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VÉGESELEM MÓDSZER ALAPJAI 

Nyelv: Magyar, Képzési szint: BSc 

Félév: 2022/23/1 

Nem az a kérdés, hogy szobrot kellene-e neki állítani, hanem hogy hová tegyük, a K épülethez, vagy az 
MM-MG, esetleg a D előtti rózsakertbe 

A Tanár Úr továbbra is az egyik legnyitottabb, leghaladószelleműbb, legsegítőkészebb oktató a 
gépészkaron. Azzal, hogy minden anyagot közzétesz, megadja mindenkinek arra a lehetőséget, hogy 
elmélyedjen, előre lépjen a tárgyban egész addig, amíg csak hajtja a kíváncsiság, végtelen lehetőség van 
gyakorolni, plusz ismereteket elsajátítani nála. 

Ezer hála, mindenért!! 

Nagyon magas színvonalat hozott a Tanár Úr, de ez már megszokott. Emellett még korrektül állt hozzá a 
hallgatókhoz, kikérte a véleményüket, segítette őket például a ZH alóli mentesülés lehetőségével is. 

Tetszik, hogy számít a véleményünkre és el is fogadja azt. Szimpatikus az oktatói attitűdje. 

Nagyon érdekesen mesélte el a tananyagot, jó volt előadásra járni. 

Szokásos, magas színvonal 

Színvonalas oktató, aki a tudása legjavát akarja átadni a hallgatóknak 

Megszokottan remek, összeszedett. 

Nem tudok belekötni a Tanár Úrba. Hatalmas élmény volt hallani élőben is az előadását! Köszönöm! 

Még mindig az egyik legjobb gépész előadó tanár! Imádom 

A tárgy maga nem lett a kedvencem, de Tanár Úr szokás szerint érthetővé és érdekessé tudta tenni. 

Akármikor kerestem mindig gyorsan és idejét nem sajnálva segített a kérdéseimmel kapcsolatban. Igazán 
hallgatóbarát a hozzáállása! 

Kiváló, kiváló, kiváló. Nem tudnék kiemelni semmit sem, minta oktató minden szempontból. Nagyon 
szívesen beültetnék jópár oktatót az egyetemről, hogy nézze csak meg nyugodtan, hogyan kellene 
oktatni.... 

&lt;3(Ez egy szív cserébe a sok munkáért, amit belefektetett) 

Monoton előadások, az első 4 hétben bírtam utána nem jártam be 

Az egyik legjobban felépített és struktúrált előadásorozatot tartotta a félévem során. 

Az egyik legjobb előadó akivel ezen az egyetemen találkoztam 

- 

Félév: 2021/22/1 

Kivételesen jó oktató, aki biztosan megmarad emlékeimben, kicsit sajnálom, hogy a statikát nem tőle 
hallgatják a gólyák. Anno és most is számomra nagyon motiváló személyiség volt az energikus és precíz 
oktatói jelleme miatt. Jól társítja az elméleti egyetemi komplex gondolkodást az egyszerű megértésre 
szolgáló eszközökkel. 

Rendkívül jó oktató. Érdekesen tartja az előadásokat, sok különleges információval megtoldva. 
Hallgatóbarát. Szerettem az óráit. 

Kossa Tanár Úr követendő példa a hallgatókkal szembeni korrektséget tekintve. Nehéz tárgyakat tanít és 
nem egyszerűek a számonkérések, de mindig fair. Taníthatna tanítani más oktatókat.... 

Mondhatni a szokásosan magas MM-től megszokott előadó színvonal. Az órák érdekesek voltak. Az online 

https://ohv.bme.hu/


videós óra után még jobban értékelem az élő előadásokat. 

Bárcsak minden tárgyat ő tanítana, a kiadott segédanyag, a dokumentációk, a magyarázat, az elvárások, 
mind nagyon érthetőek, ezáltal megfelelő idő befektetéssel teljesíthető a tárgy. 

Nagyon jó oktató! A tárgy maga rettentő unalmas. Az anyag rettentő unalmas. Ezzel szemben az 
előadásmód, és a módszerek kimagaslóak. Ha nem Kossa Attila tartaná nem járna be senki az fix. 

Kossa Attila az oktatásra született. Gyakorlatilag az egyik legjobb oktató akivel a BME-n találkoztam. 
Nagyon érthetően és kompaktul magyaráz el mindent. Pontosan tudja, hogyan kell úgy magyarázni, hogy 
a lehető legjobban átjöjjön az anyag. 

Még mindig az egyik legjobb oktató az egyetemen. 

Még mindig az egyik legjobb oktató a műegyetemen. Korrekt ember. 

Szuper oktató! Remélem sokáig tartja még ezt a tárgyat! 

Kossa Tanár Úr, nagyon jó tanár, és lelkiismeretes. 

Érthetően tanít az idő nagy részeben, néha egy kicsit gyorsan halad. 

A Tanár Úrtól jól megszokott lelkiismeretes, precíz munkát láttunk idén is, mindezt emberséges 
hozzáállással a hallgatók felé. 

Mint mindig, most is egy tőle elvárt magas szintű oktatást kaptunk. A tárgynak sok értelmét nem látom, de 
a Tanár Úr miatt bejártam előadásokra 

Szokásos "Kossa színvonal": kemény, de korrekt. És ismételten 100%-ban hallgató központú. 

Korrekt. 

Rendszerezetten, jól érthetően adta elő a tananyagot. Pozitív élmény volt bejárni az előadásokra. 

Egyik legjobb oktató a gépészmérnöki képzésen! 

Kedves dolog volt tőle hogy felajánlotta a megajánlott kettes lehetőségét, bár én nem éltem vele. 

Nagyon jól tanít! Kifejezetten érdekes órákat tart, jó volt bejárni. 

Still the best 

Szerintem legjobb tanár aki tanított eddig műegyetemen. Pedig voltak jók. 

Félév: 2020/21/1 – Távolléti oktatás  

Isten, császár, király, fejedelem, báró, gróf ő ez mind egyben a szemünkben ! Véleményem szerint 
aranyból öntött szobrának kellene állnia az MM tanszék előtt! Ha minden oktató ilyen lelkiismeretesen, 
precízen és korrektül végezné a munkáját, mint ő, akkor a BME lenne a világelső a műszaki egyetemek 
között! Mert ő rájött, hogy a színvonal és nem a céltalan szívatás tesz egy egyetemet naggyá ! 

Kifogástalan profizmussal oldotta meg az online oktatást 

Kossa megint nagyot alkotott. Az előadások érthetőek voltak, a házi oldása közben is visszatekintve 
egyértelművé váltak a dolgok, vagy ha véletlenül mégse, ott volt a segédanyag. Ezek mindenre gondoltak. 

A BME egyik legjobb tanára. A jegyzete tiszta, érthető és követhető, az előadásokra lelkiismeretesen 
készül és hallgatóbarát módon tudja átadni az egyébként nem könnyű anyagot. A számonkérései 
korrektek, ha valaki követi a tananyagot. E-mailekre is gyorsan és maximális segítőkészséggel válaszol. 

Nagyon jó volt! Szeretem a példákat és érdekességeket, amikkel színesíti az előadásait. 

Nagyon jól magyarázott, nekem különösen hasznos volt, hogy röviden ismertette korábbi tárgyakból 
szükséges összefüggéseket. 

Motivált, elhivatott, szimpatikus oktató 

kicsit gyors 

Korrekt, hogy mindig határidőre (sőt, előtte) felkerültek az előadások, rendszerezve lehetett haladni még 
itthon is, a vírus helyzet ellenére a legtöbbet hozta ki a távoktatásból. 

Csak így tovább! :) 

Jó figura és érti is a dolgát 

Még mindig a gépészkar legjobb oktatója a számomra. 

Kiemelkedően jó oktató 

Nagyon lelkes és érdekes. Nem csak az anyagot de tapasztaatokat is lead. 

Felkészült, segítőkész, nem csak a tárggyal kapcsolatban, a javasolt szoftverhez is kaptam tőle segítséget. 

10/10 

Szerintem nem kell regélni. Egyik legjobb tanár a BME-n. 

Egyik legjobb oktató az egész egyetemen. Figyelembe veszi a hallgatókat, érthetően fogalmaz, korrekt. 
Többet nem igazán lehet kívánni 



Nagyon korrekt a Tanár Úr. Az egyetem egyik, ha nem a legjobb oktatója. Ebben a félévben is hozta a tőle 
megszokott színvonalat. 

Nagyon tetszett, hogy minden egyes anyagrésznél tartott egy emlékeztető időintervallumot, amikor 
átnéztük közösen azokat az előző félévben tanult elméleti anyagokat, amelyek kulcsfontosságúak az új 
anyagrész megértéséhez. 

Profi oktató, igényes előadás. 10/10 (vagyis... 6/6) 

Nagyon élveztem ahogy az óra volt tartva. Tetszett a tudományos hangnem. 

tökéletes 

Csak a szokásos, színvonalas előadások, korrekt számonkérések.Remélem Kossa Tanár Úr sokáig ilyen 
marad és sokáig tanítja majd a gépészmérnök-jelölteket! 

Zseniális! 

A statika, sziltan tárgyakkal ellentétben itt egyszerűen nézhetetlenek voltak az előadások. Tudom hogy az 
online oktatás miatt kellett ez a formátum, de ez a dia felolvasásos történet nagyon rossz. Biztos vagyok 
benne hogy normál körülmények között sokkal fogyaszthatóbb lett volna az előadás. 

Nagyszerű, fiatalos, lelkes, precíz, érthetően magyarázó oktató. Már korábbi tantárgyaknál is kiváló előadó 
volt, most is hozta ezt a szintet. 

