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0 Gyorstalpaló 
 

0.1 Regisztráció 

0.1.1 Regisztráció az oldalon 

Az oldal kezdőlapján (potecho.pte.hu) található regisztráció gombra kattintva egy kérdőívben meg 

tudja adni a szükséges adatokat (név, EHA vagy Neptun-kód, email cím). 

0.1.2 Megerősítés 

A megadott email címre érkezni fog egy aktiváló link, legkésőbb másnapig. A linkre kattintva 

megadhatja az oldalon használni kívánt jelszavát. 

0.1.3 Bejelentkezés 

Ezek után az oldalon (potecho.pte.hu) be is léphet a regisztrációkor megadott kód (EHA vagy Neptun-

kód) és a megerősítéskor megadott jelszava segítségével.  

 

0.2 Pár lépésben - Új feedback: 

0.2.1 Feedback oldal 

A „Feedback” oldal tetején válassza ki az adott órára illő kérdőív típust (megfelelő nyelven – előadás, 

elméleti gyakorlat, klinikai gyakorlat, írásbeli vizsga vagy szóbeli vizsga). 

0.2.2 Feedback szerkesztése oldal 

A megjelenő szerkesztő oldalon adja meg a szükséges alapadatokat (óra kezdete, tantárgy). 

Amennyiben elegendőnek tartja a Feedback Bizottság automatikusan megjelenő központi kérdéseit 

(ezek nem változtathatóak), jobb oldalt nyomjon a kis „MENTÉS” gombra. 

Amennyiben szeretne saját kérdéseket hozzáadni, azokat típus szerint a lenti gombokkal teheti meg, 

mely után meg kell adni a kérdés szövegét és a válaszlehetőségeket is. 

0.2.3 Feedback oldal 

Mentés után a „Feedback” menüpontra kattintva láthatja a létrehozott kérdőívét. Nincs szükség 

aktiválásra, az a megadott időpontoknak megfelelően automatikusan megtörténik. A táblázatban 

látható a kérdőív kódja, melyet osszon meg az érintett hallgatókkal. A beérkező válaszokat a 

„Feedback megtekintése” gombra kattintva érheti majd el. A kitöltési időszak végével a kérdőív 

automatikusan lezárul. 
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0.3 Pár lépésben - Új kérdőív: 

0.3.1 Órai kérdőívek – Kérdőívek oldal 

A „Kérdőívek” oldal tetején nyomjon az „Új kérdőív” gombra. 

0.3.2 Kérdőív szerkesztése oldal 

A megjelenő szerkesztő oldalon adja meg a szükséges alapadatokat (óra kezdete, tantárgy, cím, 

leírás, kérdőív típusa). Az automatikus kérdőív egyszerűbben kezelhető, a hallgató a saját 

tempójában írja be a válaszait. A manuális kérdőívet vagy az oldalon vagy PowerPoint segítségével 

kell vezérelni, a hallgató ennek megfelelően tud válaszolni. Új kérdéseket típus szerint a lenti 

gombokkal adhat hozzá, mely után meg kell adni a kérdés szövegét és a válaszlehetőségeket. Ezután 

jobb oldalt nyomjon a kis „MENTÉS” gombra. 

0.3.3 Órai kérdőívek – Kérdőívek oldal 

Mentés után a „Kérdőívek” menüpontra kattintva láthatja a létrehozott kérdőívét. Nyomjon rá a jobb 

oldalt található „Aktiválás” gombra. A táblázatban látható a kérdőív kódja, melyet osszon meg az 

érintett hallgatókkal. A beérkező válaszokat a „Kérdőív vezérlése/követése” gombra kattintva érheti 

majd el. A kitöltési időszak lezárultával vagy elegendő válasz esetén nyomjon rá a „Befejezés” 

gombra. 

 

0.4 Fontos megjegyzések 
 

Az oktatói felület eléréséhez legalább tablet vagy számítógép méretű kijelzőre van szükség, a 

kérdőívek ellenben telefonon is kitölthetőek! 

 

Az oldalon nincs lehetőség automatikus mentésre (visszalépéskor, oldal frissítésekor elveszhetnek 

az adatok), ezért a kérdőívet minden esetben menteni kell a jobb oldali gombbal! 

 

Kérjük, hogy az oldal elérhetőségét (potecho.pte.hu) és a feedback vagy a kérdőív egyedi kódját 

(táblázat) osszák meg a résztvevő hallgatókkal, hisz ezek nélkül egyelőre nem elérhetőek a 

kérdőívek. 

 

PDF generálása előtt ellenőrizze, hogy minden válaszhoz tartozó fül meg van-e nyitva, mivel csak 

azon válaszok jelennek meg a letöltött fájlokban, illetve szükség lehet a felugró ablakok 

engedélyezéséhez a használt böngészőben! 

http://potecho.pte.hu/
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1 Bevezetés 
 

A FEEDBACK felület lehetőséget biztosít az egyes kontaktórák és vizsgaalkalmak standard 

felmérésére – fő céljuk a kötelező tantárgyak értékelése, de felhasználhatóak a választható 

tantárgyak esetén is. Ezek során a kérdések egy része a Feedback Bizottság által előre 

meghatározottak, azok nem változtathatóak. Szükség esetén hozzáadhatóak egyéni kérdések is. 

Jelenleg a válaszokat tartalmazó riportokat csak a Feedback Bizottság és az egyes oktatók láthatják.  

A későbbiekben úgy tervezzük, hogy az érintett tantárgyfelelősök és intézetvezetők, illetve a Kari 

Vezetés is lehetőséget kap e riportok megtekintésére. 

