
Záthelyi eredmények 
A ZH eredmények megszülettek az IMSC pontokkal együtt. A ZH-t több mint 530-an 
írták meg. 
Sajnos a többszöri figyelmeztetésem ellenére sem töltötte fel több mint 10 hallgató a 
ZH nyilatkozatot. Ezeket a ZH-kat sajnos nem tudjuk elfogadni. Nekik ZH pótlást kell 
írni. 
Az eredmények egészre kerekített pontokkal a HF portálon nézhetők meg. A pontok 
eloszlása a mellékelt diagramon látható. Az elérhető pontszám 60 volt. Az oszlopok 
azt mutatják, hogy ha ez vizsga ZH 
lenne, akkor hányan kapnának 
egyest, kettest stb. A ZH pontok 
átlaga 37 pont (ez a vizsga ZH-n 
hármasnak felel meg, ami jó). 
Azonban több mint 60-an (10%) 
buktak volna.  
Ez fontos figyelmeztetés. Az anyagot 
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folyamatosan kell követni, nem az utolsó pillanatban megpróbálni behozni a 
lemaradásokat. Ha valamely anyagrészt a tantárgy letölthető jegyzetei (előadás, 
gyakorlat, labor) alapján sem értitek meg, akkor jelezzetek időben vissza. A vírus 
okozta káosz, távoktatásra történő hirtelen áttérés persze mindannyiunkat negatívan 
érint, így a munkapontunk nem ideális, azonban nem ez a fő ok. Akiknek a pontszáma 
kevesebb, mint 28 pont, már azoknak is elég nagy az elmaradásuk, ezt pótolni kell. (És 
itt nem vettem figyelembe a távolléti vizsga hallgatóknak nyújtott lehetőségeit...) 
Ha a ZH-val kapcsolatban valaki úgy érzi, hogy több pontot kellett volna kapnia, akkor 
az alábbi linken található táblázatba írja be a nevét és ha több azonos nevű hallgató 
is van, akkor írjon levelet a benes@mit.bme.hu címre, ahol megadja a neptun kódját. 
Erre a határidő: 11.28. szombat 18:00 óra. 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KHiKStxbbMCjnzqMFopZfoeP1_vMQ3XsH
oXSuGao7_I/edit?usp=sharing 
A ZH pontozása automatikus. Eddig nem vettünk benne észre hibát. (Pont módosítás 
csak ebben az esetben lehetséges.) Tehát kicsi az esélye, hogy akár 1 ponttal is többet 
tudunk adni. A megtekintés egy később meghirdetett időpontban, Teams-en 
keresztül, szóban fog történni.  
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