történik. 

(2)  A kérdőív a NJE Hallgatói Önkormányzata (a továbbiakban: EHÖK), valamint a 

Tanulmányi Bizottság, és a reprezentatív szakszervezet véleményezett, és a Szenátus által 

jóváhagyott kérdéseket tartalmazza. 

(3)  Az Egyetem a véleményezés lebonyolítására és kiértékelésére bizottságot hoz létre 

melynek tagjai az oktatási dékánhelyettesek és az oktatási rektorhelyettes. 

(4)  A kérdőív kurzusonként az oktatás minőségének véleményezésére alkalmas.  

(5)  Adott kurzus oktatásában részt vevő oktatók képzési tevékenységét csak a kurzust 

felvevő hallgatók jogosultak véleményezni.  

(6)  Az Oktatási és Képzési Igazgatóság közreműködik a kérdőíveknek a Neptun 

rendszerben való kiküldésében. 

Az alábbi esetekben véleményezésre kurzus nem jelölhető ki: 

 a kurzusról nincs órarendi információ a Neptun rendszerben; 

 a kurzust három főnél kevesebb hallgató vette fel; 

 a kurzus vizsgakurzus. 

(7)  A kérdőív kitöltését kitöltési útmutató segíti. A kérdőív a Szabályzat 1/a,  1/b és 1/c 

számú mellékletét, a kitöltési útmutató a 2. számú mellékletét képezi.  

(8)  A hallgató a kérdőív kitöltésére nem kötelezhető. A hallgatónak jogában áll a kérdőívet 

nem kitölteni, vagy a kérdőív egy vagy több kérdésénél az X jelű válasz megjelölésével a 

kérdésre nem válaszolni. A hallgatót nem érheti hátrány a véleményezés miatt.  

(9) 2A hallgató véleménye akkor érvényes, ha a kurzus foglalkozásainak legalább 50%-án 

részt vett. 

(10) A véleményezés nem járhat az oktató személyiségi jogainak, emberi 

méltóságának sérelmével. 

(11) Az oktatók és hallgatók a véleményezés lebonyolításával kapcsolatban a 

szervezeti egység vezetőjénél, a kar, az egyetem vezetőinél élhetnek panasszal. 
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4§ A kérdőív közzététele, a véleményezés szabályai 

 

(l) Biztosítani kell, hogy minden véleményező hallgató egy kurzusra és oktatóra 

vonatkozólag csak egy kérdőívet töltsön ki, s abból a kitöltő hallgató személye ne legyen 

megállapítható.  

(2) A kérdőívek kitöltése a tanév időbeosztásában is rögzített ütemterv szerint, a szorgalmi 

időszak utolsó előtti hetének első napjától a vizsgaidőszak utolsó napjáig, elektronikus úton 

történik. 

(3)  A hallgatók és az oktatók kiértesítése a kérdőívek kitöltésének lehetőségéről az Oktatási 

és Képzési Igazgatóság feladata. Határidő: a szorgalmi időszak utolsó előtti hetének első 

napja. 

(4)  A véleményezés lehetőség szerint minden olyan félévben megtörténik, amelyben a 

tantárgy oktatásra került, de három évenként minden oktató képzési tevékenységének 

véleményezését el kell végezni. 

 

 

5§ A kérdőívek adatainak összesítése, feldolgozása 

 

(1) 3  A hallgatók által kitöltött kérdőíveket minden egyes oktatóra vonatkozóan, 

kérdésenként kell feldolgozni. 

 

(2)  4 

(3)  5 

(4)  6Az érvénytelen véleményezésű kurzusról jegyzőkönyv nem készül, az eredményeket 

kari statisztikákban nem lehet felhasználni.  

(5) 7A feldolgozás során a kurzust azonosító adatok mellett a válaszadás arányát minden 

esetben szerepeltetni kell. 

(6) 8A kérdőív kitöltésének megkezdésekor a hallgató önbevallással nyilatkozik, hogy az 

órák hány százalékán vett részt. Amennyiben a hallgató az adott kurzuson az oktató által 

tartott órák kevesebb, mint 25%-án vett részt, akkor a hallgató oktatóra vonatkozó 

véleményezése csak tájékoztató jelleggel kerül visszacsatolásra. 
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a. 9Amennyiben egy oktató az adott kurzuson, a félév során a tantervileg előírt órák 

megtartásának kevesebb, mint 25%-áért volt felelős, az oktatási tevékenysége ezen a 

kurzuson nem kerül értékelésre.  

b. Az Egyetem Minőségpolitikai Nyilatkozatával és az Intézményfejlesztési Tervvel 

összhangban az aktuális oktatásfejlesztési célok támogatására külön elemzés készíthető. 
 