Az ÓRAI KÉRDŐÍVEK felület ezzel szemben biztosítja az oktatói szabadságot, ezen keresztül teljes 

mértékben egyénileg felépíthető kérdőívek hozhatók létre és vezényelhetőek le. A szoftver több 

típusú kérdőív menedzselésére is alkalmas, egyik közülük a PowerPoint vetítésbe is illeszthető 

manuális mód. A kérdőívek csak a saját felhasználó számára elérhetőek, ezekhez más nem kap 

hozzáférést. 

  



2 Bejelentkezés 

2.1 Elérhetőség 
A jelenlegi verzió az alábbi linken érhető el bármely böngészőből: potecho.pte.hu. 

A használathoz ajánlott böngésző a Google Chrome, más böngészőkben kisebb hibák előfordul-

hatnak. 

Az oktatói felület eléréséhez legalább tablet vagy számítógép méretű kijelzőre van szükség, a 

kérdőívek ellenben telefonon is kitölthetőek! 

2.2 Regisztráció 

2.2.1 Regisztráció az oldalon 

Az oldal kezdőlapján (potecho.pte.hu) található regisztráció gombra kattintva egy kérdőívben meg 

tudja adni a szükséges adatokat (név, EHA vagy Neptun-kód, email cím). 

2.2.2 Megerősítés 

A megadott email címre érkezni fog egy aktiváló link, legkésőbb másnapig. A linkre kattintva 

megadhatja a használni kívánt jelszavát. 

2.2.3 Bejelentkezés 

Ezek után az oldalon már be is léphet a regisztrációkor megadott kód (EHA vagy Neptun-kód) és a 

megerősítéskor megadott jelszava segítségével.  

2.2.4 Elfelejtett jelszó 

A bejelentkező felületen kattintson az „Elfelejtett jelszó” gombra, majd adja meg az email-címét. 

Ezután a rendszer automatikusan küld egy üzenetet az email címre egy linkkel. A linkre kattintva 

megadhatja az új jelszavát.  

http://potecho.pte.hu/
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3 Főoldal, menüpontok 

3.1 Menüpontok 
A képernyő bal oldalán találhatóak az egyes menüpontok. A lenti nyílra kattintva lekicsinyítheti ezt a 

részt, majd újra felnagyíthatja. 

3.1.1 Főoldal 

A főoldalon láthatóak a programmal kapcsolatos fontos hírek, aktualitások. Jelen használati útmutató 

ezen a felületen is letölthető. 

3.1.2 Személyes adatok 

Ezen az oldalon láthatja a felhasználóhoz kapcsolt email címét, melyet itt akár megváltoztathat. 

Amennyiben szeretné lecserélni a jelszavát, azt is itt teheti meg a választott új jelszó kétszeres 

megadásával. 

3.1.3 Feedback 

Ezen az oldalon láthatja a már korábban létrehozott feedback kérdőíveket, illetve hozhat létre újakat. 

A táblázat jobb oldalán található gombok segítségével érhetőek el a feedbackek egyes funkciói. 

3.1.4 Órai kérdőívek 

Ezen a menüponton belül a két alábbi fül közül választhat. 

 Kérdőívek 

Ezen az oldalon láthatja a már korábban létrehozott kérdőíveit, illetve hozhat létre újakat. A táblázat 

jobb oldalán található gombok segítségével érhetőek el a kérdőívek egyes funkciói. 

 Sablonok 

Ezen az oldalon láthatja a már korábban létrehozott sablonjait, illetve hozhat létre újakat. A táblázat 

jobb oldalán található gombok segítségével érhetőek el a sablonok egyes funkciói. 

3.2 Téma változtatása 
Az oldal jobb felső sarkánál változtatható a megjelenési téma. Jelenleg „világos”, „zöld”, „piros” és 

„kék” verziók elérhetőek. 

3.3 Nyelv változtatása 
Az oldal jobb felső sarkánál változtatható az oldal nyelve. Az oktatói felületen jelenleg a magyar és 

angol verziók állnak készen. Hallgatói felületen (a kitöltés közben) magyar, angol és német verzió is 

elérhető. 

3.4 Kijelentkezés 
Az oldal jobb felső sarkánál jelentkezhet ki a felhasználó fiókjából. 



4 Új feedback létrehozása 
 

Célunk volt, hogy minél egyszerűbb legyen az oldal kezelése, így egy-egy feedback egy percen belül 

létrehozható pár adat megadásával. Mindegyik típus esetén a kérdőív két részből áll – egy KÖZPONTI 

és egy OKTATÓI részből. A központi részhez tartozik a leírás és jelenleg három, pár másodperc alatt 

megválaszolható kérdés. A hallgató döntése, hogy ezek után befejezi-e a kitöltést vagy rátér-e az 

oktatói rész kitöltésére, mely során az oktató által egyénileg beállított kérdéseket tudja 

megválaszolni. 

4.1 Óra típus kiválasztása 
A ”Feedback” oldal tetején található gombokra kattintva érhetőek el az egyes óratípusokhoz tartozó 

feedbackek. 

4.2 Kérdőív alapadatok szerkesztése 
A típus kiválasztása után megjelenik a feedback szerkesztő oldala. Itt a következő adatokat kell 

megadni: 

4.2.1 Óra kezdete 

A felugró ablakban kell megadni, hogy mikor kezdődik az adott óra. Megadása után a kitöltés 

kezdete és vége időpontok automatikusan generálódnak. 

4.2.2 Kitöltés kezdete és vége (automatikus) 

Az automatikusan generált időpont az óra kezdete, illetve az óra kezdetétől egy héttel későbbi 

időpont, tehát egy hétig érhetőek el így a kérdőívek. Amennyiben ezen szeretne változtatni, az 

időpontok logikai sorrendjét megtartva (kitöltés kezdete az óra kezdete utáni és a kitöltés vége 

előtti) van lehetősége még a feedback mentése előtt. Mentés után a rendszer nem enged 

változtatni az időpontokon. 

