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ZH kisokos 

 

Zárthelyi dolgozatokkal (továbbiakban: ZH) tanulmányaid során több alkalommal is fogsz 

találkozni. A ZH-k szabályait több szabályzat1,2 is meghatározza. Az ezekben való eligazodás 

még a tapasztaltabb hallgatókat is próbára teheti, ezért összeszedtük Neked egy helyre a fontos 

szabályokat, hasznos tippeket, hogy minden ZH-t probléma nélkül meg tudj írni. 

 

Mi az a ZH? 

Olyan írásbeli, összegző típusú tanulmányi teljesítményértékelés, amelynek teljesítése 

ellenőrzött körülmények között, oktató felügyelete mellett történik. Teljesítésére harminc perc 

vagy hosszabb idő áll rendelkezésre. 

A számonkérések előre ütemezettek3. A szorgalmi időszak első hetének végéig közzéteszik a 

féléves ZH-rendet, melyről a Hallgatói Képviselet importálható naptárat készít, így Te is tudod 

követni számonkéréseid. 

 

Mit vigyek ZH-ra? 

A ZH során az oktató köteles ellenőrizni a hallgatók 

személyazonosságát, így mindenképp vigyél magaddal 

személyazonosság igazolására alkalmas arcképes 

okmányt (személyazonosító igazolvány, vezetői 

engedély, útlevél)! Ezek mellett érdemes lehet magaddal 

órát vinni (ne okosórát!), mert nem biztos, hogy minden 

teremben van működőképes óra. 

Ha a számonkérés során egyéb segédeszköz használható, azt semmiképp ne felejtsd otthon! ZH 

előtt az oktatók előadáson és/vagy a tárgy honlapján közzéteszik, hogy milyen egyéb 

 
1 https://www.vik.bme.hu/oktatasszervezes/  
2 https://kth.bme.hu/aktualitasok/szabalyzatok/ 
3 https://www.vik.bme.hu/hallgatoknak/ 

https://www.vik.bme.hu/oktatasszervezes/
https://kth.bme.hu/aktualitasok/szabalyzatok/
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segédeszközöket lehet használni a dolgozatírás folyamán (pl.: számológép, képletgyűjtemény, 

függvénytáblázat). 

Minden tanár egyedileg határozza meg, hogy mit kell vinned a számonkérésre; ez általában a 

felső sarkában összetűzött (A4-es, fehér nyomtatópapír) lapokat (figyelj rá, hogy elég legyen 

nálad), valamint íróeszközt jelent. Ajánlott a lapokra előre felírnod a NEPTUN-kódodat és a 

nevedet, valamint érdemes megnézned a gyakorlatvezetőd nevét is, mert egyes ZH-kon azt is 

szokták kérni. (Ha elfelejtenéd, akkor a felügyelő tanárok szoktak ebben segíteni.) 

Egyes ZH-k lehetnek a HSZK termeiben (R épület 4. emelet), ahol a gépeken való 

bejelentkezéshez szükséged lesz a címtáras azonosítódra, illetve a hozzá tartozó jelszavadra, 

így ezeket célszerű időben memorizálni. 

 

ZH előtt 

Az oktatók az adott számonkérés terembeosztásáról a tantárgy honlapján vagy NEPTUN 

üzenet formájában fognak értesíteni! Érdemes a számonkérés előtti nap felkeresni az adott 

termet/épületet4, hogy biztosan időben odatalálj! 

 

Menete 

A ZH-ra érdemes időben odaérned - kezdete előtt nagyjából 15 perccel -, hogy maradjon időd 

a ZH megírásához szükséges előkészületekre. 

Előfordulhat, hogy a teremben meghatározott ülésrend szerint kell helyet foglalni, melyről a 

ZH-t felügyelő, oktató fog tájékoztatni.  

A személyidet készítsd elő, mert a felügyelők ellenőrizni fogják! 

A kezdés és befejezés időpontját a legtöbb esetben a táblán fel fogják tüntetni. A ZH végének 

közeledtével az oktatók fel szokták hívni a figyelmet a maradék időre. 

Amennyiben hamarabb végeznél dolgozatoddal, mint a rendelkezésedre álló időkeret, 

lehetőséged van korábbi beadásra, melyet az oktató által meghatározott időpontig tehetsz meg. 

 
4 https://www.bme.hu/egyetem-terkepe  

https://www.bme.hu/egyetem-terkepe
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Mértékéről és módjáról a ZH megírása előtt fogsz tájékoztatást kapni. Az idő lejártával beszedik 

a dolgozatokat, ezt követően hagyhatod csak el a termet. 

 

Megtekintés (⊙ˍ⊙) 

A kijavított teljesítményértékelések megtekintésére lehetőséged van a vizsgaidőszak végéig. 

A megtekintés részleteit (hely, időpont) az oktatók tárgyhonlapon, előadáson, esetleg NEPTUN 

üzenet formájában közlik. A megtekintésre lehetőséget kell biztosítani legkésőbb a javítási, 

pótlási alkalom előtt 24 órával. 

A megtekintés során felszólalással élhetsz pontszámítási hiba, illetve helytelen értékelés esetén. 

Az oktatók kötelesek biztosítani a megoldókulcsot, vagy a szakmai, javítási és értékelési 

kérdéseidre részletes válaszokat adni. 

 

Pótlási lehetőségek 

PótZH5 írására minden ZH után lehetőséged van. Első 

alkalommal ez mindig díjmentes. Amennyiben a 

tantárgy követelményrendszere megengedi, második 

alkalommal különeljárási díj megfizetése mellett írhatsz 

Pót-Pót ZH-t is. 

Az itt megszerzett pontszám - amennyiben a tantárgykövetelmény máshogy nem rendelkezik - 

felülírja korábbi eredményed. A második pótlási alkalom már pótdíj-köteles, melyre NEPTUN-

on keresztül kell jelentkezned.  

A ZH eredményének közzétételére 8 nap áll rendelkezésre, de a publikálástól a pótlási 

lehetőségig legalább 48 órának el kell telnie. Mind a pót-, mind a pót-pót zárthelyi az eredeti 

számonkérés anyagát tartalmazza, de a KTB6 engedélyével összevont pótlási, ismétlő, javító 

ZH is alkalmazható. Számonkérés pótlására, ismétlésére, javítására a szorgalmi vagy pótlási 

időszakban van lehetőség! 

 
5 írhatod pótlási, javítási és ismétlési szándékkal is 
6 Kari Tanulmányi Bizottság 
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Vigyázz, nem játék! 

Teljesítményértékelés során nem megengedett segédeszköz használata, vagy más hallgató 

segítése szankciókat von maga után. Ilyen esetekben az adott félévben a tárgy kreditjét nem 

szerezheted meg, valamint a cselekményről jegyzőkönyv is készül! Lehetőséged van felszólalni 

a döntés ellen, az ilyen fegyelmi ügyekben a KTB hoz döntést.  

 

Egyéb 

A ZH-kon nincsen dresscode, érdemes számodra kényelmes ruházatban megjelenni. Bizonyos 

termekben a kellemesnél melegebb/hidegebb lehet, erre érdemes előre felkészülni. 