6§ Tájékoztatás és visszacsatolás 
 

(l) A kérdőívek feldolgozásán alapuló adatszolgáltatás elektronikus úton történik. 
10 (a) saját oktatói eredmények megküldése az oktatónak az adott félévben véleményezett 

kurzusairól, összesített adatok formájában; 

(b) oktatói eredmények megküldése az adott kar vezetőjének, illetve a kar vezetőjének 

közreműködésével az oktató szervezeti egységét vezetőnek, a karokon oktató, szervezeti 

egységek alá tartozó oktatókról, oktatónként összesített adatok formájában, valamint 

szervezeti egységenként összesített adatok formájában; 

(c) oktatói eredmények és szervezeti egység szintű összefoglaló eredmények megküldése 

a kari szervezetbe nem tartozó szervezeti egységek vezetői részére; 

(d)  intézményi és kari, illetve szervezeti egység (Sportközpont, Nyelvoktatási és 

Nyelvvizsgaközpont, tudásközpontok) szintű összefoglaló eredmények megküldése 

összesített adatok formájában az EHÖK elnök részére; 

(e) intézményi, kari, szervezeti egység és oktatói szintű eredmények megküldése az 

egyetem rektorának, összesített adatok formájában. 

(f) a szakért felelős karnak joga van kikérni az adott szakon tanító oktatók OMHV 

eredményeit az adott szakon oktatott kurzusokra vonatkozóan. 

(2) A véleményezés eredményét a kitöltés félévét követő szorgalmi időszak 8. hetének 

utolsó munkanapjáig az (l) bekezdésben nevesített érintetteknek el kell juttatni. 

(3) Az oktatói eredmények (l) bekezdésben nem nevesített személyek számára való 

megküldése, vagy egyéb formában bármilyen más közzététele, az érintett oktató előzetes 

írásbeli engedélye nélkül tilos. 

(4) A Neptun rendszerben történő véleményezést követő adatfeldolgozást és a 

jegyzőkönyvet az Oktatási és Képzési Igazgatóság munkatársai, illetve ezzel megbízott 

informatikusok végzik elektronikus úton, az adatvédelmi szabályok és a titoktartási 

kötelezettség betartásával. 

(5) 11A jegyzőkönyv tartalmazza az oktató nevét, a kurzust azonosító adatokat, a válaszadás 

arányát, a kötelező kérdések válaszainak eloszlását. 
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(6) 12Az oktató Neptunban kapja meg az NJE összesített és a saját oktatási tevékenységére 

vonatkozó jegyzőkönyvet. 

(7) Az oktató a jegyzőkönyv átvételét követően 7 napon belül írásban észrevételt tehet a 

véleményezésre, melyet az oktatási dékánhelyetteshez, illetve a Sportközpont, a 

Nyelvoktatási és Nyelvvizsgaközpont, valamint a tudásközpontok esetében az oktatási 

rektorhelyetteshez lehet benyújtani. A véleményezés során az abban részt vevő oktatók és 

hallgatók személyiségi jogai nem sérülhetnek. 

(8) Az OKI a véleményezések eredményét a foglalkoztatás megszűnésétől számított 5 évig 

köteles megőrizni. 

7 § Egyéb és záró rendelkezések 
 

(1) Az oktatókat érintő személyi kérdéseknél a hallgatói véleményezés vezetői megbízás, 

előléptetés, kitüntetés esetén döntési szempontrendszer részét képezheti. 

(2)  A véleményezés lebonyolításáért a folyamatban érintett szervezeti egységek 

közreműködésével az Oktatási és Képzési Igazgatóság/MIR Iroda felel. 

(3) A kérdőív tartalmának felülvizsgálatát a Tanulmányi Bizottság kezdeményezheti. 

(4)  A véleményezéssel kapcsolatban felmerülő probléma esetén a véleményezésben 

érintett hallgató vagy oktató a rektornál legkésőbb a kiértékelés eredményeinek 

megküldését követő 30 napon belül írásban panaszt emelhet. A panasz megvizsgálásának 

eredményéről a panaszt tevő részére 30 napon belül írásban kell választ adni. 

(5) 13A Szabályzatot a Szenátus a 2022. május 26-i ülésén megtárgyalta és a 14/2022. 

(V.26.) Szenátus számú határozatával elfogadta. 

(6) 14  A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt jelen szabályzat a Szenátus általi 

elfogadást követően 2022. május 27. napján lép hatályba. A Szenátus által 2022. május 

26. napján a /2022. (V.26.) szenátusi határozattal jóváhagyott Szabályzat 2. számú 

verziójának hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2021. november 25. napján a 

49/2021. (XI.25.) szenátusi határozattal elfogadott Szabályzat 1. számú verziója. 