4.2.3 Tantárgy 

Az adott tantárgyat legördülő listából keresheti ki. Amennyiben a lista valamiért nem tartalmazza a 

tantárgyát, azt egyénileg beírva is mentheti. 

4.3 Központi rész (nem szerkeszthető) 
Leírás és a Feedback Bizottság által beállított kérdések. 

4.4 Oktatói rész 
A feedbackhez az előre meghatározott kérdéseken kívül hozzáadhatóak egyéni kérdések is. Ezek 

kezelése teljes mértékben megegyezik az Órai kérdőívek felület kezelésével. 



4.5 Feedback mentése 
Ezek után a „Mentés” gombra kattintva mentheti a feedbacket. 

Az oldalon nincs lehetőség automatikus mentésre (visszalépéskor, oldal frissítésekor elveszhetnek 

az adatok), ezért a kérdőívet minden esetben menteni kell! 

 

  

Mentés! 

Kérdőív alapadatok 

Központi rész 

(nem változ-

tatható!) 

Oktatói rész 

(szükség esetén) 

Új kérdések 



5 Feedback oldal 
 

A “Feedback” oldalon hozhatók létre új feedbackek, láthatóak a már korábban létrehozott kérdőívek, 

illetve itt érhetőek el a hozzájuk kapcsolódó funkciók.  

 

5.1 Óra típusok 
A Feedback Bizottság 5 különböző típusú kérdőívet állított össze az egyes kontaktórák és 

számonkérések gyors értékeléséhez mindhárom oktatási nyelvnek megfelelően – így összesen 15 

féléből lehet a fenti gombok segítségével választani. 

5.1.1 Előadás – Lecture - Vorlesung 

Minden előadásként meghirdetett kontaktóra esetén alkalmazható kérdőív. 

5.1.2 Elméleti gyakorlat – Theoretical practice - Theoretische Übung 

Ezen kérdőívek a nem klinikai környezetben megvalósuló gyakorlatokra és szemináriumokra 

vonatkoznak.  

5.1.3 Klinikai gyakorlat – Clinical practice – Klinische Übung 

Ezen kérdőívek a klinikai környezetben megvalósuló, sokszor betegvizsgálatot is érintő gyakorlatokra 

és szemináriumokra vonatkoznak. 

5.1.4 Szóbeli vizsga – Oral exam – Mündliche Prüfung 

Minden olyan számonkérési alkalom, ahol szóban történik a vizsgáztatás. 

5.1.5 Írásbeli vizsga – Written exam – Schriftliche Prüfung 

Minden olyan számonkérési alkalom, ahol írásban történik a vizsgáztatás. 

Óra típusok 

Kód! 



5.2 Előzőleg megadott adatok 
A táblázatban olvasható ilyen adatok az következők: „Óra kezdete”, „Tantárgy”, „Óra típus”. 

5.3 Kód, elérési útvonalak 

5.3.1 Honlap címének megadása 

A hallgatóknak egyrészt szükségük lesz a honlap elérésére (potecho.pte.hu). Igyekszünk minél 

szélesebb körben terjeszteni az elérési útvonalat a hallgatók között, de a kezdeti időszakban kérjük, 

hogy ezt is osszák meg velük. 

5.3.2 Kód megadása 

Ezek után szükség lesz a létrehozott kérdőív egyéni kódjára, mely a kérdőíveket tartalmazó 

táblázatból kiolvasható. 

Kérjük, hogy ezt a kódot mindig osszák meg a résztvevő hallgatókkal, hisz nélküle egyelőre nem 

elérhetőek a kérdőívek. 

5.4 Állapot 
Az állapot fölé vitt kurzor esetén megjelenik a kérdőívhez beállított „Kitöltés kezdete” és „Kitöltés 

vége” időpontok. 

5.4.1 Beállított 

A kitöltés kezdete előtti állapot, ekkor a kérdőív nem kitölthető. Ilyenkor az alábbi funkciók érhetőek 

el: „Szerkesztés”, „Előnézet megtekintése”, „Törlés”. 

5.4.2 Aktív 

A kitöltés kezdete és vége közötti állapot, ekkor a kérdőív kitölthető. A kitöltéshez szükséges megadni 

a kérdőív kódját. Ilyenkor az alábbi funkciók érhetőek el: „Feedback megtekintése”, „Előnézet 

megtekintése”. 

5.4.3 Befejezett 

A kitöltés vége utáni állapot, a kérdőív már nem kitölthető. Ilyenkor egyedül a „Feedback 

megtekintése” funkció érhető e. 
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5.5 Funkciók 
A feedbackek kezelésére szolgáló gombok kis ikonokkal találhatóak a táblázat jobb oldalán. 

 

5.5.1 Szerkesztés 

Erre a gombra kattintva érhető el az egyes kérdőívek szerkesztési oldala. Ez a funkció csak beállított 

állapotban érhető el, aktív és befejezett kérdőíven már nem lehet változtatni. 

5.5.2 Előnézet megtekintése 

Erre a gombra kattintva megtekintheti, hogy milyen formában jelenik meg majd a kérdőív a 

hallgatóknak. Választ nem lehet beküldeni vele, így ezzel nyugodtan ellenőrizheti a kész kérdőívét. Ez 

a funkció beállított és aktív állapotban is elérhető. 

5.5.3 Törlés 

Erre a gombra kattintva törölhető az adott feedback, melyet utána már nem lehet visszaállítani. Ez a 

funkció csak beállított állapotban érhető el. 

5.5.4 Feedback megtekintése 

Erre a gombra kattintva érhetőek el a kérdőívre adott válaszok. Ez a funkció csak aktív és befejezett 

állapotban érhető el. 