Félév: 2019/20/1 

Kossa Attila, túlzás nélkül az egyik legjobb oktató, ha nem a legjobb, aki tanított a BSc képzés alatt. 
Lelkiismeretes, felkészült, logikus előadásai jól követhetőek és élvezetesek voltak, igazán megszeretette 
velem a tantárgyat. Az előadásain és segédanyagain látszott, hogy mennyi munkája van ebben, és ezért 
az áldozatért mindenki hálás lehet neki. Annyi minden egyéb jó dolgot tudnék írni, hogy abba is hagyom 
itt, de egyszóval kiváló, köszönjük neki. 

Kossa Attila az isten! Nincs még egy ilyen precíz és korrekt ember ezen az egyetemen. Nagyon jól 
érthetően magyaráz, hihetetlenül vigyáz arra, nehogy pontatlanul fogalmazzon, és érdekes, szórakoztató 
stílusa van.A labor segédletekért ezer köszönet illeti, megint csak nagyon profi munka, nagyon sokat 
segített a felkészülésben, köszönjük szépen! 

A legjobb előadó, iszonyú lelkiismeretes, nagyon kedves és segítőkész, a tudást fantasztikusan jól adja át, 
és a jegyzet amit feltölt informatív, összeszedett. Kossa tanárúr mint Gépész Jézus szerepel a szlengben az 
egyetem környékén. Köszönjük !!!! 

Messze a legjobb tanár a félévben. Korrekt, érthetően és érdekesen magyaráz; könnyen megérthető és 
releváns példákat hoz fel. A segédanyagai kiválóak, ráadásul rengeteget tett közzé belőlük. Az oktatási 
módszertana kiváló; tudja, mikor használja a táblát és mikor a kivetítőt; a tényleges anyagot pedig velünk 
együtt vezeti le. Lehetetlen kérés, de több ilyen tanár kéne. 

Mindig felkészült, struktúrált, követhető órákat tart, és ezen felül egy gyönyörű jegyzetet is kiad 
számunkra. Ténylegesen szereti, amit tanít, és ezt nagyon jó látni. Egyik legjobb oktató, akit szerencsém 
volt hallgatni. 

A tanár urat az egyik legjobb előadónak tartom az eddigi 5 féléves egyetemi tanulmányaim alatt, 
mindenképpen tekintélyt parancsol a fellépése, ugyanakkor egyáltalán nem volt feszült vagy rossz 
hangulat egyszer sem, jó élmény volt az előadásokra bejárni. 

A tanszék szokásos színvonalát hozza, prémium oktató. Korrekt elvárások, kiváló előadó készség. 

jó 

Ezek az előadások tartják a lelket bennem a BME-n, mindig jól érthető, jó a tempó, érdekes és a 
segédanyagok is nagyon nagyon hasznosak és jól érthetőek. 

Az egyik legjobb előadó, akivel tanulmányaim során találkoztam. 

Szokásos hibátlan színvonal 

Zseniális. Egyik legjobb előadó az egyetemen 

Jó előadásmód, kíváló szakmai tudás, nem mellesleg nagyon korrekt és segítőkész. 

Az egyik legjobb oktató aki eddig tanított. 

Mindig is a legjobbak között volt, most sem hazudtolta meg magát. 

A tanár úr rendkívül precízen végzi a munkáját. 

Továbbra is az egyik legjobb előadó, oktató a karon. 

Az egyik legjobb. 

Nagyon jó előadó, érthetően magyaráz, a felmerülő kérdésekben pedig segítőkész. 

Személyes véleményem szerint továbbra is a legjobb oktató és előadó. 

Kár,hogy ez volt az utolsó MM-es tárgyunk vele. 



Korrekt, segítőkész, és még jó előadó is. 

Hozta a tőle megszokott korrektséget, az egyik legjobb oktató akivel 5 félév alatt az egyetemen 
találkoztam. 

Továbbra is a legjobb oktató akivel dolgom volt bmen 

Kiváló, mint mindig! 

Ahogy statikán, és szilárdságtanon is, itt is színvonalas, és hasznos előadást tartott. Hallgatóbarát és 
segítőkész, ezen felül korrekten osztályoz. 

Felesleges egy 1001. magasztaló észrevételt írni, beszéljenek a számok :) Több ilyen ember kell az 
egyetemre. 

A legjobb oktató. 

rizsázik 

még mindig a legjobb 

Kiváló előadó és tanár, az anyagot mélyen ismeri, emellett érdekesen és érthetően adja elő. A félév során 
egy megadott ütemterv szerint haladtunk, amelyet a félév elején ismertetett, így végig nagyon jól lehetett 
tudni, hogy hol tartunk, és hogy melyik kirakós darab hogyan illeszthető be a teljes képbe. Az is 
szimpatikus volt, hogy bár elmaradt egy előadás, annak az anyagát videó formájában feltöltötte, így onnan 
igazán hatékonyan pótolhattuk be. 

Az egyik legjobb előadó az egyetemen. 

Félév: 2018/19/1 

Példaértékű oktatónak tartom, sokan tanulhatnának tőle.Kifejezetten tetszik a tárgy honlapján elhelyezett 
anonim, félév közben használható kommunikációs felület. Nagyon jó ötlet, az ilyen dolgok különböztetnek 
meg egy jó oktatót a többi, semmilyen önkritikával nem rendelkező munkatársaktól. 

Mindennapi kifejezés (férfi oktatóknál) a "Tanár úr" megszólítás, de viszonylag gyakran megesik, hogy 
alaptalan: az illető vagy nem tanár, vagy nem úr (a legrosszabb esetben pedig egyik sem, de ez ritkább.) 
Úgy érzem, hogy Kossa tanár úr viszont abszolúte megfelel mindkét fogalomnak: kiváló pedagógiai 
érzékkel adja át az anyagot, emellett pedig partnerként kezeli a hallgatókat, de mégsem túl bizalmaskodó. 
Legjobban talán az lepett meg, mikor azt mondta, feltölt nekünk a ZH-ra készüléshez egy korábbi 
feladatsort. Szerintem ilyet nem is tapasztaltam még: örülnék, ha minden tárgyból lenne olyan 
értelmes/tartalmas a leadott anyag, hogy ezt meg lehessen csinálni, valamint venne minket emberszámba 
az oktató annyira, hogy feleslegesen nem nehezíti az életünket, hanem arra koncentrál, hogy a tudásunkat 
gyarapítsa.A kollégiumi liftben hallottam egy beszélgetést a félév elején két másodéves között, akik (egy 
év mechanika után Kossa Attilánál) az első, Stépán tanár úr által tartott dinamika óra után hasonlították 
össze az élményeiket:- Na, hogy tetszett ez a Stépán?- Hát, jó, jó, tényleg... De azért Kossa szerintem 
jobb.Mivel nekem Kossa tanár úrral ez volt az első tárgyam, és Stépán Gábort a legjobb egyetemi oktatóim 
közé soroltam, eléggé meglepett ez a beszélgetés, és őszintén szólva kétkedve vettem. De egy félév után 
már -- bár én azért ilyen nyilvánvaló különbségtételt nem tennék -- teljesen megértem a két hallgatót. 

Stílusában megnyerő, terméktervező hallgatóként, hiányos szilárdságtani ismeretekkel is tökéletesen 
követhető előadások. Köszönjük. 

Elképesztően szép és összeszedett a kiadott előadás jegyzetA színek használatát meg különösen 
eltanulhatná bármelyik másik tanár mert így 100szor követhetőbbek a levezetések :) 

Eddigi legösszeszedettebb előadások, remek tananyaggal. A videós óra pótlás nagyon hatákony volt, még 
jobb is mint az előadás mert újra át tuttam venni, ha valami nem volt teljesen tiszta és még rövidebb is 
sokkal... Ezt ha be lehetne vezetni minden órára... minden tárgyból az sokat segítene... De úgy ahogy 
maga csinálta! Kifejezetten örültem, hogy ilyen oktató is van! 

Az egyik legjobb előadó, akihez szerencsém volt az egyetemen. Tökéletesen felkészülten, emészthetően, 
összeszedve adja le az anyagot, minden sallang nélkül. A legfőbb dolog, hogy teljesen követhetően is. 

Hol is kezdjem? A hallgatókkal való folyamatos és segítőkész kommunikáció, a gyönyörűen vezetett 
táblakép, a vetített érdekességek, MINDEN nagyon szuper volt. 

Nekem kicsit több sztorizás belefért volna az előadásokba, de így is túlzás nélkül az egyik 
legszimpatikusabb oktató a Tanár úr akihez szerencsém volt az egész képzésemen. A most már 'réginek' 
számító képzésen vagyok, emiatt VEM-ből tanított először a Tanár úr, valamit hozzá kell tennem, hogy 
azon emberek táborát erősítem, akik Stépán Tanár urat egyfajta istenként tisztelik és erről nem restek 
mémeket csinálni. Mindezek ellenére be kell látnom, hogy a Kármán koli liftjében elhangzott alábbi 
beszélgetés megállja a helyét.Másodéves hallgató a liftben a barátjának:- Ja-ja nem rossz ez a dinamika, 
meg Stépán (Tanár úr) elég jó előadó.... de azért Kossa (Tanár úr) jobb.A Tanár úr embersége a házi 
feladatok határidejével kapcsolatban, a hozzáállása a hallgatókhoz és a hallgatói visszajelzésekhez, 
valamint a tárgy oktatásához példaértékű oktatóvá, mérnökké, szónokká és férfivé tették számomra. 