 

Kecskemét, 2022. május 26. 

 

  Dr. habil. Fülöp Tamás                    Maráz Vince 

         rektor                 kancellári jogkörben eljáró pénzügyi igazgató 

   s.k.       s.k. 
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1.a számú melléklet  

Kérdőív (oktatás) 

 

Tisztelt Hallgató! 

A Neumann János Egyetem nagy hangsúlyt fektet az oktatás színvonalának fenntartására és 

javítására. Erőfeszítéseink egyik legfontosabb információforrása a hallgatóknak az oktatók 

munkájával kapcsolatos véleménynyilvánítása. Kérjük, segítse munkánkat azzal, hogy 

kérdéseinket saját, megfontolt véleményére alapozva megválaszolja.  

A kérdőív kitöltése önkéntes és anonim. 

Köszönjük közreműködését!  

 

 

1. Az adott kurzus kontaktóráinak kb. hány százalékán vett részt? 

 76-100% 

 50-75% 

 26-49% 

 0-25% 

2. Milyen a tanulmányi átlaga? 

 2-3 érdemjegyek közötti 

 3-4 érdemjegyek közötti 

 4-5 érdemjegyek közötti 

3. Mi volt a fő oka a kurzusról történő távolmaradásának? 

 Más kurzussal való órarendi ütközés 

 Az oktató személye 

 A kurzus színvonala 

 Csoporttársakkal való kapcsolat 

 Személyes okok (pl. betegség, utazás) 

 Munkahelyi elfoglaltság 

 Nem volt távolmaradás 

 Erre a kérdésre nem tudok, vagy nem kívánok válaszolni 

4. A foglalkozásokon mennyire volt követhető a tananyag (előadások tartalma, 

szemináriumok feladatai)? 

 Teljes mértékben 

 Inkább igen 

 Változó 

 Inkább nem 

 Egyáltalán nem 

 Erre a kérdésre nem tudok, vagy nem kívánok válaszolni 

5. A tananyagot mennyire érezte hasznosnak? 

 Teljes mértékben 

 Inkább igen 

 Változó 

 Inkább nem 

 Egyáltalán nem 

 Erre a kérdésre nem tudok, vagy nem kívánok válaszolni 

6. Milyen volt az oktató-hallgató kapcsolat (kommunikáció, együttműködés, 

segítőkészség)? 

 Kiváló 

 Jó 

 Semleges 

 Rossz 

 Nagyon rossz 

 Erre a kérdésre nem tudok, vagy nem kívánok válaszolni 

7. Milyennek ítéli meg a tantárgy oktató által feltöltött tananyagokat?  

 Kiváló segédanyagok voltak 



 Eléggé jól használható anyagok voltak 

 Elfogadható segédanyagok voltak 

 Nem igazán álltak rendelkezésre segédanyagok 

 Egyáltalán nem voltak segédanyagok 

 Erre a kérdésre nem tudok, vagy nem kívánok válaszolni 

8. Elégedett-e az oktató által használt digitális segédeszközökkel (TEAMS, TED 

Talks, Kahoot, videók stb.)?  

 Kiváló segédeszközök voltak 

 Eléggé jól használható segédeszközök voltak 

 Elfogadható segédeszközök voltak 

 Nem igazán álltak rendelkezésre segédeszközök 

 Egyáltalán nem voltak segédeszközök 

 Erre a kérdésre nem tudok, vagy nem kívánok válaszolni 

9. Elégedett-e az oktató által használt egyéb, nem digitális segédeszközzel 

(fénymásolatok, feladatlapok stb.)?  

 Kiváló segédeszközök voltak 

 Eléggé jól használható segédeszközök voltak 

 Elfogadható segédeszközök voltak 

 Nem igazán álltak rendelkezésre segédeszközök 

 Egyáltalán nem voltak segédeszközök 

 Erre a kérdésre nem tudok, vagy nem kívánok válaszolni 

10. Mennyire voltak egyértelműek az oktató tantárggyal kapcsolatos elvárásai? 

 Teljes mértékben 

 Inkább igen 

 Változó 

 Inkább nem 

 Egyáltalán nem 

 Erre a kérdésre nem tudok, vagy nem kívánok válaszolni 

11. Összességében az oktató tevékenységét hogyan minősíti? 

 Kiváló 

 Jó 

 Közepes 

 Elégséges 

 Elégtelen 

 Erre a kérdésre nem tudok, vagy nem kívánok válaszolni 

12. Értékelje az alábbiakat 1-4-ig terjedő skálán. (1: egyáltalán nem értek egyet, 2: 

inkább nem értek egyet, 3: inkább egyetértek, 4: teljes mértékben egyetértek) 

 

Elérhetőek voltak a kurzus teljesítéséhez szükséges tananyagok, eszközök. 

