
Javaslat az új Tanulmányi és Vizsgaszabályzathoz 
 
A félév folyamán egyre jelentősebb hangsúlyt kapott az új Tanulmányi és Vizsgaszabályzat. 
Többen megkerestek, hogy jó lenne egy valós felmérést készíteni az új TVSZ-ről. A 
Műhelyben folyamatosan jelennek meg cikkek a módosításokról, s több helyen a diákok 
egyértelműen pozitív véleménnyel nyilatkoznak a változtatásokról. 
 
A beszélgetések során kiderült, hogy az új rendszerben egy nagyon súlyos dolog van, ami sok 
hallgatónak nem tetszik. Ez a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 14. § (1) a. pontjában, 
valamint a 14. § (2) bekezdésében található:  
„[..] jegy megszerzésének feltétele, hogy a hallgató a zárthelyi dolgozatok fele esetében (lefelé 

kerekítve) ne vegyen igénybe pótlást”. 

 
A weboldalamon indított szavazás alapján jelenleg több, mint 85% nem ért egyet ezzel a 
módosítással, a többi 15% jelentős része tartózkodik (kb. 7%), igennel 4-5% szavazott. A 
szavazás eredménye a http://www.bmeeok.hu oldalon megtekinthető. Szavazni csak a 2007. 
november 12. estig regisztrálók tudnak, csakis egyszer. Ezzel biztosítva a szavazás 
hitelességét. A jelenlegi állás 2007. november 13. 23:10-én: 
 

 
 
A szavazás eredményére hivatkozva kérem a Kari Hallgatói Tanácsot, hogy a fenti eredmény 
alapján képviselje az Építőmérnöki Kar hallgatóit (A Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Önkormányzatának 
Szervezeti és Működési Szabályzata  2.§ (1) c. értelmében) 
 
 
Hol érzem problémásnak ezt a pontot: 
Ennek a módosításnak az indoka, hogy a régi rendszerben egy tárgy bukása a teljes félév 
ismétlését jelentette. A kreditrendszerben ez nem így van, hiszen csak az adott tárgyat kell 
pótolni. 
Az én álláspontom: a tanulmányok során mintatanterv szerinte haladóknál az évek során 
egyre inkább összefüggenek a tárgyak, emiatt egy tárgy bukása nem a teljes félév ismétlését 
jelenti, hanem az adott tárgyra épülő összes többi tárgy felvételét akadályozza meg. De mivel 
a szakirányos tárgyak majdnem minden jelentősebb tárgyra épülnek, egy tárgy bukása esetén 
több tárgy (akár 10-15 kredit) felvételét akadályozhatja meg, azaz ugyanúgy félév csúszást 
jelent az egyetem során, mint a régi rendszerben. 
A régi rendszerben minden tárgyból, lényegében tanszékektől függően, de korlátlan 
pótzárthelyi dolgozatot lehetett írni. (pótzárthelyi, pót-pót zárthelyi és így tovább). Ezzel én 
sem értek egyet 
Az új rendszerben egy 2 zárthelyiből álló tárgy esetén csak az egyik zárthelyi pótlására van 
mód. Ez azt jelenti, hogy az oktatóknak minden zárthelyiből kell pótzárthelyit íratniuk, 
viszont figyelniük kell arra, hogy melyik hallgató hány zárthelyit pótolt már. De mi történik 



akkor, ha valaki önhibáján kívül nem tud részt venni egy zárthelyin, vagy nem tud felkészülni 
rá (kórházban volt, beteg volt stb.) Ebben az esetben a fenti példát tekintve a következő 
zárthelyit elsőre meg kell írnia legalább kettesre. Ezt nem érzem igazságosnak, hiszen 
mindenkinek közbejöhet valami, ami miatt ezt nem tudja megcsinálni, s rögtön elbukja az 
adott kreditet. Az, hogy így nem a szorgalmi időszak végére, vagy a pótlási hétre marad az 
összes feladat, nem teljesen igaz. Hiszen ha a két zárthelyis példánál maradunk, az első zh 
például a 7. héten van. Ha ez nem sikerül, de a 8. héten a pótja sikerül, akkor a 13. hétig a 
hallgató a házikkal folyamatosan halad tovább. Azonban az ekkor megírt második zárthelyi 
bukása a tárgy bukását jelenti. Viszont addigra a köztes házi feladat ellenőrző pontok miatt a 
házi feladat csaknem teljesen készen van, ebben az esetben „feleslegesen”, nem beszélve 
arról, hogy a házi készítésére fordított idő egyértelműen befolyásolja a többi tantárgy jegyét 
is. 
 