Bárcsak több ilyen oktató lenne az egyetemen! 

Korrekt ember, nem egy tipik BME (GT3 / HDS) szinvonalú vérköcsög, aki azért él, hogy mekeserítse 
mások életét. Több ilyen ember kellene. 

Érdekes, jól követhető előadás, még a nehezebb tananyagrészeknél is. Nem csak az anyagot adja le 
előadáson, hanem egy szemléletmódra nevel a végeselem módszerekkel kapcsolatban.Külön értékeltem, 
hogy amikor hiányzott előadásról, akkor az anyagot egy jól érthető videó formájában feltette a honlapra. 

Hallgató barát, érzékeli, hogy a tantárgy kevés embert érint majd meg, így a lehető legtöbb segítséget 
adja meg nekik. Anyagok, segítségek, még egy videót is csinált az elmaradt előadásról. Le a kalappal. 

Az egyike volt a legigényesebb, legfelkészültebb előadóknak ebben a félévben (sőt, ha belegondolok, ő 
volt a leg). Kitűnően egyensúlyozott a tananyag tanítása és érdekességek mutatása között. A táblakép 
gyönyörű, azt sose hagyja abba, kérem! Így lehet igazán követni a gondolkodás menetét. 

példás felkészültség és befektetett munka 

Remek oktató, nagyon hallgatóbarát és fenn tudja tartani az érdeklődést egészen az előadás végégi. 

Nagyon összeszedetten, felkészülten és érdekesen adta le az anyagot. 

Nagyon érthetően tartja a tárgyat, a jövőben se legyen máshogy. 

Így tovább, hajrá! Köszönjük, szuper volt! 

Hatalmas tudású, nagyon jó stílusú, az egyetem egyik legjobb előadója 

Jól felkészült, segítőkész, nagyon jók voltak az órák, és az extra kérdésekre is választ kaptam. 

Legjobb!! 

Korrek, a hallgatóság figyelmét megpróbálja fenntartani. 

Tiszta, követhető, jól felépített. 

Nagyon jók az előadás után közzétett jegyzetei, így jobban tudnak a hallgatók az előadásra figyelni 

Kiváló oktató. Amikor elmaradt egy óra, videót töltött fel helyette. Ha minden oktató ilyen lenne, nőne a 
színvonal az egyetemen, csökkenne a lemorzsolódás. 

Kitűnő tanár és ember ! 

Maximális szakértelem és korrektség. A hallgatókhoz való hozzáállás példa ertékű. 

nem 

Remek oktató, minden szempontból. 

Igazán jó tanár. 

Nagyon jó kiadott anyagok 

Csak így tovább !!! 

Bárcsak a többi oktató is ilyen konzekvens lenne... 

Nagyon jól magyarázott, a feltett jegyzetei nagyon jók voltak. 

Abszolút hallgató központú előadások. A téma önmagában száraz de jó gyakorlati példákkal fel tudta 
dobni. 

Nagyon jó előadó, logikusan vezette le az összefüggéseket, megérte bejárni. 

Nagy örömmel láttam az elmaradt óra anyagának hangfelvételes változatát!!! 

Kiváló előadó 

A BME-n töltött 2,5 évem egyik legkorrektebb oktatója. 

Rendjén van. 

Nagyon rossz tapasztalat volt már az első órán, amikor kijelentette, hogy pontosan tudja, mik a hallgatók 
problémái a tárggyal (túlságosan elmélet orientált, csak plusz házi feladatokkal lehet jelest szerezni, 
stb...), de őt ez nem érdekli, mert szerinte minden rendben van, és nem fog változtatni semmin. 

Nem igazán tudom eldönteni, hogy a kiadott előadásvideó vagy a Driving in Santa Barbara lesz-e a 
kedvenc videóm, de nagyon más kihívója nincsen. 

Valóban az egyik legjobb oktató az egyetemen. 

Pontos, korrekt, segítőkész. 

Az egyik legjobb oktató a karon! Felkészült, segítőkész és nagyon jó előadó. 

Szakmailag kétségtelenül kiváló, viszont az előadások elég szárazok voltak. 

Félév: 2017/18/1 

Határozottan állíthatom, hogy az egyik legkorrektebb oktató. Az előadásokon érthetően magyarázza el a 
tananyagot, valós példákkal is szemlélteti. A zárthelyik előtti órán hasonló példákat ismertet, ezáltal is 
kedvezve a hallgatóságnak.A házi feladatokkal kapcsolatban is nyugodtan kérdezhet tőle az ember, 
türelmesen elmagyarázza ha nem érted, mit kéne csinálni.Év közben is kérte írjunk neki, hogy mi az ami 
előadáson esetleg nem volt érthető, min változtasson annak érdekében, hogy még színvonalasabb legyen 
az oktatás. Ő egy igazi tanár, akit tényleg érdekli, hogy a diákoknak átadja a tudást. 



Az egyik legjobb előadó a képzés során. Precíz, követhető, fenntartja az érdeklődést, és tökéletesen 
érthetően magyaráz. Sokáig bánni fogom, hogy óraütközés miatt csak néhány előadáson tudtam ott lenni. 

Köszönjük a féléves munkát! Egy remek oktatót és embert ismerhettünk meg a félév során aki odaadóan 
végzi a dolgát. Korrekt, hallgató barát, remélem egyre több ilyen oktató lesz az egyetemen. 

Rendkívül jó előadó, jó hallgatni, követhetően magyaráz. 

Becsületre méltó, és továbbiakban is támogatandó, hogy az előadással kapcsolatos visszajelzéseknek 
bármikor elérhető lehetőséget biztosított, és ezeket rendszeresen olvasta és értékelte is. 

Jól strukturált tematika, összeszedett, gyakorlatias előadásmód. 

Rendkívül jól magyaráz és szívesen válaszol bármilyen kérdésre. 

Felkészült, segítőkész és érdekesen tartja az órákat. 

Kedves és szimpatikus, és jól ad elő. 

Szépen kidolgozott levezetésekkel teszi tanulhatóvá a tárgyat 

Külön tetszett, hogy az OHV-n kívüli anonim véleményeket is kért. 

Határozott, korrekt, tisztában van a laborban elvégzett munkákkal, házifeladatokkal. 

A kiadott diasorok nagyon hasznosak voltak, ha ki is hagytam egy előadást, akkor is meg tudtam belőlük 
tanulni az anyagot. Az időigényes, könnyű levezetések kivetítése a táblára való leírás helyett nagyon 
tetszett, mivel így nem csak hogy nem kellett körmölni egész előadáson, de a kiadott diasorban is jól 
átláthatóan megvoltak a levezetések. 

Nagyon felkészült, segítőkész. 

Korekt tanár 

jól felkészült, nagytudású, jó volna, ha több ilyen lenne az egyetemen 

Kiváló, jól érthető jegyzeteket kaptunk a tárgyhoz az előadótól 

Nagyon jó, hogy a személye honlapján vannak segédanyagok, amiket (gondolom) saját szorgalmából 
készített el, igényesen, segítő szándékkal. Minden tárgyhoz valahogy így kéne. Világosan magyarázott 
szerintem. 

Legjobb 

Egyik legjobb oktató a tanszéken, de talán még az egyetemen is. 

Remek oktató, és a kiadott jegyzetek is nagyon hasznosak 

Színvonalas, érdekes előadások. 

A kiadott digitális jegyzetei nagyon hasznosak, de érdemes részt venni mindenképp az előadáson. Sokkal 
jobb ha már egy meglévő jegyzetbe írunk megjegyzéseket, illetve ezáltal ellenőrizni is tudjuk a benne 
szereplő képletek helyességét, nem történt-e véletlen elírás. 

Az oktató kiemelkedően jó. 

Rendkívül korrekt és segítőkész. Az eddigi legjobb tanáraim között van. 

Segítőkész, megértő és rendes tanár.Bármilyen kérdéssel bátran lehet hozzá fordulni. 

Lelkes. Örül, ha érdekli a hallgatókat a tárgy. Számomra érdekesek és hasznosak voltak az előadásai. 

Nem teljesen értem, miért kell igazolni a ZH-ról a hiányzást 

Kiváló segédleteiről híres, más tárgy esetén is. Rendkívül jó példa. 

lelkes, felkészült, korrekt 

Nem tudom teljesen, hogy mi ment félre, de valami igen. Látszott, hogy a tanár úr probálkozott, de 
valahogy nem tudta annyira felkelteni az érdeklődést, mint a többi MM-es tárgy. Szerintem az egyik 
probléma ott volt, hogy túl lassan haladtunk, így beleuntak az emberek. Viszont az hatalmas nagy 
pirospont, hogy az előző évek zárthelyi dolgozatait feltöltötte a tanár úr, így tudtuk mire lehet számítani, 
volt amire felkészülni. A tanárúr sarkallhatná a kollégáit, hogy ők is cselekedjenek hasonlóan. Egy 
zárthelyire felkészülés utolsó mozzanata mindig az kellene legyen, hogyan megoldjuk az előző évek zh-it, 
hogy lássuk, hogy is állunk a tudással. Sajnos nagyon kevés olyan tárggyal találkoztam, ahol hivatalosan 
megosztották velünk az előző évek zh-it. Pedig így nem kellene glink-ről meg innen onnan összelapátolni a 
pad alatt lefényképezett zh-kat, hanem szépen meglenne minden hivatalosan.A másik nagy piros pont az 
órák után kitölthető anonim google form. Nagyon jó ötletnek tartom, én többször is kitöltöttem, kár, hogy 
a hallgatóság nagy részét nem igazán érdekelte. Valahol, egy ideális világban minden tanárnak kellene 
legyen ilyen, hiszen így lehet megtudni, hogy min is kell változtatni. 

