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Jelenléti követelmények: Az előadásokon és a gyakorlatokon a részvétel kötelező. A TVSz 

értelmében a gyakorlatok óraszámának 30%-át meghaladó hiányzás esetén a tantárgy kreditje 

nem szerezhető meg. Kivételes esetben egy gyakorlatról való hiányzás a párhuzamosan 

meghirdetett megfelelő gyakorlaton való igazolt részvétellel pótolható. A jelenlétet minden 

alkalommal ellenőrizzük. 

 

Félévközi számonkérések: Két zárthelyi dolgozat és 6 röpdolgozat kerül megíratásra a félév 

folyamán. A két 90 perces zárthelyi dolgozat az előadás idejében lesz: november 2., december 

7. A zárthelyi dolgozatokon egyenként 100 pont szerezhető. 

Az 5-10 perces 5 pontos röpdolgozatok az elméleti anyagból az alábbi gyakorlatok elején 

lesznek: szeptember 21., október 5., 19., 26., november 16., 30. A gyakorlatokon elhangzó 

definíciókat is tudni kell. 

A röpdolgozat célja, hogy a hallgatók a gyakorlatra az előadás anyagából is tájékozottan 

jöjjenek, és a hallgatók félév végi jegye ezt a felkészültséget is tükrözze. Ha valaki egy 

röpdolgozatot nem ír meg (hiányzik vagy késik), arra 0 pontot kap. A röpdolgozat célja és 

jellege miatt a röpdolgozatok pótlására, javítására nincs lehetőség, ezért – a TVSZ-szel 

összhangban – a röpdolgozatok eredményeinek összesítésénél a 6 röpdolgozat közül csak a 

legjobban sikerült 4 röpdolgozat pontjait vesszük számításba. A röpdolgozatokkal 

megszerezhető maximális pontszám 20. 

A félév során 5 kötelezően beadandó házi feladatot kap minden hallgató. A házi feladatokat 

előreláthatólag kéthetente tervezzük kiadni, a megoldására és beadására egy hét áll 

rendelkezésre. A feladatok a következő témakörökből kerülnek ki: szállítási feladat, lineáris 

programozás, hálózati folyamok, hátizsák feladat és mátrixjátékok. Minden hallgató legalább 

három témakörből kap feladatot. A feladatok értékelése 0,1 vagy 2 pont. A kötelezően 

beadandó házi feladatok célja, hogy a hallgató alkalmazza a megszerzett modellezési és/vagy 

gyakorlati számítási tudását ellenőrizhető módon és felkészüljön a tananyag számítási 

részéből is a zárthelyi dolgozatokra. A kötelezően beadandó házi feladatok célja és jellege 

miatt a kötelezően beadandó házi feladatok pótlására, javítására nincs lehetőség, ezért – a 

TVSZ-szel összhangban – a kötelezően beadandó házi feladatok eredményeinek 

összesítésénél az 5 kötelezően beadandó házi feladatok közül csak 3-at kötelező, legalább 1 

pontos minősítéssel teljesíteni.  

 

Pótlási és javítási lehetőség: a szorgalmi időszak 14. hetében a zárthelyi dolgozatok 

anyagából javító- ill. pótló zárthelyi dolgozat írására, lehetőséget biztosítunk. Nem pótolhat, 



és így „nem teljesítette” ill. „elégtelen” minősítést kap, akinek sem az 1. sem a 2. zárthelyi 

dolgozata nem éri el a 30 pontot. 

 

A pótlási hét folyamán külön eljárási díj befizetése ellenében a zárthelyi dolgozatok még 

egyszer pótolhatóak. 

 

A félév végi osztályzat kialakítása. Az zárthelyi dolgozatok súlya a félév végi pontszám 

kialakításában egyenként 40%, míg a röpdolgozatok súlya 100%-os. Tehát a hallgató által a 

két zárthelyi dolgozattal (zh1p + zh2p) és a legjobb négy röpdolgozattal megszerezhető (rdp) 

pontszámok súlyozott összege adja meg a félévi pontszámot (fp)  

fp = 0,4 * (zh1p + zh2p) + rdp. 

 

Az elégtelentől különböző félévközi jegy elérésének feltétele – a jelenléti követelmények 

teljesítésén túl, – hogy a zárthelyi dolgozatok eredménye egyenként és külön-külön elérje a 30 

pontot.  

Annak érdekében, hogy a hallgatók minél több kötelezően beadandó házi feladat hibátlan 

megoldásában legyenek érdekeltek, a minimál feltételt teljesítők, a kötelezően beadandó házi 

feladatok megoldásával szerzett minden pontját (hfp) a félév végi értékelésénél hozzáadjuk a 

dolgozatok alapján számított félévi pontszámhoz (fp) és az így megnövelt végleges pontszám 

(vp) alapján határozzuk meg a félévközi jegyét, azaz 

vp = fp + hfp. 

Ekkor a hallgató félévközi jegyét a megszerzett pontszám (vp) alapján, az alábbi módon 

határozzuk meg: 

  0 ponttól 40 pontig: elégtelen (1) 

41 ponttól 55 pontig: elégséges (2) 

56 ponttól 70 pontig: közepes (3) 

71 ponttól 85 pontig: jó (4) 

86 ponttól          : jeles (5) 

Minden egyéb kérdésben a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat útmutatásai az irányadóak. 

 

Konzultációk: szükség szerint, oktatók: Dr. Illés Tibor vagy Molnár-Szipai Richárd 
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Dr. Illés Tibor 
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