A tanár felkészült. 

A tanár motiváló személyiség. 

Az oktató pontosan érkezett és pontosan fejezte be az órát. 

Az oktató megfelelően tájékoztatott minket a kurzus teljesítésével kapcsolatban.  

Az oktató elérhető volt emailben/fogadóórán, kérdéseimre választ kaptam.  

Az oktató módszertani felkészültsége kiváló, jól tanít.  

  

Köszönjük, hogy válaszaival is hozzájárult az Egyetem oktatási minőségének fejlesztéséhez. 

 

  



 

 

1.b számú melléklet  

Kérdőív (testnevelés oktatás) 

 

Tisztelt Hallgató! 

A Neumann János Egyetem nagy hangsúlyt fektet az oktatás színvonalának fenntartására és 

javítására. Erőfeszítéseink egyik legfontosabb információforrása a hallgatóknak az oktatók 

munkájával kapcsolatos véleménynyilvánítása. Kérjük, segítse munkánkat azzal, hogy 

kérdéseinket saját, megfontolt véleményére alapozva megválaszolja.  

A kérdőív kitöltése önkéntes és anonim. 

Köszönjük közreműködését!  

 

1. Az adott kurzus kontaktóráinak kb. hány százalékán vett részt? 

 76-100% 

 50-75% 

 26-49% 

 0-25% 

2. Értékelje az alábbiakat 1-4-ig terjedő skálán (1: egyáltalán nem értek egyet, 2: inkább 

nem értek egyet, 3: inkább egyetértek, 4: teljes mértékben egyetértek) 

A követelmények teljesíthetőek. 

Adottak a kurzus teljesítéséhez a körülmények/eszközök. 

A tanár felkészült. 

A tanár motiváló személyiség. 

A tanár pontosan érkezett és pontosan fejezte be az órát. 

Az órák tartalmasan, változatosan teltek. 

A kurzust összességében kiválónak értékelem. 

 

1.c számú melléklet  

Kérdőív (számonkérés, értékelés) 

 

Tisztelt Hallgató! 

A Neumann János Egyetem nagy hangsúlyt fektet az oktatás színvonalának fenntartására és 

javítására. Erőfeszítéseink egyik legfontosabb információforrása a hallgatóknak az oktatók 

munkájával kapcsolatos véleménynyilvánítása. Kérjük, segítse munkánkat azzal, hogy 

kérdéseinket saját, megfontolt véleményére alapozva megválaszolja.  

A kérdőív kitöltése önkéntes és anonim. 

Köszönjük közreműködését!  

 

1. Az adott kurzuson  kontaktóráinak kb. hány százalékán vett részt? 

 76-100% 

 50-75% 

 26-49% 

 0-25% 

2. Kérjük, 1-4-ig tartó skálán véleményezze az állításokat. (1: egyáltalán nem értek egyet, 

2: inkább nem értek egyet, 3: inkább egyetértek, 4: teljes mértékben egyetértek)  

A vizsgakövetelmények pontosan kerültek meghatározásra. 

A számonkérés a leadott anyaghoz illeszkedett. 

A tananyag és az oktatás együttesen lehetővé tették az eredményes felkészülést a 

vizsgára/ZH-ra. 

A vizsga légköre oldott volt. 

A tantárgy hasznos volt. 

A számonkérés módja megfelelő a kurzuson tanult ismeretek ellenőrzésére. 

A számonkérések időpontjai jól tervezhetők voltak 



2. számú melléklet 

Kitöltési útmutató 

 

1. A kérdőív anonim. 

2. A kérdőív kitöltése kb. 5 percet vesz igénybe. A kitöltés állapotát nyomon tudja 

követni. 

3. Annyi kérdőív lesz elérhető az Ön számára az adott félévben, amennyi kurzust felvett 

és amennyi oktató oktatta az adott kurzusokat. Ha a félévben egy tárgyat több oktató 

oktatott, lehetősége van az oktatókat külön-külön véleményezni. 

4.  Minden kérdésnél jelölni kell egy választ, így tud a következő kérdésre lépni. 

5. A megszakított/félbehagyott kitöltést nem lesz lehetősége folytatni vagy elölről 

kezdeni. Az addig megválaszolt kérdések a kiértékelésbe beleszámítanak. 

6. A kitöltés befejeztével/megszakításával a kérdőív többé már nem lesz elérhető, nem 

lehet újra kitölteni. 

7. A véleményezéssel kapcsolatos észrevételeit a Minőségirányítási Iroda felé jelezheti 

a mir@uni-neumann.hu emailcímen. 

mailto:mir@uni-neumann.hu

