
Elektrotechnika - elektronika tárgy aláírásának megszerzése és 
vizsga jegyének kialakítása  
(Elektrotechnika-elektronika I. félévközi jegy alapján kért 
felmentés esetén) 
 
Elektrotechnika-elektronika I. félévközi jegy alapján kért felmentés 
megadása esetén elismerjük (nem kell teljesíteni): első két ZH, első HF és 
első négy labor. Teljesítendő: harmadik ZH, második HF és utolsó három 
labor. 
 
 
A félév során ilyen esetben is "virtuális" félévközi jegyet képzünk. A 
virtuális félévközi jegy két, egyenként max. 22 pontos részből és egy, 0 
vagy negatív értéket tartalmazó részből áll össze: 
 
    a) A 3. zárthelyi dolgozat pontszáma (elégtelen eredmény esetén a 
pótzárthelyi pontszáma) --- max. 22 pont;  
    b) A laborgyakorlatokon (utolsó három mérés) szerzett pontszám --- 
max. 22 pont, 
    c) A 2. házi feladatra adott pontszám --- 0 vagy negatív érték; 
 
A félévközi jegy számítása: félévi összpontszám: a+b+c, (max. 44), 
értékelése: 

• elégtelen: ha valamelyik követelmény nem teljesül (harmadik ZH 
vagy pótlása sikertelen VAGY a második HF nincs elfogadva VAGY 
labor /utolsó három mérés/ nincs elfogadva); 

• elégséges: ha az összes szükséges követelmény teljesítésre kerül, 
de az összpontszám 27 alatti; 

• közepes: ha az összes szükséges követelmény teljesítésre kerül, és 
az összpontszám nagyobb, vagy egyenlő mint 27 és kisebb, mint 33 

• jó: ha az összes szükséges követelmény teljesítésre kerül, és az 
összpontszám nagyobb, vagy egyenlő, mint 33 és kisebb, mint 39 

• jeles: ha az összes követelmény teljesítésre kerül, és az 
összpontszám nagyobb, vagy egyenlő, mint 39. 

 
A virtuális félévközi jegy (és ezen keresztül az aláírás) megszerzésének 
feltétele: 

• elektrotechnika-elektronika I félévközi jegy megléte; 
• a harmadik zárthelyi dolgozat eredményes teljesítése (a 

pontszám a zh-n legalább 11 pont; illetve az elméleti kérdésekből 
megszerzett pontszáma eléri vagy meghaladja az elméleti 
kérdésekből megszerezhető maximális pontszám felét; a zh 
pótolható). 

• a félév utolsó három labormérésének és laborkövetelményeinek 
teljesítése együttesen legalább 11 pontos eredménnyel; 

• a félév utolsó három laborméréséhez tartozó jegyzőkönyv 
eredményes leadása; 

• a második házi feladat eredményes beadása. 



 
 
A TVSZ előírásai alapján lehetséges az eredménytelen zárthelyi 
dolgozat(ok) pótlása és a legalább elégséges dolgozatok javítása.  
 
A beadott házi feladat pontszámának kialakítása: a házi feladat pontszáma 
0 pontból indul. A beadott házi feladatokat a gyakorlatvezetők elfogadják, 
vagy nem megfelelő eredmény esetén visszaadják javításra. A kiinduló 0 
pontból az első visszaadás esetén 1...3 pont kerül levonásra a hiba 
mértékétől függően. Újabb, másodszori, vagy többszöri visszaadásnál a 
hiba mértékétől függően minden visszaadás esetén további 1...3 pont a 
levonás. A házi feladatoknak az eredményes félévhez elfogadott státusszal 
kell rendelkezniük. 
 
Amennyiben az aláírás megszerzésének feltételei teljesülnek, a 
megállapított "virtuális" jegy a vizsgán a végleges vizsgajegybe 1/3 
arányban beszámít. 
 
A korábbi félévben aláírást szerzett kollégák vizsgajegye csak a vizsgán 
mutatott teljesítmény alapján kerül megállapításra, a korábbi félévközi 
virtuális gyak.jegyet nem vesszük figyelembe. 
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