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Az Ållatorvostudományi Egyetem 
Biomatematikai és Számítástechnikai Tanszék 

Ügyrendjének 1. sz. melléklete 
 
1.. A tanszék szolgáltató tevékenységében részt vesznek: 
 - a tanszék oktatói 
 - kutatói 
 - ügyvivő szakértői 
 A szolgáltatási munkában résztvevők körét - a tanszéki tanács véleményét is figyelembe véve - a 
tanszékvezető határozza meg. 
 
2. A szolgáltatási tevékenység fő területei az 
 - az egyetem munkatársai és hallgatói részére nyújtott konzultációk 
 - szaktanácsadás, szakértői munka 
 - statisztika tanfolyamok tartása 
 
3. A szolgáltatási munka szervezésért, irányítását, a munkarend kialakítását, ellenőrzését a 
tanszékvezető végzi. 
 
4. Az egyetem munkatársai és hallgatói részére nyújtott konzultációk rendje 
 
a. A tanszék az egyetem munkatársai és hallgatói részére ingyenes statisztikai szolgáltatást nyújt. 
A tanácsadás általában szervezett keretek között, a tanszék honlapján közzétett időpontokban, 
előzetes bejelentkezés után történik a tanszéki munkatársak szabad kapacitásának függvényében. 
 
b. A bejelentkezésnek hallgatók esetén legalább 2 héttel a leadási határidő előtt szükségesek. 
Csak rendkívüli és indokolt esetben tudunk ettől a határidőtől eltérni. 
   
c. A bejelentkezés elektronikus úton, egy űrlap kitöltésével, a tanszéki honlapon közzétett módon 
történik. Az úrlapon megadott információk alapján, a tanszékvezető jelöli ki a konzultánst és a 
tanszéki titkárnő vagy a konzultáns egyezteti az időpontot. 
 
d. A tanácsadói munka a következő tevékenységere terjed ki: 
 - tanácsadás kísérletek és megfigyeléses vizsgálatok tervezéséhez,  
 - pályázatok statisztikai módszertani részének elkészítése, 
 - adatvizualizáció; 
 - adatelemzés módszertanának kiválasztása; 
 - szükség esetén aaz adatelemzések elvégzése; 
 - tudományos dolgozatok statisztikai módszertani fejezetének elkészítése, lektorálása; 
 - bizonyos esetekben statisztikai módszertani fejlesztések. 
 
A konzultációs tevékenyég nem terjed ki az adatfeldolgozásra, az adattisztításra, adatgyűjtésre. 
Az adatokat a tanácsadást kérőnek kell a megfelelő formátumban átadnia a tanácsadónak. 



 

 
e.  A feldolgozott adatok minőségéért, jogszerűségéért a tanszék, illetve a kijelölt konzultáns 
semmilyen esetben nem vállalja a felelősséget.  Az adatok feldolgozását a tanácsadást kérő által 
nyújtott kiegészítő információk alapján végzi a konzultáns. A nem valós, hibás információk és 
adatok alapján készített elemzésekből levont következtetésekért felelősséget a tanácsadó nem 
vállal. 
 
f. A tanszéki munkatársak a megkapott adatokat biztonságosan tárolják, a munka befejezése után 
pedig törlik a számítógépeikről, adathordozóikról.  
 
g. A tanácsadói munka során megkapott információkat, adatokat harmadik fél tudomására a 
tanácsadó csak a tanácsadást kérő engedélyével hozhatja, illetve adhatja át. 
 
h. A hallgatóknak nyújott szolgáltatás csak akkor terjed túl a szóbeli tanácsadáson, ha a 
hallgatótól - annak addigi tanulmányai alapján - nem lehet megfelelő tudása az elemzések 
elvégzéséhez.  
 
i.  A tanácsadói munka, - ha meghaladja a rövid,  kis mennyiségű, egyszerű adatfeldolgozást, 
illetve szóbeli tanácsadást, - kiegészítő finanszírizást igényelhet. 
 
j.  Az tanszéki munkatársak által elvégzett elemzések eredményét, - megjelentetés esetén - a 
megrendelő köteles a tanácsadóval lektoráltatni. A tanszéki munkatársak nevét, illetve a tanszéket 
semmilyen dolgozatban, prezentációban az illetékes munkatárs előzetes beleegyezése nélkül 
feltüntetni nem szabad. 
 
l. Komolyabb tanácsadói munka, adatelemzés esetén a tanácsadót a tudományos dolgozat szerzői 
között szerepeltetni szükséges. Szakdolgozatok, TDK dolgozatok, és doktoi disszertációk esetén 
a köszönetnyilvánításban kérjük a tanácsadó nevét feltüntetni.   
  
5. Szaktanácsadási, szakértői tevékenység 
 
A tanszék munkatársai egyénileg vagy csoportosan az egyetemen kivüli szervezetek részére a 
tanszékvezető megbízása alapján vagy tudomásával szaktanácsadási tevékenységet is ellátnak. 
Ennek kereteit a vonatkozó egyetemi szabályok figyelembe vételével egyedi megbízási 
szerződésekben kell rögzíteni a megrendelő igényeinek, a teljesítés feltételeinek és módjának 
valamint a szaktanácsadási díjnak a meghatározásával. 
 
6. Statisztikai tanfolyamok tartása 
 
A tanszék munkatársai - szabad kapacitásaik függvényében - egyemen kívüli szervezetek részére 
megbízási szerződések keretében, eseti tanfolyamokat tarthatnak.  
 
7. A szaktanácsadás illetve oktatás során az egyetem infrastruktúrájának igénybevételével 
kapcsolatos dologi költségeket az egyedi megbízásos szerződésen túlmenően kell a 
megrendelővel megfizettetni. 
 