Segítőkész. Bármikor lehet keresni az előadás idején kívül is. 

Nagyon színvonalasak, érdekesek az órák. 

Az MM tanszékhez méltó, színvonalas előadásokkal volt dolgunk. Kicsivel több gyakorlati példa nem lenne 
rossz. 

Élveztem az előadásokat, jól fókuszálva volt az anyag, örülnék több ilyen előadónak. 



Nem hiszem, hogy túl sok ember lenne képes, ezt a tananyagot ilyen minőségben átadni. 

Nincs észrevételem. 

- 

Félév: 2016/17/1 

Nagyon jó tanár, érthetően magyaráz, lehet kérdezni, és még jó sztorikat is mesél kb minden órán. 

Nagyon jó előadó, jól támasztja alá életből vett példákkal a tananyagot. A tárgy témájától távoli egyéb 
tanácsai és okfejtései is nagyon hasznosak, vétek lenne kihagyni őket a jövőben. 

Kiváló órákat tart, érthető, követhető. Bárcsak minden BME-s előadás ilyen lenne. 

nagyon jó tanár, élvezetes órákat tartott 

Nagyon sokat segített a tantárgy a végeselemes módszer elméleti alapjainak elsajátításában, és így 
könnyebb volt a programokat is használni utána. 

Érdekes és élvezetes előadások voltak, nagyon jól átadta a tantárgy elméleti alpjait. Nagyon tetszett a 
tárgy. 

Szimpatikus ember. Jó, ha egy tanár pozitív kisugárzású és ez Kossa Attilánál abszolút érezhető volt! 

Nagyon jók voltak az előadások, könnyen követhető, jól jegyzetelhető.Én szerencsésebbnek tartanám, ha 
egyértelmű lenne a félév elejéén, hogy mind2 ZH-n lehet-e számítani pluszpontra, mert jobban be tudnánk 
osztani az energiáinkat. 

2 ZH-ra is tartott volna felkészítőt szerintem jobb jegyek születnek, de ettől eltekintve is korrekt volt. 

Kiváló órákat tartott, könnyű volt figyelni, szerettem bejárni. 

Az előadásokból szerintem nehezen érthető a lényeg, a házi feladatok, zh feladatok megoldásához jó lenne 
az előadáson is egy-egy házi feladat, zh feladat szintű feladatot megoldani, akár csak a megoldás menetét 
átbeszélve. 

A zárthelyik nem voltak túl nehezek. Jó tárgy, kéne valami ami folytatja, mind az elméletet, mélyebben, 
mind a programok elsajátítását. 

Az előadásmód nagyon tetszett, de az kézirat felmásolása mellett, nem sok egyéb magyarázat hangzott el. 
De lehet a kézirat nagyon részletes. 

Félév: 2015/16/1 

Korrekt. Talán ezzel a szóval lehetne legjobban jellemezni. Korrekt, mint az egész MM tanszék! :) Jók 
voltak az órái, elmagyarázta, hogy mit miért, kiemelte, hogy mi fontos, és mi hanyagolható el... Annyira 
jók voltak az órái, hogy ismertem egy srácot, akinek az ELTE-n MSc-n volt Végeselemje, és ide jött 
"vendéghallgatni" szabadidejében, mert itt legalább megtanították! Szóval köszönjük! 

Logikus felépítésű, követhető volt az összes előadás, mindenképpen egy jó alapot adott a módszer 
megismeréséhez. 

Kiváló előadó. 

Kossa tanár úr remek órákat tartott, az összesen bent voltam 

Tanár Úr minden órát magas színvonalon tartott, meglátásom szerint a tananyagot élvezhető módon adta 
le, a bonyolult részeket kellő alapossággal mutatta be. A tanszék - de akár az egyetem - általam 
megismert előadói közül a leginkább hallgató-közeli előadásmód jellemzi. Fontos megjegyezni, hogy az óra 
időtartamát nagyon korrektül tartotta, ha valamelyik alkalommal pár perccel hosszabbra is sikerült az 
előadás, azt következő alkalommal "visszaadta". 

Precíz tanár, aki érthetően magyaráz, figyelve arra, hogy a diákok megértsék a dolgokat és ne csak leírják 
az órán. Egyik kedvenc tanárom. Lehetne több ilyen oktató is. 

Ha csak fele olyan precíz lennék mint ő... 

Őrizze meg a módszereit Tanár úr! 

Jó órákat tartott; azt kérte számon, amit leadott; a felkészüléshez a saját jegyzetem és feladatok 
gyakorlása elég volt. Szívesen láttam volna órán valamilyen kitekintést az iparba akár meghívott előadó, 
akár vmilyen egyetemi projekt bemutatása kapcsán, ahol nemcsak a színes ábrákat látjuk, hanem 
beszámolnak arról, hogy mit hogyan csináltak, milyen problémákba ütköztek, miken lehetett elcsúszni; ma 
mi a "divat" és az ipar merre tart ezen a téren. 

Kiváló előadó! 

Nagyon pozitív figura, elképesztően jól tanít, kár, hogy kicsit kevés voltam a tananyaghoz. 

A Gépészkar egyik legjobb oktatója, logikus, érthető és követhető előadásokat tart, mellette emberileg is 
megközelíthető, könnyű vele szót érteni. Nem tudok olyanról, akinek rossz élménye lett volna vele 
kapcsolatban. Szerintem ő az az oktató, aki úgy nyitja meg az OHV eredményeket, mint ahogy a jó gyerek 



édesanyja fogadóórára megy: bezsebelni a dicséretek sokaságát, amelyeket természetesen 
megérdemelten kap. Nagyon remélem, hogy lesz még valaha tárgyam vele, mert tőle úgy lehet sokat 
tanulni, hogy az ember észre sem veszi, csak a flow ragadja el. Hiteles. 

Kíváló oktató, színvonalas előadásokkal és jegyzetekkel. Táblaképe is logikus, olvasható követhető, ami 
ritka ebben a formában. Összeségében jó okatató és segítőkész. Azonban előfordult olyan is amikor úgy 
éreztem nem igazságos, és nem akar segíteni egy egyszerű problémában. De végül ez sem lett nagy 
katasztrófa.. 

Nem szúrt szemet, hogy mint ember, nem tökéletes. 

Kiváló órák, azt kéri számon, amit lead. 

Félév: 2014/15/1 

Az egyik legjobb előadónk a képzésben. 

Nagyon jó, érdekes és hasznos előadásokat tartott; öröm volt bejárni. 

Ipari jó volt ez a félév is vele! 

Nagyon színvonalas előadásokat tart, melyek tökéletesen érthetőek. Nagyon precíz ember. 

Egyik legjobb gépész tanár, gondolkozás módot is tanít! 

Érthető és érdekes előadás, nagyon jó táblajegyzet, kíváló segédanyagok, korrekt zh-k, jó humor. A 
legjobb előadó, akivel eddig az egyetemen találkoztam. 

Remek előadó, kifogástalan előadást tart! 

Legjobb! 

Kivételesen jó és segítőkész előadó. 

A félév egyik kedvenc órája. Az előadás szerintem hasznos volt. Szerintem jó az elmélet felépítése és jól át 
sikerült adni. Ahol meg mégis bizonytalanodtam a rengeteg kiadott segédanyagba biztos találtam választ. 

Egy olyan nagy előadóban, ahol a technikai feltételek adottak, illene használni a hangosítást. 

A legjobb az egész egyetemen. 

Kossa Tanár Úr a legjobb! Az előző pontban leírt, számonkérésekkel való problémáimon kívül Őt 
pótapámnak fogadnám.Ilyen földhöz ragadt, művelt, nagy tudású, tapasztalt, nagy tekintélyű és jó fej 
oktatóval még nem volt dolgom. Rengeteg helyen járt, szeret túrázni, fotózni, stb. Hadd ne mondjam, 
mennyi projektben vesz részt, több gyereket nevel...Sajnálom, ha kicsit ömlengősnek hangzik, de ez az 
igazság :)HAJRÁ TANÁR ÚR! Példaképem :) 

Jó volt az előadás színvonala. 

Egyik legjobb tanár aki valaha tanított. 

a kar egyik legszimpatikusabb tanára, jól adja át az anyagot, megéri bemenni előadásra, bár a leterheltség 
miatt egy idő után redukálodik általában a diákoknál a látogatott előadások száma 

Remek előadó, jók az előadások. Korrekt, csak azt kérdezi ami elhangzott. A második zárthelyi az elsőhöz 
képest nehézre sikeredett, de megfelelő korrekciókat alkalmazott. 

Köszönjük a sok visszahozott értéket, de azért azt át kellene gondolni, hogy akkor milyen számonkérések 
legyenek, előző zh alapján lévők, vagy nem. Mert a beetetés nem túl sportszerű dolog, szerintem. 

Érdemes volt bejárni előadásokra, nagyon jó órákat tartott. A tanszék (gépészkar?) egyik legjobb oktatója. 

Nagyon jo eloadasokat tartott. Bar nem konnyu a targy azoknak, akik nem a mechanikaval fognak kesobb 
foglalkozni, de nekik is viszonylag erthetoen es kovethetoen magyarazott. Az eloadasokat probalta minel 
erdekesebben tartani. A 2. ZH joval nehezebb volt a vartnal, de nagyon ertekelendo, hogy eszerint 
korrigalta a pontokat is. A mechanika tanszeken az egyik legjobb oktato. 

Még mindig a legjobb tanár az egyetemen. 