5.6 Nézet 
Ezekre vonatkozó információk megegyeznek az Órai kérdőívek felület kezelésével. 
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6 Feedback riportok megtekintése 
 

Ezen az oldalon tekinthetőek meg a feedbackekre adott válaszok, azok eredményei itt nyerhetőek ki 

Excel és PDF formátumban. Az oldal az aktív, illetve bejezett állapotú feedback sorában található 

„Feedback megtekintése” ikonra kattintva érhető el. 

6.1 Riportok megtekintése 
Az egyes kérdésekre adott válaszok külön-külön füllel lenyitható ablakban láthatóak. 

Egyes kérdéstípusokhoz különböző típusú diagramok készülnek. A „Szabad szöveg” típusú kérdések 

esetén az egyes válaszok listázva olvashatóak. A többi kérdéstípus esetén a kérdés szövege alatt 

található kis ikonok segítségével választható ki oszlop- vagy kördiagram. Oszlopdiagramok esetén a 

vízszintes tengelyen a válaszlehetőség, a függőleges tengelyen az azokra adott válaszok száma 

látható (hisztogram). 

6.2 Kitöltések száma 
A „Befejezett kitöltések” ablakban olvasható szám azt mutatja, hogy hány olyan hallgató van, aki a 

kérdőív végére ért és beküldte a válaszait. 

6.3 Riportok frissítése 
Az oldal tetején jobb oldalt található „Riportok frissítése” gombra kattintva a rendszer leellenőrzi, 

hogy az oldal megnyitása óta érkezett-e be újabb válasz. Amennyiben igen, akkor ezeket hozzáadja az 

eddigi válaszokhoz. 

6.4 Exportálás 
Az oldal tetején jobb oldalt található „Excel exportálás” és „PDF” gombokra kattintva letölthetőek a 

riportokból készült fájlok. Ezen fájlok egyelőre egy kezdetleges felépítéssel és designnal készültek, 

ezeket később fejlesztjük. A PDF generálása során csak azon kérdések válaszai kerülnek bele a fájlba, 

amik füle le van nyitva. PDF létrehozásához szükség lehet a felugró ablakok engedélyezéséhez. 

PDF generálása előtt ellenőrizze, hogy minden válaszhoz tartozó fül meg van-e nyitva, mivel csak 

azon válaszok jelennek meg a letöltött fájlokban, illetve szükség lehet a felugró ablakok 

engedélyezéséhez a használt böngészőben!  
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7 Órai kérdőív létrehozása 

7.1 Új kérdőív létrehozása 
Az „Órai kérdőívek” oldal tetején található „Új kérdőív” gombra kattintva hozható létre egy új 

kérdőív. 

7.2 Kérdőív mentése 
A kérdőív a jobb oldalon mozgó „Mentés” gombbal menthető. 

Az oldalon nincs lehetőség automatikus mentésre (visszalépéskor, oldal frissítésekor elveszhetnek 

az adatok), ezért a kérdőívet minden esetben menteni kell! 

 

7.3 Kérdőív alapadatok szerkesztése 

7.3.1 Óra kezdete 

A felugró ablakban kell megadni, hogy mikor kezdődik az adott óra. 

7.3.2 Tantárgy 

Az adott tantárgyat legördülő listából keresheti ki. Amennyiben a lista valamiért nem tartalmazza a 

tantárgyát, azt egyénileg beírva is mentheti. 

7.3.3 Kérdőív típusa 

Itt választható ki, hogy milyen típusú kérdőívet szeretne létrehozni. Az egyes típusokról a 

„Kérdőívtípusok” cím alatt olvashat. 

 

Mentés! 

Kérdőív alapadatok 



7.3.4 Cím 

Egyénileg megadható rész. Az itt megadott cím egyrészt segíthet a kérdőívek későbbi 

rendszerezésében (megjelenik az összefoglaló táblázatban), másrészt a megjelenik a hallgatói kitöltő 

felületen is. 

7.3.5 Leírás 

Egyénileg megadható rész. Az itt megadott leírás a hallgatói kitöltés első oldalán jelenik meg, a 

hallgatók számára fontos információkat tartalmazhat. 

7.4 Kérdőívtípusok 

7.4.1 Automatikus 

A legegyszerűbben használható kérdőívtípus, nincs szükség a kitöltés vezénylésére. A kérdőív 

kódjának megadása után a hallgató a kitöltés ideje alatt bármikor elkezdheti a kitöltést és az adott 

kérdéseket a saját tempójában tölti ki.  

7.4.2 Manuális 

A kitöltés az oktató vezénylésével történik – vagy PowerPoint diavetítő használatával, vagy a 

honlapon keresztül. A manuális kérdőív nagy előnye a PowerPoint integráció. A kérdőív kódjának 

megadása után a hallgató be tud lépni az adott színtérbe, de mindig csak az a kérdés jelenik meg, 

amit éppen az oktató aktivál valamelyik felületen. A manuális kérdőív vezérléséről a „Manuális 

kérdőív vezérlése” pont alatt olvashat részletesebben. 

7.5 Kérdéstípusok és létrehozásuk 
Új kérdés a szerkesztő oldal alján található kérdéstípusokra kattintva hozható létre.  

 

 

Új kérdések 



7.5.1 Egyszerű választás 

Hagyományos jellegű egyszerű választásos kérdés, ahol a hallgató csak egy válaszlehetőséget tud 

kiválasztani a kitöltés során. Létrehozásakor meg kell adni a kérdés szövegét és az egyes 

válaszlehetőségeket. 

7.5.2 Többszörös választás 

Hagyományos jellegű többszörös választásos kérdés, ahol a hallgató több válaszlehetőséget tud 

kiválasztani a kitöltés során. Létrehozásakor meg kell adni a kérdés szövegét és az egyes 

válaszlehetőségeket. 

