
SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM         ALKALMAZOTT MECHANIKA 

GÉPÉSZMÉRNÖKI, INFORMATIKAI ÉS VILLAMOSMÉRNÖKI KAR   TANSZÉK 

 

 

HIRDETMÉNY 

 

A MECHANIKA-MOZGÁSTAN tantárgyat „A” kurzusát felvett 

egyetemi alapképzésben (BSc) résztvevő  

gépészmérnök és mechatronikai mérnök hallgatók részére 
 

Tárgy:  A zárthelyi dolgozatok időpontja és helye: 

 

A zárthelyik időpontja és helye: 

1. zh. 2016. március 16. (szerda)  6
30

 – 7
45

,    D1 előadó: 

a névsorban Áder Péter - Kató Péter közötti hallgatók, 

C1 előadó:  
a névsorban Képíró Ádám – Rába Bálint közötti hallgatók, 

E előadó: 

a névsorban Rákos Péter – Zsámár Norbert közötti hallgatók, 

2. zh. 2016. április 27.   (szerda)   6
30

 –  7
45

,   D1 előadó: 

a névsorban Áder Péter - Kató Péter közötti hallgatók, 

C1 előadó:  
a névsorban Képíró Ádám – Rába Bálint közötti hallgatók, 

E előadó: 

a névsorban Rákos Péter – Zsámár Norbert közötti hallgatók, 

Pótzh. 2016. május 4.     (szerda)   6
30

 –  7
30

,   D1 előadó. 

 

Tudnivalók: 

 Arcképes (személyi, diák, jogosítvány, stb.) igazolvány felmutatása kötelező. A zárthelyin, laborteszten, 

vizsgán nem vehet részt az a hallgató, aki nem tudja igazolni személyazonosságát. 

 Használható segédeszközök: ceruza, radír, körző, szögmérő, 2db. vonalzó, egysoros kijelzésű, kizárólag 

számítási műveletek elvégzésére alkalmas, sem kép, sem hang, sem szöveges információ rögzítésére 

vagy lejátszására / megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép. 

 Nem megengedett segédeszközök (hagyományos papír alapú puska, képi vagy hang információ megje-

lenítésére vagy rögzítésére alkalmas számítógép, mobiltelefon, okos karóra és szemüveg, rádió adó-

vevő vagy bármilyen más hasonló elektronikus eszköz) használata, vagy annak megkísérlése tilos! 

 A dolgozatírás közben minden infokommunikációs eszközt ki kell kapcsolni! 

 A zárthelyi / vizsga-zárthelyi, laborteszt írása közben a terembe bejönni és onnan kimenni nem lehet! 

 Aki a fenti szabályokat megszegi, zárthelyi dolgozatára, labortesztjére, vizsgájára elégtelen / nulla pon-

tos értékelést kap! 

 A zárthelyik és a laborteszt hetén az órák (előadások, gyakorlatok, konzultációk) nem maradnak el! 

 

Győr, 2016. február 1. 

 

 

 Prof. Dr. Égert János 

 egyetemi tanár, a tárgy előadója 