Korrekt 

Színvonalas előadásokat tartott, mindent leadott, ami a tárgy teljesítéséhez kellett. Bárcsak több hasonló 
oktatónk lenne! 

Kiváló oktató, jól megtervezett, logikus felépítésű előadásokat tart, melyekre igen érdemes bejárni. 
Nagyon helyes, hogy a táblát használja oktatásra, amit precízen vezet, így jól lehet jegyzetelni. Kiadott 
segédletei gondos munkát tükröznek. 

Félév: 2013/14/1 

felkészült, korrekt, segítőkész 

Az egyetem egyik legjobb előadója! 

Kiváló előadásokat tartott! Stépán tanár úr előadásai mellett ez volt a legjobb. Szilárdségtant is szívesen 
hallgattam volna nála! Az előadás rendezetten, logikus felépítés szerint haladt, többször visszautalva a 



előző anyagokra, azokat akár újra leírva. A kiadott jegyzeteket pedig további segítséget nyújtottak, ha 
valami kimaradt, félre lett írva. Egy hiba volt: a nagy theta valamiért mindig fíként volt emlegetve... 

Nagyon szimpatikus, jó előadó! Nem bánnám ha a tanulmányaim során tartana még nekem órákat! 
(gépészeti fejlesztő) 

Ezt csak azért írom, mert Kossa Tanár Úr elvileg cenzúrázatlanul az összes róla írt OHV-s értékelést 
fölrakja pdf formátumban az mm tanszékes honlapjára és kíváncsi vagyok, hogy ezt is fölrakja-e közéjük. 

felkészült,korrekt tanár, akinél tudhatod, hogy mire számíthatsz és azt is kapod  

Kiváló előadó, nagyon tetszettek az órái! A tárgy tematikája nagyon jó részekre volt bontva, érthető volt 
azok egymásra épülése, az elmélet-gyakorlat átvezetése. A jövőben is szívesen fordulnék a Tanár úrhoz 
szakmai kérdésekkel kapcsolatban! 

Egészen példás módon lettek kidolgozva és megosztva az órai jegyzetek és segédletek, hatalmas segítség! 

Kossa Attila nagyon jól megtartotta az órát, érthetően magyaráz, továbbá szerintem mindenki hálás neki, 
hogy mindent felír a táblára. Respect! 

Először volt alkalmam hallgatni a tanár úr előadását: érhető, lényegre törő tudásátadás. Remek! 

Csak így tovább! Bár minden előadás ilyen színvonalú lenne... 

Külön felkészülő óra ugyan nem volt, de megemlítette, hogy melyek a fontos témakörök. Az összetettebb 
gyakorlati példák bemutatásán kívül nincs semmilyen kritika jellegű észrevételem. Kiváló oktató! 

Rendkívül jó volt a jegyzet és a tartott óra is, külön jó, hogy a diákoknak egyesével is tud figyelmet 
szentelni, örültem, mikor felismert egy későbbi találkozáskor. 

Az órák színvonala nagyon jó, érdekesen mondja el a tananyagot. Számonkérések nem voltak túl 
korrektek, pl.: az első ZH-nál, elötte való órán azt mondták nem kell számologép és reggel a ZH-nál 
közölték, hogy mégis kell. A második ZH-nál reggel közölték, hogy az elméleti kérdéseket kivették, mikor 
azt mondták hogy jelegre ugyan olyan lesz mint az első. Leckék is nehezebbek, időigényesebbek lettek. 
Kicsit több munka kellett a tárgy elvégzéséhez, mint a 3 kredit érték. 

Egyik legjobb tanárnak tartom az egyetemen. 

Jó előadó, élvezetes órák, megfelelő számonkérés, segítőkész. 

Követhető, logikusan felépített órák, a száraz tananyagot sikerült élvezhetően előadnia. 

Sokat ír a táblára, könnyen jegyzetelhető órák felépítése kiváló 

Korrekt, jó tananyagot állított össze, jó jegyzettel. 

Nagyon jó előadó, nagyon jó segédletek a tantárgyi honlapon. Szinte lehetetlen nem megtanulni nála az 
anyagot. 

Félév: 2016/17/1 

Lelkiismeretes, teljes mértékben korrekt. 

a létszám mellett gyakorlatnak nem nevezném de feladatmegoldó előadásként kiváló volt, így tovább 

Házi feladat igazából a laborokon volt, de arra is ugyanígy igaz minden. 

Félév: 2014/15/1 

A házi feladatokat nem ő értékelte, épp ezért lehettek különbségek az értékelés igazságosságában. 

Az első Mechanika Tanszék által tartott tárgy, amit már órán megértettem. Kossa Attila Tanár Úr remek 
előadó, szemléletes és érthetően, nem túlbonyolítva magyaráz. 

Nem volt külön zh-ra felkészítő, de nem is kellett. Órákon elhangzott olyan színvonalon az anyag, hogy 
meg lehessen írni. 

Legjobb! 

Mivel a gyakorlat is előadás, így ugyanaz érvényes ide is, mint az előadásra. 

Az órán megoldott feladatok nagyon jók voltak, de kicsit lehetett volna belőlük több is. 

A szorgalmi házi feladatokból, mivel azok pontszámával együtt adódik ki a félévi értékelés 100%-a, 
sajnálom hogy nem volt lehetőség késedelmes leadásra. Nevezhetjük szorgalmi házi feladatnak, de ha 
feltétele annak, hogy az ember ötöst szerezhessen(noha a zárthelyiket 100% fölé is lehetett hajtani, ami 
így kicsit tompította a helyzet élét), inkább látnám logikusnak kötelező feladatnak kiírni annak minden 
előnyével és hátrányával. 

Azért annyira nem voltak jók ezek a gyakorlatok. talán lehetett volna ansysos házi is, kiadott útmutatokból 
elsajátíthatnánk a szoftvert, és valami extra dolgot megcsinálni, persze kevesebb pontért, a gyakorlat meg 
lehetne valami interaktívabb dolog, például valami minimális költséggel járó dolgot megterhelünk, eltörik, 
és szoftverrel is megnézzük, hogy ezt előre lehet ilyenkor látni, illetve ilyen helyzetekben a szoftver 
gyengeségeinek szemléltetése, stb.De azért jó volt nagyon. 



Félév: 2013/14/1 

Kevés számpéldát oldottunk meg. 

Egy kivétellel "nem tudok válaszolni" opciót jelöltem a kérdőív ezen részén, mivel gyakorlat helyett előadás 
volt minden esetben, ezért az ottani értékeléseket tartom fenn a "gyakorlatok" esetére is. 

Az előadás érdekes és magával ragadó, annak ellenére is, hogy a reggeli órákban volt. A számonkérés 
reális és hallgató barát , az értékelés pedig igazságos. 

Valaki megmondhatná már neki, hogy matekban az "létezik" azért fordított E betű, mert az angol existből 
jön, a fordított A pedig az "all"ból. Nem úgy nézett ki, mint aki tudja 

Nem Dr. Kossa Attila volt a gyakorlati oktatóm! 

 

STATIKA 

Nyelv: Magyar, Képzési szint: BSc 

Félév: 2020/21/1 – Távolléti oktatás  

Mindig nagyon jól magyarázott, és hozzáállásában is kiemelkedő volt. Még a félév első napja előtt kaptunk 
teljeskörű tájékoztatást a tárgyi követelményekről (még az AUDMAX-ba is benézhettünk általa:)), ezektől 
eltérés a későbbiekben sem volt. Egyik legjobb tanárunk ebben a félévben, simán a legjobb előadó. 

Színesen, érdekesen tartotta az előadásokat, nagyon színvonalasnak éreztem. 

Szintén az egyik legkedveltebb oktatóm volt közvetlen hangvétele, de pontos magyarázása miatt. 

Kár, hogy nem tart matematikát külön 

Gyakorlati példákat hoz a való életből az elmélet mellé ami segíti a megértést és a motiváció megtartását. 

Rendkívül szakmai, kiváló pedagógus még képernyőn keresztül is, figyelemmel kíséri előadásainak 
látogatottságát, hallgatóságát 

Abszolút meg voltam elégedve a Tanár Úr előadásmódjával és felkészültségével is, mindig világosak és 
érthetőek voltak a magyarázatai. 

Alapos, lelkes korrekt volt 

Egyik legjobb oktatóm eddig 

Szimpatikus, jó tanár 

Tetszet hogy mindig naprakészen el voltunk látva a tanagyaggal és rendszerezett volt a tantárgy. 

Jó magyarázatokat adott a Tanár Úr és a félév végén még emailt is írt, hogy kössünk fel a gatyánkat a 
második félévre. Ez tetszett nekem. 

Hatalmas tudástárú, magasfokú ismeretekkel rendelkező oktató. 

nincs 

Zseniális oktató, minden részletre kitér és érthetően magyaráz 

Nagyszerűen magyaráz és közvetlen 

Teljes mértékben elégedett voltam vele. 

Lényegre törő előadásokat tartott. 

Nagyon érthetően magyarázott 

Tetszett az előadásmódja 

Rendkívül szimpatikus, korrekt, érthetően tanít és magyaráz, segítőkész. 

Mindig rendszerezett és pontos volt, az előadások érthetőek és követhetőek voltak. 

Tetszett a drive-os megoldás, kiváló kivitelezés szerintem. 

Az egyik legkorrektebb tanár! Van már egy diplomám, jó pár oktató tanított, de kevesek egyike, akiről 
kizárólag pozitívan tudok nyilatkozni. Korrekt, másodpercre pontosan precíz, segítőkész! 

Tetszett az előadás módja. Részletesen és követhetően tartotta az órákat. 