7.5.3 Tartomány 

Kérdéstípus, mely esetén a hallgató egy előre megadott numerikus tartomány két végpontja között 

egy értéket tud kiválasztani (pl. 1-től 5-ig osztályozás). Létrehozásakor meg kell adni a tartomány két 

szélső értékét (egész számok). 

Ezen kívül meg kell adni az adatokból készülő hisztogram szélességét is. Ez alapértelmezetten 1 

egység. Ez az adat egy oszlop szélességét jelzi, ez határozza meg a diagram készítés során az oszlopok 

számát. (Például 1 és 10 közötti intervallum esetén 1-es szélesség mellett 10 oszlopot hoz létre, 2-es 

szélesség mellett 5 oszlopot, 10-es szélesség mellett csak 1-et.) 

7.5.4 Szabad szöveg 

Kérdéstípus, mely esetén a hallgató a saját szavaival válaszolhat. Létrehozásakor csak a kérdés 

szövegét kell megadni. 

7.5.5 Igaz/hamis 

Egyszerű eldöntendő kérdéstípus, mely során a hallgató „igaz” és „hamis” válaszok közül választhat. 

Létrehozásakor csak a kérdés szövegét kell megadni. 

7.5.6 Leírás 

Ez a típus nem kérdés, hanem csak a hallgatóknak a kitöltés közben adott helyen megjelenő szöveg. 

Szükséges megadni a leírás címét, illetve a leírás szövegét. 

  



7.6 Általános szerkesztési funkciók 
Ezek a szerkesztési funkciók minden kérdéstípusnál elérhetőek. 

7.6.1 Kötelezőség megadása 

A kérdés szerkesztésénél bal oldalt található csúszka. Bekapcsolása esetén a kérdés kitöltése 

kötelező, tehát a hallgató csak abban az esetben tud továbblépni, ha válaszolt a kérdésre. 

7.6.2 Kérdés súgó hozzáadása 

A kérdés szerkesztésénél bal oldalt található csúszka. Bekapcsolásakor az alatta megjelenő 

szövegdobozban megadható a súgó szövege. Kitöltéskor az ilyen kérdések esetén megjelenik egy 

kérdőjel ikon, melyre kattintva elolvasható a súgó szövege. (Pl.: Tartomány kérdés esetén megadható 

a két szélsőérték jelentése: 1 – Egyáltalán nem vagyok elégedett, 10 – Teljes mértékben elégedett 

vagyok)  

 

7.6.3 Kérdések sorrendjének változtatása 

A kérdés szerkesztésénél jobb oldalt található nyíl ikonok. Ezek segítségével az adott kérdés sorszáma 

változtatható – a “Kérdés mozgatása előre” (felfelé mutató) gombra kattintva előrébb, a “Kérdés 

mozgatása hátra” (lefelé mutató) gombra kattintva hátrébb kerül a kérdések sorrendjében. 

7.6.4 Kérdés duplikálása 

A kérdés szerkesztésénél jobb oldalt található ikon. Ennek segítségével egy megírt kérdés 

duplikálható, azaz létrehoz az adott kérdéssel megegyező új kérdést. 

7.6.5 Kérdés törlése 

A kérdés szerkesztésénél jobb oldalt található kuka ikon. Erre kattintva az adott kérdés törölhető a 

kérdőívből.  

Szerkesztési 

funkciók 



8 Órai kérdőívek oldal 
 

Az „Órai kérdőívek” oldalon láthatóak a már korábban létrehozott kérdőívek, melyek az előzőleg 

megadott adatokon kívül más információkat is tartalmaznak, illetve itt érhetőek el a hozzájuk 

kapcsolódó funkciók.  

 

8.1 Előzőleg megadott adatok 
A táblázatban olvasható ilyen adatok az következők: „Óra kezdete”, „Cím”, „Tantárgy”, „Kérdőív 

típusa”. 

8.2 Kód, elérési útvonalak 

8.2.1 Honlap címének megadása 

A hallgatóknak egyrészt szükségük lesz a honlap elérésére (potecho.pte.hu). Igyekszünk minél 

szélesebb körben terjeszteni az elérési útvonalat a hallgatók között, de a kezdeti időszakban kérjük, 

hogy ezt is osszák meg velük. 

8.2.2 Kód megadása 

Ezek után szükség lesz a létrehozott kérdőív egyéni kódjára, mely a kérdőíveket tartalmazó 

táblázatból kiolvasható. 

Kérjük, hogy ezt a kódot is osszák meg a résztvevő hallgatókkal, hisz enélkül egyelőre nem 

elérhetőek a kérdőívek. 

Kód 

http://potecho.pte.hu/


8.3 Állapot 

8.3.1 Inaktív 

Az újonnan létrehozott kérdőívek alapértelmezett állapota. Ebben az állapotban a kérdőív még NEM 

kitölthető, az oldalon piros színnel van kiemelve. Ilyenkor az alábbi funkciók érhetőek el: 

„Szerkesztés”, „Aktiválás”, „Előnézet megtekintése”, „Sablon készítése”, „Törlés” 

8.3.2 Aktív 

Inaktív kérdőív esetén az „Aktiválás” gombra kattintva érhető el. Ebben az állapotban a kérdőív 

kitölthető. Aktiválás után jelenik a kérdőív kódja, melyet szükséges megosztani a hallgatókkal. 

Ilyenkor az alábbi funkciók érhetőek el: „Befejezés”, „Előnézet megtekintése”, „Sablon készítése”, 

„Kérdőív vezérlése/követése”. 

8.3.3 Befejezett 

Aktivált kérdőív esetén a „Befejezés” gombra kattintva érhető el. Ebben az állapotban a kérdőív már 

nem kitölthető, illetve nem aktiválható újra. Ilyenkor az alábbi funkciók érhetőek el: „Sablon 

készítése”, „Kérdőív vezérlése/követése”, ”Törlés”. 

