
Statisztikai módszerek tárgy tudnivalók – 2019 tavasz 

BMEGEVGAT01 hallgatói számára 

 

 Előadók: Dr. Paál György (gypaal@hds.bme.hu); 

 Tárgyfelelős: Varga Roxána (rvarga@hds.bme.hu). 

 Gyakorlatvezetők: Varga Roxána (rvarga@hds.bme.hu),  

 

 Előadás:  

o Minden csütörtökön 10:15-től 12:00-ig, KF51 

o Elmaradó előadás: 03.21. (cs) tavaszi szünet 

 Gyakorlatok:  

o Időpont: Szerda 10-12 

o Helyszín: D327  

o A gyakorlatokhoz saját (feltöltött) laptop szükséges, amin van 2013-as vagy újabb magyar 

Excel. Az egyetem hallgatói egyetemi ip címről ingyenesen letölthetik a Microsoft Office 

2013 csomagot az msdnaa.bme.hu oldalról. Közvetlen link:  

ftp://software.eik.bme.hu/  

o A saját laptopra érdemes letölteni a tárgy honlapjáról a gyakorlatokhoz tartozó 

feladatsorokat. 

o A gyakorlatokon katalógust kell vezetni! 

o Elmaradó gyakorlatok: 03.20. és 05.01. 

 

 Követelmények:  

o 1db ZH-t kell írni év közben az aláírás megszerzéséért a 9. héten a gyakorlat idejében, 

HSZK teremben (HSZK azonosító szükséges).  

(Excelben 1 tesztes feladat és 3 számolós. Összesen 50 pontot lehet elérni, ebből 25 pont 

kell az aláírásért. Általában 50-60 perc áll rendelkezésre.) 

o 1db pótZH van a póthéten. Időpont és részletek később. 

o Ha van aláírás, akkor vizsgázni is kell a vizsgaidőszakban. 

(A vizsgán Excelben 1 elméleti feladat és 4 számolós várható. Itt is 50 pontot lehet elérni 

és a sikeres teljesítéshez minimum 50 %-ot el kell érni belőle. Általában 80-90 perc áll 

rendelkezésre.) 

o A tárgy gyakorlatain a jelenlétet ellenőrizzük, ezekből 9 alkalommal kötelező a 

megjelenés. Nem élhet a javítás illetve a pótlás lehetőségével az, aki a jelenléti 

követelményeket nem teljesíti. 

o A tantárgyra kapott érdemjegy a következőképpen kerül megállapításra: 1/3 Zh pontszám 

+ 2/3 vizsgán elért pontszám, összesen maximum 50 pontból számítjuk, a következő 

ponthatárok alapján:  

 25-30 elégséges,  

 31-37 közepes,  

 38-43 jó,  

 44-50 jeles. 

o  
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o A TVSZ 29. pont 105. § (4) pont kimondja: A gyakorlati foglalkozások, laboratóriumi 

gyakorlati foglalkozások összóraszámának harminc százalékát meghaladó hiányzás 

esetén a tantárgy kreditje nem szerezhető meg. 
o A jelenléti követelmények nem teljesülését a tekintetben fogjuk figyelembe venni, hogy a 

TVSZ. 34. fejezet. 121.paragrafus (2) pont kimondja (nem szó szerint idézve), hogy nem 

élhet a hallgató a javítási/pótlási jogával amennyiben a tantárgy jelenléti 

követelményeit nem teljesítette.  

 

 Segédanyagok 

o A tárgy honlapja: http://www.hds.bme.hu/oktatas.php?sm=1&xml=BMEGEVGAT01# 

o Előadásjegyzet a honlapon megtalálható. Ez a félév során folyamatosan 

bővülhet/javulhat. Az esetleges hibákat, észrevételeket az előadók legyenek kedvesek 

jelezni Varga Roxánának. 

o A gyakorlatokon Excelben fogunk dolgozni, így ennek minimális ismerete nem hátrány. Az 

első gyakorlat előtt mindenki legyen kedves, és nézze meg a honlapon található 

dokumentumot, ami tartalmazza a minimális ismerethez szükséges dolgok felsorolását, és 

azokhoz pár rövid feladatot. 

o A gyakorlatokon szereplő feladatok megoldásai, leírásai a félév során folyamatosan fognak 

felkerülni a honlapra. A legtöbb feladat megoldásához Szabó Viktor videói is rendelkezésre 

állnak. A videókat egyetemi IP címről ingyenesen lehet elérni. Link: 

https://mersz.hu/kiadvany/310 

 

 Konzultációk  

o Egyéni egyeztetés útján a gyakorlatvezetőkkel, vagy az előadóval. 

KÉRDEZNI SZABAD ÉS AJÁNLOTT! 

 

2019. 01. 25.        Varga Roxána 

rvarga@hds.bme.hu 
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