Precíz és logikusan felépített órák 

A tanár úr kellően felkészült volt és igényes előadásokat készített valamint gyakran korábban felkerültek az 
előadások. 

Érthető, logikus, megfelelő tempóban adja le az anyagot és jól megérti a hallgatóság gondolatait. 

Nagyon érthetően magyarázott, jó volt hallgatni az órákat. 

Az előadások érdekesek, és informatívak voltak, viszont rendkívül sok időt igényeltek, a másfél órás 
előadásokat sokszor dupla annyi idő volt feldolgozni. 

Pontosan nem tudom megítélni az oktatót. Csak aszinkron módon "találkoztunk". 



Precíz, pontos, artikuláltan és jól fogalmaz, követhető és a megértést, tanulási folyamatot katalizáló 
előadásokat tart 

Jól követhető, felkészült volt. Jól érthetően beszélt és az ábrákkal, rajzokkal könnyebbé tette az anyag 
megértését. 

nagyon jó oktató 

Imádtam az órákat hallgatni, csak úgy mint Dr. Berezvai Szabolcs Tanár Úrét (helyettesítette Dr. Kossa 
Attila Tanár Urat) 

Nagyon jól érthető, szemléletes órákat tartott. 

Nagy tudású oktató, profin előadta az anyagot. De így online elég gépies volt az egész. 

Kicsit lehetne lassabb a tempó 

Logikusak, nyomon követhetőek voltak az előadásai, az én írás-tempómnak kicsit gyorsan beszélt, de 
mivel előre fel voltak véve az előadások és meg tudtam állítani azokat ahol kellett, így ez nem okozott 
problémát. 

Amíg tanított minket, majd utána Dr. Berezvai Szabolcs is nagyon segítőkész volt, mindenben ahhoz 
járultak hozzá, hogy a lehető legjobb legyen az oktatásunk. Szerintem ez az óra tudott legjobban 
alkalmazkodni és a segítségünkre lenni az elektornikus oktatásban. 

Kiváló oktató, érthetően magyaráz, csak kicsit gyorsan lépteti a diákat. 

Kiváló oktató! 

Előadásmódja, és felkészültsége is kifogástalan, és a tantárgyhoz kapcsolódó kérdésekre is gyorsan, és 
segítőkészen válaszol. 

Hallgatóbarát, nagy tudású, emberséges oktató. Figyelmet jól fenn tudta tartani, és az információkat is jól 
adta át 

Az utolsó néhány héten már nem tartott előadást az USA-ba történő utazása miatt. Amennyit oktatott, az 
teljesen rendben volt, felkészült, humoros előadásmód, jól át tudta adni a tudást. 

Félév: 2019/20/1 

Legeslegjobb előadó, még Bajnóczy Gábornál is jobb, jobban leköti a hallgatók figyelmét. Mindent 
érthetően magyaráz, ha valaki valamit nem ért, de megkérdezi, úgy elmagyarázza, hogy a hülye is 
megérti. Nagyon tetszettek az előadás szünete előtti mini zh-k, tényleg ösztönözte a hallgatókat a 
készülésre. Látszik, hogy nagyon jól felkészül az előadásokra, prezentációi szemléletesek, érthetőek. Nem 
tudom, hogy van-e nála jobb előadókészséggel rendelkező oktató. Nem mondom, hogy a zh-k 
pofonegyszerűek, de hozhatóak, ám elég sokan buktak meg elsőre. 

Azt hiszem, a legjobb oktatók egyike akivel eddig találkoztam. Többen is vannak akik meg tudnak értetni 
nehéz dolgokat is, de a figyelem megszakítás nélküli fenntartására nagyon kevesek képesek. Láthatóan 
nem csak az általa oktatott terület szakértője, hanem az oktatás módszertanát is pontosan ismeri. 

Egyetlen alkalommal sem fordult elő késés, csúszás, minden órát szinte másodpercre pontosan kezdtünk 
és fejeztünk be. A táblára felkerült vázlatok olvashatósága és átláthatósága nagyon megkönnyítette a 
zárthelyikre való eredményes felkészülést. 

Könnyű hangvétellel mondta el a nem annyira könnyű anyagot, ezáltal általánosságban azt a benyomást 
keltette bennem, hogy könnyen teljesíthető ez a tárgy, ami magabiztosságot adott számomra, és ez 
nagyon hasznos volt. 

Az egyik kedvencem volt a félévben. Imádja a hallgatóit, segítőkész és rendkívül motivált. Az órák viccesek 
és érdekesek a táblai vázlat pedig átlátható és logikus volt. 

Az egyik legjobb oktató volt az első félévben véleményem szerint 

részletes hétköznapi példákkal magyarázta el az anyagot, teljesen érthetően, semmit nem változtatnék az 
előadáson 

Felkészült, zseniálisan érti amit tanít, nem volt kérdés amire ne adott volna kielégítő választ. Élvezet volt 
beülni az előadásaira. 

Nagyon érthetően, artikulálva beszél, és a táblára átláthatóan színeseket is következetesen használva ír. 

Nagyon jó volt, hogy színes krétával készítette az ábrákat, így átláthatóbbak voltak. Jól magyaráz, 
részletes. 

Arany ember. 

A félév legjobb előadója. Köszönöm! 

Kitűnően magyaráz 

Jól magyaráz, érthetően leadja az anyagot. Kiváló oktató! 

Tisztán érthetően magyaráz, szépen, átláthatóan dolgozik a táblán 



Korrekt, kedves, nagyon jó tanár. 

Nagyon kedves, fenntartja az érdeklődést, érdekességeket mutat, jó tanácsokkal látja el a hallgatókat, 
szép és lényegretörő a táblaképe 

lehetne pót pót zh azokank akik elbuknak a póton 

Érthetően szemléletesen magyaráz jó kiállás 350 ember előtt is tud tanítani 

Szépen ír, és érthetően magyaráz 

Zseniális oktató 

Hibátlan. 

érdekesek is voltak az előadások, és informatívak 

Rendkívül korrekt és segítőkész ember. Pontosan azt kéri számon a zárthelyiben, amit előtte elmondott. A 
fakultatív órákon pedig részletesen elmagyarázza az anyagot. 

A példáival nagyon jól bemutatta mi is az a statika, így érdekesebbé tette számunkra a tananyagot. 

Korrekt segítőkész. 

Legjobb előadó az első félévben. 

Nagyon jól adja át az ismereteit a tárggyal kapcsolatban. 

Teljes mértékben rendben volt.Érdekesek és hasznosak voltak az előadások. 

Remek előadások, néha túl részletes. 

Érthetően magyarázott 

Jók voltak a mini Zh-k 

Rendszeressége hatással van a diákokra. PL: rendszeres táblavezetés, anyag feltöltése és elérhetővé 
tétele, minden szervezett (zh-k lebonyolítása stb.) 

Nagyon jó előadó, mindig azon volt, hogy a hallgatóság megértse az adott tananyagot. 

nagyon színvonalas előadásokat tartott, minden ismeretet átadott nagyon lelkiismeretesen 

Kiváló oktató. Érdekes előadásai vannak, melyek néha humorosak is. Figyelmemet teljes mértékben 
lekötötte. 

Remek stílus, figyelmet megtartó oktatás és anyag 

Határozott előadásmód, megfelelő felkészültség. 

Kiváló oktató. 

A kedvenc előadásom, imádtam bejárni, mindig színes krétákat használt és kövthetőek voltak az 
előadások. 

Nagyon jól át tudta adni az anyagot, érdekesen és érthetően. Az előadásokról könnyű volt szép jegyzetet 
készíteni. 

Nagyon jó és átlátható vázlatot adott az óra során le. Talán ebből a tantárgyból lett a legszebb jegyzetem. 

érthető volt 

nagyon szerettem 

Egyszerűen ,érthetően adta le az anyagot. Én teljesen elégedett voltam 

Jó előadásokat tartott. 

Nagyon segítőkész oktató! Az órái érthetőek, jó a tempó, és átlátható a táblakép. 

nagyon jó tanár 

Kiváló oktató, hibátlan volt a munkája. 

Rugalmas, korrekt. 

Nagyon emberségesen bánt a diákokkal. 

Jó előadó, tökéletesek voltak a magyarázatok az anyaghoz. 

Jó előadó mindent elmagyaráz nem nézi le a hallgatóit 

nagyon gyors volt, könnyen elvesztettük a fonalat. A végén az önálló munkák jók voltak, csak 
könnyebbnek kellett volna lenniük. 

Nagyon érthetően magyarázott. 

NAGYON PRECÍZ, legjobb tanár 

Félév: 2018/19/1 

Érdekesen tudja leadni azt az anyagot is, ami elsőre nem tűnik érdekesnek/könnyűnek, nagyon 
hallgatóbarát, igyekszik minden kérdésünket megválaszolni, köszönjük a munkáját ezúton is. 

A táblatörlő szivacs a legjobb eszköz az igénybevételek szemléltetéséhez. A Tanár Úr a legtöbb dolgot 
egyszerűen,könnyen megérthetően, mégis részletesen, szakszerűen magyarázott el. 

A minizh-k, a videók (talán Veritasium vagy Vsauce volt), mintha tanuláspszihológiai kutatások eredménye 
alapján lett volna összerakva. Gratulálok. 

Fiatalos, energikus, jó előadó készséggel rendelkező úr. Szinte minden témát szemléletesen megmutat, ha 



kell prezentál. Szívesen jártam előadásaira. 

mindig felkészült volt az előadásokon, és hasznos volt, hogy mindig felírta a táblára a lényeges dolgokat a 
ppt-ből 

Kivételes előadó. Felkészült, precíz. Gyakorlati példákkal is segít a tananyag megértésében. Humort is 
"becsempész" az előadásokba. 