8.4 Funkciók 
A kérdőívek kezelésére szolgáló gombok kis ikonokkal találhatóak a táblázat jobb oldalán. 

 

8.4.1 Szerkesztés 

Erre a gombra kattintva érhető el az egyes kérdőívek szerkesztési oldala. Ez a funkció csak inaktív 

állapotban érhető el, aktív és befejezett kérdőíven már nem lehet változtatni. 

  

Funkciók 



8.4.2 Aktiválás 

Erre a gombra kattintva aktiválható a kérdőív, melyet ezután már elérhetnek a hallgatók a táblázat 

sorában megjelenő kód segítségével. Ez a funkció csak inaktív állapotban érhető el. 

8.4.3 Előnézet megtekintése 

Erre a gombra kattintva megtekintheti, hogy milyen formában jelenik meg majd a kérdőív a 

hallgatóknak. Választ nem lehet beküldeni vele, így ezzel nyugodtan ellenőrizheti a kész kérdőívét. Ez 

a funkció inaktív és aktív állapotban is elérhető. 

8.4.4 Kérdőív vezérlése, követése 

Erre a gombra kattintva érhetőek el a kérdőívre adott válaszok, illetve manuális kérdőív esetén a 

honlapon keresztüli vezérlési lehetőségek. Ez a funkció csak aktív és befejezett állapotban érhető el. 

8.4.5 Befejezés 

Erre a gombra kattintva inaktiválható a kérdőív, mely ezután már nem elérhető a hallgatók számára. 

Bejezett kérdőívet már nem lehet újra aktiválni. Ez a funkció csak aktív állapotban érhető el. 

8.4.6 Sablon készítése 

Erre a gombra kattintva a program automatikusan létrehoz egy sablont az adott kérdőívből. A 

készítéskor átugrik a sablon szerkesztési oldalára, ahol azt le kell menteni! A lementett sablonból 

újabb kérdőív hozható létre szintén ilyen egyszerűen. Ez a funkció mindhárom állapotban elérhető. 

8.4.7 Törlés 

Erre a gombra kattintva törölhető az adott kérdőív, melyet utána már nem lehet visszaállítani. Ez a 

funkció csak inaktív és befejezett állapotban érhető el, aktív kérdőívet nem lehet közvetlenül törölni. 

8.5 Nézet 

8.5.1 Sorrendbe állítás 

A táblázat fő sorában található szavakra kattintva a kérdőívek csökkenő vagy növekvő sorrendbe 

állíthatók. Az „Óra kezdete” részre kattintva időrendi, a „Cím”, „Kérdőív típus”, „Tantárgy” és 

„Kód” ABC- szerinti sorrend érhető el. Az alapértelmezett nézet az „Óra kezdete” szerinti 

csökkenő sorrend, így mindig a legfrissebb órákhoz tartozó kérdőívek találhatóak legfelül. 

8.5.2 Elemek száma egy oldalon 

A táblázat alatt jobb oldalt található „Elemek száma egy oldalon” szöveg mellett beállítható az 

egy oldalon látható elemek száma. 

8.5.3 Lapozás 

Több mint egy oldalon megjelenő kérdőívek esetén a táblázat alatt jobb oldalon található kis 

ikonok segítségével lehet lapozni az egyes oldalak között. 

  



9 Új sablon létrehozása 
 

9.1 Új sablon létrehozása 
A „Sablonok” oldal tetején található „Új sablon” gombra kattintva hozható létre egy új sablon. Ezen 

kívül a korábban létrehozott órai kérdőívekből a ”Kérdőívek” oldalon egy kattintásra készíthetőek új 

sablonok. 

9.2 Sablon mentése 
A kérdőív a jobb oldalon mozgó „Mentés” gombbal menthető. 

Az oldalon nincs lehetőség automatikus mentésre (visszalépéskor, oldal frissítésekor elveszhetnek 

az adatok), ezért a kérdőívet minden esetben menteni kell! 

9.3 Kötelező adatok szerkesztése 

9.3.1 Tantárgy 

Az adott tantárgyat legördülő listából keresheti ki. Amennyiben a lista valamiért nem tartalmazza a 

tantárgyát, azt egyénileg beírva is mentheti. 

9.3.2 Kérdőív típusa 

Itt választható ki, hogy milyen típusú kérdőívet szeretne létrehozni. Az egyes típusokról a 

„Kérdőívtípusok” cím alatt olvashat. 

9.3.3 Cím 

Egyénileg megadható rész. Az itt megadott cím egyrészt segíthet a sablonok későbbi 

rendszerezésében (megjelenik az összefoglaló táblázatban), másrészt a megjelenik a hallgatói kitöltő 

felületen is. 

9.3.4 Leírás 

Egyénileg megadható rész. Az itt megadott leírás a hallgatói kitöltés első oldalán jelenik meg, a 

hallgatók számára fontos információkat tartalmazhat. 

9.4 További információk 
További információk a Kérdőívtípusok, Kérdéstípusok és létrehozásuk, Általános szerkesztési funkciók 

fejezetek alatt olvashatóak. 

  



10 Sablonok oldal 
 

A „Sablonok” oldalon láthatóak a már korábban létrehozott sablonok. Az előzőleg megadott 

adatokon kívül itt érhetőek el a sablonok egyes funkciói.  

 

10.1 Előzőleg megadott adatok 
A táblázatban olvasható ilyen adatok az következők: „Cím”, „Tantárgy”, „Kérdőív típusa”. 

10.2 Funkciók 

10.2.1 Szerkesztés 

Erre a gombra kattintva érhető el az egyes sablonok szerkesztési oldala. 