Egy példa: 
Acélszerkezetek II. 2db zárthelyi 
Vasbetonszerkezetek II. 1db zárthelyi 
Az acélszerkezetek 1. zárhelyi bukása, majd sikeres pótlása után a második zárthelyit elsőre 
meg kell írni. Ha ennek a 2. zárthelyinek az időpontja közel van a vasbetonszerkezetek 
zárthelyihez, értelem szerűen a hallgató az acélszerkezetek zárthelyire készül többet, hiszen 
azt elsőre meg kell írnia. Ez csökkenti a vasbetonszerkezetek esélyét, ami ha nem sikerül, 
pótolni lehet, de ha ez a pótlás egy másik tárgy zárthelyiéhez esik közel, akkor a 
vasbetonszerkezetek pótzárthelyire fektet nagyobb hangsúlyt a hallgató, és kezdődik minden 
elölről, azaz egy zárthelyi bukása magával vonhatja azt, hogy a többi tárgy zárthelyi 
dolgozatai sem sikerülnek. 
 
A régi rendszerben azért volt jobb a helyzet. Ekkor az acélszerkezetek 1. zh-jának sikeres 
pótlása után egyenlően lehet időt fordítani a vasbetonszerkezetek és a 2. acélszerkezetek 
tanulására, azaz míg számokban az új TVSZ szerint nagyobb esélye van, hogy a 2. 
acélszerkezetek zárthelyi 4-es, 5-ös lesz, míg a vasbeton jegy valószínűleg 1-es, jó esetben 2-
es lenne, addig a régi rendszerben a 2. acélzárthelyi, valamint a vasbeton zárthelyi várható 
érdemjegyeinek esélye a 3-mas. 
 
Táblázatban: 
 Acélszerkezetek 1. ZH Acélszerkezetek 2. ZH Vasbetonszerkezetek ZH 
Régi rendszer 3 4 1 
Új rendszer 3 3 3 
 
Javasolt megoldás a problémára: 
A pótlások számát úgy kellene korlátozni, hogy alanyi jogon mindegyik zárthelyit pótolni 
lehessen legalább egyszer. Véleményem szerint ha mindegyik zárthelyit lehetne legalább 
egyszer pótolni, s bizonyos számú zárthelyit többször, az előnyösebb, és igazságosabb a 
jelenlegi rendszernél, és nagyobb esélye van a hallgatóknak, hogy a mintatanterv szerint 
tudnak haladni. 
 
Saját javaslat:  
- Mindegyik zárthelyit lehessen egyszer pótolni, és egy zárthelyit lehessen kétszer pótolni. 
Esetleg egy IV jellegű pótlás még, de az a teljes félév anyagából. Ezt egy teljesen igazságos 
rendszernek érzem. 
- Mindegyik zárthelyit lehessen egyszer pótolni, valamint legyen egy IV jellegű pótlás még, 
de az a teljes félév anyagából. Ezt egy teljesen igazságos rendszernek érzem. 



 
 
Miért fontos a mintatanterv: a TVSZ 14. § (6) bekezdése értelmében: 
„A mintatanterv szerint azonos félévben meghirdetett tantárgyakból tartott zárthelyi 

dolgozatokat a KTB-nek úgy kell ütemezni, hogy egy hétre legfeljebb kettő kerüljön.” 

Ha a sok bukás miatt kevesen haladnak mintatanterv szerint, akkor ez a szabályozás 
lényegében csak egy-két hallgatóra fog vonatkozni. Ha a régi rendszer szerint 3 év alatt a 
hallgatók 10% halad csak mintatanterv szerint, akkor az új TVSZ bevezetése után ez az arány 
várhatóan még kevesebb lesz. Az általam tett javaslattal a 10%-ot lehetne tartani, mégis 
korlátozva lenne a pótzárthelyik száma, de még elfogadható, és igazságos módon. 
 
Még egy megjegyzés az új TVSZ-ről. TVSZ 12. § (11) bekezdése: 
„Az aláírás megadásához, illetve félévközi ellenőrzések és vizsgák esetén az elégségeshez 

legfeljebb a megszerezhető pontok 50%-át lehet megkövetelni, amennyiben az értékelés 

pontozással történik.” 

Ebben a félévben tapasztaltam, hogy valamely tárgynál a zárthelyi dolgozatban, ahol például 
van elméleti, és gyakorlati rész is, mindkét résznél megkövetelik az 50% elérését. 
Véleményem szerint így ez nem egy zárthelyi, hanem kettő, és ennek értelmében akármelyik 
rész (elmélet, vagy gyakorlat) ismétlésére külön kellene lehetőséget adni. A TVSZ-ben 
esetleg olyan lehetne, hogy például a részfeladatok meglétét 30-35-stb. %-ra korlátozhatják az 
oktatók, s az 50%-os meglét esetén két zárthelyinek kellene tekinteni. Hiszen ebben az 
esetben a kettes érdemjegy megszerzése szinte lehetetlen, mivel az egyik rész 50%-os elérése 
esetében a másik rész valószínűleg jobb lesz, mint 50%, s ekkor összességében már 3-mas az 
adott dolgozat (ha pedig rosszabb, mint 50%, akkor egyes). 
 
A bmeeok.hu weboldal felajánlja a lehetőséget az Építőmérnöki Kari Hallgatói Tanácsnak, 
hogy fontosabb kérdésekben az oldalon szavazást indítson, ezzel is elősegítve az 
Építőmérnöki Kar hallgatóinak érdekképviseletét. 
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