Vicceivel,és való életből vett példáival próbált egy kis színt vinni az unalmasnak mondható tantárgyba 
(sikeresen). 

Az egyik legjobb tanár, annak ellenére tartott jó és élvezhető órákat, hogy maga az anyag kissé unalmas. 

Modernebb oktatást tanusít, mint a legtöbb előadó és remekül megtalálja az összhangot a hallgatósággal. 

Perfekcionista, de ez a hallgatóknak jó. 

Színvonalas előadó 

Képzett és kompetens tanár, sokat segítettek az anyag megértésében a vizuális prezentációk az előadások 
alatt.(pl súlypont megtalálása 2 súlyvonallal) 

Tetszettek az előadások. 

Nagyon jó oktató. 

Színes, átlátható, rendezett táblakép, emellett érthető magyarázat. 

Segítőkész. 

Az egyik legjobb előadásokat tartotta. 

precizitasa es tiszteseges jelleme peldamutato 

Nagyon jól magyaráz, hallgatók számára teljes mértékben érthető. 

felkészült,modern 

karizmatikus, sok ilyen oktató lehetne még 

Nincs különös észrevételem, élveztem az óráit. 

Jó oktató. 

Segítőkész és türelmes volt. 

Praesent nec quam vitae enim ultricies commodo sit amet et nunc. 

Remek oktató 

Jó oktató, érthetően adta le a tananyagot, megfelelő tempóban, korrektnek tartom. Az előadás diasorai is 
jók voltak, az otthoni készülést is nagyban segítették. 

Pozitívabban állhatna az öntevékeny körök által tartott konzultációhoz. 

normális emberileg is segítőkész 

kitűnő előadásmód 

Nagyon jól magyaráz és jók a jegyzetei. 

Kiváló oktató, tökéletesen átadja a szükséges tudást a hallgatóknak. 

Segítőkész. 

Az előadás során időnként személyes anekdotákban elkalandozik. 

Tetszettek a mini zh-k amiket bevezetett ezzel is fenntartva év közben az érdeklődést 

rendkívül felkészült, tökéletes előadó 

Korrekt, precíz, nagyon jól magyaráz. 

Szerintem nagyon jó tanár, viccelt, de tanított rendesen. 

Nagyon jól magyaráz és fiatalos a stílusa nagyon. Korrekt nagyon. 

Elérhető, diákbarát 

Kiváló oktató, nagyon részletes. 

Minden rendben volt az órákkal, néha nehezen tudtam odafigyelni az órákra. 

nagyon jól tudja az anyagot és tájékozott 

Nagyon jól és érthetően el tudta magyarázni az anyagot. 

Rendben volt minden! 

Szerintem az egyik legjobb előadó volt, látszik hogy ért a hallgatók nyelvén. 

Jól magyarázott, hamar megtalálta a hallgatókkal a közös hangot. 

vicces, de mégis komoly 

Nem kellene megsértődni a Seniorosokra a felkészítők miatt, ők is csak segíteni akarnak 

érdekes tényket kapcsolt az anyaghoz 

Kedvenc előadóm, egyedül a statika előadásokra éri meg rendszeresen bejárni. 

Jó lenne, ha írna ki pót-pót ZH-t is. 

x 

Zseniálisan tanít és örülök, hogy a Szilárdságtan előadásokat is ő fogja tartani. 



Nem értem miért ellenezte azt, hogy elmenjünk konzultációra, amit felsőbb éves hallgatók tartottak. 
Egyébként jó előadásokat tartott. 

Hívtam telefonon, fontos ügyben, de nem vette fel. Habár nem tudom, hogy mint hallgató ez egyáltalán 
módomban áll-e 

Teljesen korrekt, érthetően magyaráz. 

nagyon tisztán és érthetően magyaráz 

nincsenek 

Beleéléssel és szenvedélyesen ad elő. 

Jó minőségi oktatás az első zh kicsit sok volt (mint később kiderült) 

Félév: 2017/18/1 

A legjobb előadó akivel valaha találkoztam. 

Ne hagyják, hogy nyugdíjba menjen, ilyen emberekre van itt szükség! 

Kiváló oktató. Az előadásokra élmény volt bejárni, a tananyagot nagyon jól előadja és magyarázza. 

Csak így tovább. Már MarkMy-on is megírtam, hogy tökéletesen átadta a tananyagot és úgy sem 
unatkoztam hogy már tanultam ilyesmit. 

Nagyon jó előadó. Minden előadás aranyat ért. 

Jól felépítette az előadásokat, azokon dinamikusa, segítőkészen vett részt, azt akarta, hogy meg is értsük. 

Nagyon érthetően, világosan, jó rálátással magyarázta az anyagot. Nála jobb előadót nem hallgattam az 
első félév során. 

Mindig félkészült volt. Jól fenntartja a hallgatók figyelmét. Választékosan beszélt. Tisztelt minket. 
Segítőkész volt a házifeladatokkal kapcsolatban. Az egyik legjobb előadó volt. Nem csak értett a 
statikához, hanem tanítani is tudta. 

Felkészült, magabiztos, korrekt tanár. Ilyen tanárokat tudok elképzelni a modern oktatásban. 

Segítőkész oktató. 

Szerintem zseniális oktató, volt lehetőségünk kérdezni, kompromisszum képes, volt hallgató-előadó 
kapcsolat . Heti 45 perc alatt képes volt leadni amit leakart / le kellett adnia . Ezen felül rengeteg plusz 
anyagot ( PDF / videó ) töltött fel, amelyek kifejezetten hasznosak voltak a beadandók ill zh-k megírásánál 
. Szórakoztató is volt néha, amennyire az ideje engedte , az embernek egy 3órás gépszerk előadás után is 
volt kedve bemenni az előadására . 

Magabiztosan tartotta az előadásokat ez tetszett 

Az oktató teljes mértékben korrekt és lelkiismeretesen végzi a munkáját, száz százalékig hallgatóbarát és 
olykor humoros. 

Pontos, határozott, egyformán fontosnak tartja a hallgatókat, nem részesít senkit előnyben, ilyen egy jó 
előadó. 

Egyik legjobb előadó, akivel találkoztam, bármit mond, elsőre tökéletesen megérthető, és a kiváló ábrák, 
diák miatt egyből rögzül! 

Még a kevés rendelkezésre álló idő alatt is érdekessé tudta tenni az előadásokat. 

figyel a hallgatókra, az egyik legjobb előadó az egyetemen 

Nagyon jól, szemléletesen, egyszerűen tudta átadni azt, amit tanítani akart. Az óra rövidsége volt csak az 
egyedüli probléma. 

Nagyon szimpatikus volt a fellépése, és jól át tudta adni a tananyagot 

Mindig figyelt arra, hogy a 45 percbe beleférjen az, amit mondani akar. Ha esetleg tovább tartotta az 
előadást, emlékezett, hogy a következő alkalommal hamarabb befejezze. Alkalmazkodott a hallgatók 
kéréseihez. 

Nagyon felkészült, precíz és az érdeklődést végig fenntartja. A hallgatóság nagyon kedvelte. 

A legjobb egyetemi oktatóim közé tartozik. Mindig fenntartotta a figyelmet. Ha 1,5 órás lett volna az 
előadás még nem is sietett volna ennyire, és belefért volna minden az előadásokba. 

Az első félévben a legjobb előadó volt, mindig barátságos és felkészült volt, megszerettette a tantárgyat a 
diákokkal. 

Az előadások nagyon jók voltak, követhetőek, érthetőek és élvezetesek. Néha már talán kicsit szájba 
rágósan is, de nagyon jól magyarázott. Az idővel való gazdálkodása példás. 

Segítőkész 

Rendezett, tömör és jól érthető előadásokat tart. A szemléltetések mindig nagyon hasznosak voltak. 

Érthetően, következetesen mondta el az előadás anyagát, az elmaradó előadást pedig rövid videóban 
összefoglalták és pótolták. 

A legjobb előadó, akivel találkoztam a félév során. Fiatalos lendülete, precizitása, lelkesedése átragad a 



hallgatóra, ami remek órákká teszik az előadásokat. Nagyon szépen, logikusan ír a táblára. 

Remek előadásokat tartott 

Nagyon pörgősen adott elő. Nagyon jól magyaráz még abban a rövid időben is, ami egyes tananyag-
részekre esik. 

jó fej 

korrekt, segítőkész 

Pontos, precíz előadó. A figyelmet fenntartja, az előadásokon minden lényeges dolog elhangzott. 

Mindig betartja az ígéreteit. 

Nagyon jó előadó, felkészült, jól átlátható diasorozatot használ, amit elérhetővé is tesz, ez nagy segítség 
ZH-k előtt, mikor át kéne nézni az összes addigi anyagot. Nagyon korrekt ember, lelkiismeretesen ügyel az 
előadás hosszára, pedig neki van a legkevesebb ideje, ezzel az 1 órával. 

Nagyon felkészült, összeszedett volt. 

Remek oktato, szinvonalas es erdekes eloadasok 

fenn tudta tartani az érdeklődést, figyelmet 

Ne csak azt mondja el, ami a dián is rajta van. 

Nagyon színvonalas, érthető előadásokat tartott. Fent tudta tartani a hallgatóság figyelmét. 

A hozzáállása magához a tanításhoz rendkívül szimpatikussá tette számomra, előadása szemléletes, 
koherens, érthető és követhető. 

Érthetően magyarázott és felkészült volt. 

remek előadó , tömören , érthetően magyarázott végig 

Precíz, pontos, határozott, felkészült. 