10.2.2 Kérdőív készítése sablonból 

Erre a gombra kattintva a program automatikusan létrehoz egy kérdőívet az adott sablonból. A 

készítéskor átugrik a kérdőív szerkesztési oldalára, ahol azt (a szükséges kötelező alapadatok 

megadása után) le kell menteni!  

10.2.3 Törlés 

Erre a gombra kattintva törölhető az adott sablon, melyet utána már nem lehet visszaállítani. 
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11 Órai kérdőívek vezérlése, követése 
 

Ezen az oldalon tekinthetőek meg a kérdőívre adott válaszok, azok eredményei itt nyerhetőek ki 

Excel és PDF formátumban, illetve manuális kérdőív esetén itt érhető el a honlapon keresztüli 

vezérlés. Az oldal az aktív, illetve bejezett állapotú kérdőív sorában található „Kérdőív 

vezérlése/követése” ikonra kattintva érhető el. 

11.1 Riportok 

11.1.1 Riportok megtekintése 

Az egyes kérdésekre adott válaszok külön-külön füllel lenyitható ablakban láthatóak. 

Egyes kérdéstípusokhoz különböző típusú diagramok készülnek. A „Szabad szöveg” típusú kérdések 

esetén az egyes válaszok listázva olvashatóak. A többi kérdéstípus esetén a kérdés szövege alatt 

található kis ikonok segítségével választható ki oszlop- vagy kördiagram. Oszlopdiagramok esetén a 

vízszintes tengelyen a válaszlehetőség, a függőleges tengelyen az azokra adott válaszok száma 

látható. 

11.1.2 Kitöltések száma 

A „Befejezett kitöltések” ablakban olvasható szám azt mutatja, hogy hány olyan hallgató van, aki a 

kérdőív végére ért és beküldte a válaszait. 

11.1.3 Riportok frissítése 

Az oldal tetején jobb oldalt található „Riportok frissítése” gombra kattintva a rendszer leellenőrzi, 

hogy az oldal megnyitása óta érkezett-e be újabb válasz. Amennyiben igen, akkor ezeket hozzáadja az 

eddigi válaszokhoz. 

11.1.4 Exportálás 

Az oldal tetején jobb oldalt található „Excel exportálás” és „PDF” gombokra kattintva letölthetőek a 

riportokból készült fájlok. Ezen fájlok egyelőre egy kezdetleges felépítéssel és designnal készültek, 

ezeket később fejlesztjük. A PDF generálása során csak azon kérdések válaszai kerülnek bele a fájlba, 

amik füle le van nyitva. PDF létrehozásához szükség lehet a felugró ablakok engedélyezéséhez. 

PDF generálása előtt ellenőrizze, hogy minden válaszhoz tartozó fül meg van-e nyitva, mivel csak 

azon válaszok jelennek meg a letöltött fájlokban, illetve szükség lehet a felugró ablakok 

engedélyezéséhez a használt böngészőben!  



 

Exportálás 

Nézet 



11.2 Manuális kérdőív vezérlése 
A manuális kérdőívek esetén a vezérlés egyik lehetősége, hogy a honlapon keresztül kézileg adja 

meg, hogy épp melyik kérdést szeretné aktiválni. A másik lehetőségről, PowerPoint generálásáról a 

következő fejezetben olvashat.  

A „Kérdőív vezérlése/követése” ikonra kattintva, majd a fent található „Vezérlés” fülre kattintva 

érheti el az alábbi oldalt.  

 

Bal oldalt láthatóak a kérdőív inaktív kérdései, jobb oldalt az éppen aktív kérdés. Amennyiben 

aktiválni szeretne egy kérdést, kattintson rá a bal oldalon, majd a megerősítő üzenet után az adott 

kérdés átkerül a jobb oldalra. Itt aktuálisan csak egy kérdés lehet, új kérdés aktiválásakor a korábbi 

visszakerül az inaktív kérdésekhez. Amennyiben még nem aktiválna egy újabb kérdést, de szeretné 

inaktiválni a jobb oldalit, azt arra kattintva szintén megteheti. 

Az utolsó kérdés aktiválása, illetve inaktiválása után már nincs lehetőség újra feltenni a többi 

kérdést, így figyeljen rá, hogy ez maradjon a végére! 

Amennyiben a kérdések kitöltése közben szeretné megtekinteni a válaszokat, azt bármikor megteheti 

a „Riportok” fülre kattintva. 

  

Vezérlés fül 

Inaktív kérdések 

Aktuálisan aktív kérdés 



12 PowerPoint használata órai kérdőívhez 
 

Manuális kérdőív esetén lehetőség van a kérdések és a válaszokból készülő riportok beépítésére egy 

PowerPoint előadásba. Ezzel az opcióval gördülékenyen lehet feltenni egy-egy kérdést a vetítés 

közben, melyre a hallgatók azonnal tudnak válaszolni saját eszközeiken, anonim módon.  A válaszok 

egy kattintás után megtekinthetőek és elemezhetőek a diavetítés elhagyása nélkül. 

12.1 Kompatibilitás 
Sajnos a kialakított integráció nem minden operációs rendszer és Microsoft Office verzióval 

kompatibilis. Széleskörű feltérképezésre egyelőre nem volt lehetőség, de Windows 7, 8 és 10 

operációs rendszereken futatott 2016-os verziójú PowerPoint esetén várhatóan működőképes. 

12.2 PowerPoint előadás létrehozása 
A manuális típusú kérdőív szerkesztő oldalán jobb oldalt fent található „Előadás generálása” fülre 

kattintva lehet elérni a PowerPoint beállításokat. Itt szükség van az előadás címének megadására, 

ezután a lenti „Generálás” gombra kattintva letölthető a fájl. 

Egyes kérdéstípusoknál (egyszerű és többszörös választás, igaz/hamis) meghatározható, hogy milyen 

diagramban jelenjenek majd meg az adatok a diavetítés során. Ezeket az adott kérdés melletti 

ikonokkal lehet kiválasztani.  

 

 

Nézet 



12.3 PowerPoint előadás megnyitása, szerkesztése 

12.3.1 Makrók és szerkesztés engedélyezése 

A fájl megnyitásakor általában egy felugró ablakban engedélyezni kell az úgynevezett makrókat 

(illetve a védett nézetben a szerkesztést). A makrók biztosítják a kapcsolatot a program szerverével, 

melyen keresztül érkeznek be a válaszok.  Az engedélyezés után célszerű azonnal menteni a fájlt. 

Amennyiben nem kompatibilis egy adott gépen az integráció, a program nem engedélyezi a 

makrókat. 

 

12.3.2 Diasor szerkesztése 

A letöltött előadás a kérdőív egyes kérdéseinek megfelelően tartalmaz előre generált diákat, melyek 

szerkesztésére az alábbi megkötések vonatkoznak: 

 A címdiát ne törölje, illetve ne helyezze át egy másik fájlba. 

 A generált diákat ne törölje, mert akkor az adott kérdés nem fog aktiválódni. 

 A generált diákat ne helyezze át egy másik fájlba, mert ott nem fognak működni. 

 A generált diák sorrendjénél figyeljen arra, hogy adott kérdés diája a kérdéshez tartozó 

diagram diája előtt maradjon, mert azon csak így tudnak megjelenni az adatok. 

 A generált diák elé, közé és mögé más dia beszúrására van lehetőség, például egy korábban 

elkészített PowerPoint előadásból. 

 A generált diák megjelenése (téma, stílus, betűtípus, stb.) változtatható, de a benne meglévő 

adatokat ne törölje. 

 A generált diagramok a szerkesztés során tesztadatokat tartalmaznak, ezeket ne törölje ki. 

Ezek a diavetítés során automatikusan törlődni fognak. 

Tartalom/makrók engedélyezése! 

Előre generált diák 



 A generált diagramok megjelenése (pl: szín, háttér, más oszlopdiagram típus) is 

szerkeszthető, de a diagram típusát ne változtassa meg. Oszlopdiagramból ne készítsen 

kördiagramot, és fordítva sem, mert nem fog működni. 

 Tartomány kérdés esetén törölheti a kérdés szövege alatti szövegdobozt. 

 Szöveges válaszok egyelőre nem jelennek meg a diasorban, ezeket csak az online felületen 

tudja megtekinteni. 

12.4 Vetítés közbeni teendők 

12.4.1 Internetkapcsolat 

A kérdőívek használatához mindenképp szükség van internetkapcsolatra, hiszen a kérdésekre adott 

válaszok csak ezen keresztül érik el a megfelelő diákat. 

12.4.2 Kód megadása 

A kérdőív kódját a szokásos módon a weboldalon találja, illetve a letöltött diasorban is, ezt itt is meg 

kell osztani a hallgatókkal. 

12.4.3 Diavetítés indítása, bejelentkezés 

A diavetítés indításával megjelenik egy vezérlő panel. Az itt található „Start” gombra kattintva egy 

felugró ablakban meg kell adni az oldalon használt felhasználónevet és jelszót. Helyes adatok 

megadásakor két értesítés jelenik meg: az egyik a „Sikeres bejelentkezés”, a másik a „Kérdőív 

aktiválása sikeres” üzenetet mutatja. Mindkét felugró ablakban az „Ok” gombra kell kattintani. Ekkor 

az adott kérdőív aktiválódott és indítható a diavetítés. 

 

Vezérlő panel és gombjai 

Kitöltések száma 



12.4.4 Kérdést tartalmazó dia 

Adott kérdés diájára elérve a kérdés aktiválódik, a hallgatók pedig válaszolhatnak rá. A vezérlő 

panelben a „Válaszok számának lekérdezése” gombra kattintva megjelenik az aktuális kitöltési szám. 

Ezt többször alkalmazva követhető, hogy hányan válaszoltak már a kérdésre. 

12.4.5 Válaszokat tartalmazó dia 

Adott kérdés válaszait tartalmazó diára érve rövid várakozási idő után automatikusan megjelennek a 

beérkezett adatok. Ha még nem ért el újabb kérdést a diavetítés során, akkor az adott kérdés 

továbbra is aktív marad – azaz a hallgatók még válaszolhatnak rá. Az új adatokat a vezérlőpanel 

„Diagram frissítése” gombjával lehet betölteni. 

12.4.6 Fontos megjegyzések 

Abban az esetben, ha valamiért kilépne a diavetítésből, szükséges az egész fájl bezárása és újbóli 

megnyitása. A vezérlő panel csak ebben az esetben jelenik meg újra, a diavetítésből ki- és belépés 

esetén eltűnik! 

Az éles vetítés előtti tesztelésre van lehetőség, viszont az akkor esetlegesen beérkezett adatokat már 

nem lehet törölni! 

 

  



13 Visszajelzés 
 

13.1 Hibák, észrevételek, javaslatok 
Mivel a jelenleg futó szoftver az első széles körben használt verzió, ezért nagyon fontos számunkra 

mindenféle visszajelzés. Kérjük, hogy amennyiben valamilyen hibát észlel vagy valamilyen egyéb 

észrevétele, javaslata lenne a szoftver kialakításával, használatával kapcsolatosan, azt küldje el a 

potecho.test@gmail.com email címre. 

 

Célunk egy könnyen és széleskörűen használható program létrehozása, mely elősegítheti az 

oktatás fejlesztését. Nagyon szépen köszönjük a segítségüket ennek elérésében! 

mailto:potecho.test@gmail.com