Nagyon korrekt és segítőkész volt, ha volt valami probléma a tárggyal mindig lehetett hozzá fordulni! 

Remek példákat hozott fel. Mindig érthetően magyarázott és mindent érteni lehetett. 

Fenn tudja tartani az érdeklődést, kifejezetten humoros volt amikor valamit olyannak szánt és értett a 
"fiatalok nyelvén". 

jól felkészült, jó előadásmód 

Nagyon korrekt, partnerként kezelte a hallgatóságot, érthetően és érdekesen tartotta az előadásokat. 

Az előadó érthetően és egyértelműen adta le a tananyagot. 

Egyik legjobb oktató. 

Érthető magyarázatot ad, életszerű példákkal 

Egyértelmű magyarázatok, lelkes, élvezetes előadások. 

. 

Nagyon érdekes előadásokat tart, jól magyaráz. 

Nagyon jó pörgős, izgalmas, szakmailag is megfelelő előadásokat tartott. 

Az előadáson jó légkör uralkodott, érthetően és pontosan magyarázott. 

Nagyon felkészült, precíz oktató, mindenképpen elégedett voltam vele. 

Remekül magyaráz, nagyon jól összefoglalja a mondandóját az adott, nem túl sok idő alatt is. 

Rendkívül elkötelezett, látszik rajta, hogy meg akarja értetni az anyagot velünk. Humoros, aktív. 

Nagyon korrekt és figyelmes volt az egész félév során. Bármikor lehetett fordulni hozzá, segítőkészen 
válaszolt. Jó érzés volt beülni az óráira, mert az ember tényleg azt érezte, hogy tanítani szeretnének neki, 
ráadásul ez még érdekesen és kivetni való nélkül sikerült. 5* 

Lendületesen magyaráz, sokszor tesz humoros megjegyzést, nem szilárdítja meg az előadást azzal, hogy a 
maximumot akarja kihozni az időből, és nincs idő mással foglalkozni, mint ami az órához hozzátartozik. Az 
első óráját azzal kezdte, hogy az egyetem mennyire más, mint a gimnázium, valamint óva intette a 
hallgatókat az elkanászodástól. Igaz ez nem tartozik a statikához, és ettől nem adta jobban elő az 
anyagot, emberileg mégis jobban értékeltem ezek után. 

Rendkívül korrekt és segítőkész. 

Élvezetes órák, pont jó mennyiségű a humor és a hasznos információ 

Nagy tudású, segítőkész ember. 

Rettentően jól magyarázott. 

nincs 

Egész félév során publikálta a gyakorlat és az előadás anyagát hétről hétre, ami sokat segített nekem a 
tanulásban. 

A legjobb előadó!!!! 

Lenyűgöző, hogy próbál minden téren segíteni a tananyag elsajátítását. Az online videói pedig nagyon 
nagy segítséget jelenthetnek egy-egy kérdéses lecke megértésénél. Minden előadónak ilyennek kéne 



lennie. 

Energetikusan tartotta az előadást, fenntartotta a figyelmet. 

Kiváló oktató, minden megfelelő volt vele kapcsolatban 

Kifogástalanul jó előadó, pörgös, tömör és lényegretörő. 

Túlmagyarázza néha az anyagot, bár ez nem biztos, hogy hátrány. 

Félév: 2016/17/2 

Kiváló oktató, felkészült és segítőkész. 

 

 

SZILÁRDSÁGTAN 

Nyelv: Magyar, Képzési szint: BSc 

Félév: 2021/22/2 

A legjobb oktató, akivel valaha találkoztam! Precíz, igényes, lelkes, hallgatóbarát, segítőkész, és 
végtelenszer türelmesebb a kevésbé civilizált hallgatótársaimmal szemben, mint amennyire én lennék 
képes az Ő helyében. Plusz pont, hogy gyönyörűen ír, a táblaképe és a jegyzetei olyanok, mint egy 
szimfónia! 

Az egyik legsegítőkészebb oktató, akivel találkoztam. Rengeteg felkészülési lehetőséget biztosított, az 
összes előadás, összefoglalóval, kiegészítéssel fent volt időben Teams-en. A táblaképe gyönyörű, a 
hangereje olyan, hogy nehéz nem odafigyelni rá. Összességében szerettem hozzá bejárni előadásra. 

Egy Isten, ezt a tárgyat így kell előadni, a lelkét kiteszi, hogy a hallgatók megértsék ezt az írtózatosan 
nehéz tárgyat,és még humora is van. 10/11 

Előadóként nyilván fontos, hogy a hallgatók véleménye "érdekelje" az előadót, viszont én úgy éreztem, 
hogy akiknek nem úgy sikerültek a számonkérések, mint ahogyan azt várták, egyből Dr. Kossa Attilában 
keresték a hibát, és sajnos ő a kellőnél nagyobb figyelmet tesz ezekre a megjegyzésekre. Számomra 
egyértelmű, hogy csak a kifogást keresik, amiért nem sikerült nekik a számonkérés, és ezúton is szeretnék 
elnézést kérni Dr. Kossa Attilától, a hallgatótársaim megjegyzéseiért, amiket nekem is kellemetlen volt 
olvasni, hogy hogyan próbálnak visszavágni, amiért "nehéz" volt a zárthelyi... 

Ez az ember egy legenda 

Kiváló előadó, tényleg mindent megtett, hogy a lehető legtöbben teljesítsük a tantárgyat. A figyelmet jól 
fenntartotta, előadások szünetében válaszolt a konzultációs kérdéseinkre. 

Kossa Attila volt a legjobb tanár az eddigi egyetemi pályafutásom alatt. 

Messzemenően kitűnő mind a leadott anyag minőségében, mind a táblajegyzetben, mind az 
előadásmódban, mind a professzionalizmusban. A Tanár úr kedves, segítőkész, hallgatócentrikus. 

Minden porcikájával arra törekszik, hogy érthető formában átadja az ismereteket, a módszereket, és 
egyébként meg a tanulásra is ösztönöz. Rendkívül jó ppt-i vannak, nagyon hasznosak a színes magyarázó 
ábrák és a kidolgozott feladatok is, illetve a pedagógiai érzék, amivel vezeti az órákat. Legenda. Nagy 
köszönet neki, más tanárnál nem biztos, hogy ilyen szinten elsajátítom ennek a nehéz, ámde annál is 
fontosabb tantárgynak az ismeretanyagát. 

Minden segítséget megad, és nagyon jól adja át az anyagot. 

Nagyon felkészült, korrekt oktató és emellett nagyon jó PPT-ket készít óráról órára. 

Nagyon felkészült, segítőkész, az előadásira szerettem bejárni 

Nagyon jófej, segítőkész, az indokolatlan kritikákat a megfelelő módon kezelte. Tényleg a hallgatókat 
tartja szem előtt és mindenben nekik akar segíteni. 

Nagyon jók voltak az előadások! 

Nagyon nagy segítség volt, hogy a típusfeladatok elérhetőek voltak, így volt min gyakorlolni. Az előadás 
anyagok is könnyen visszanézhetőek. Ez hatalmas segítség volt, más előadóknál ezt ritkán vagy egyáltalán 
nem tapasztalni. ( A gyakorló feladatokat vadászni kell, ha az ember készülni akar.) Az előadások is 
érdekesek voltak, könnyű volt figyelni, mert végig hozzánk beszélt és nekünk magyarázott (és nem a 
táblához) 

Nagyon odafigyelt, hogy a lehető legtöbb segédanyagot megkapjuk, ezáltal segítve a tanulást. 

Nagyon szigorú, nagyon következetes, sokat követel, de igazságosan értékel. 

Nála jobb oktatót elképzelni sem tudnék. 

Rendkívül jól oktatott, rengeteg segédanyagot biztosított a hallgatóság számára. Mindent megtett annak 
érdekében, hogy a lehető legjobban el tudjuk sajátítani a tananyagot. A számonkéréseket is úgy állította 
össze, hogy megfelelő felkészüléssel abszolút sikeresen meg lehessen oldani a példákat. 



Szakmailag és emberileg is nagyon erős példát állít a munkamoráljával. Látszott, hogy sok energiát 
fektetett az előadások megtervezésébe, amik ennek köszönhetően tényleg élvezetesek voltak. Jó kiállása 
van, simán fenn tudja tartani az évfolyam figyelmét, Csernák tanár úrral együtt sokunkkal sikerült 
megszerettetniük a mechás tárgyakat. 

Tökéletes diasorok, érdekes előadás. 

Véleményem szerint egyike a legjobb előadóknak. Teljesen korrekten, jól kezelte a tárgyat, minden 
segítséget megadott, hogy sikeresen teljesíthessünk. 

Zseniális, egyik kedvenc előadóm. Segítőkész, hatalmas tudással rendelkezik, humoros, kellően szigorú. Ki 
más hoz a Barátok közt-ből példát a Castigliano tételre? 

a legjobb 

A Tanár Úr nagyon sok segítséget adott a felkészűléshez 

Az előadások alatt végig fent tudta tartani a figyelmet, szerettem az órákra járni. 

Brutálisan jó előadó 

Egy legenda a pali. 

Érthetően adta át az anyagot, példákkal animációkkal érdekesebbé tette az előadást. 

Fenn tudta tartani a figyelmet, kimagasló előadói stílus 

Imádtam! Nagyon kedves és nagyon fair tanár. Az előadásai érdekesek voltak, valamint a felkészülést 
nagyon segítette a megosztptt tananyagokkal. :) 

Jól ad elő, és elég vicces, persze a jó értelemben. 

Kellemes hangulatban telt az összes óra amellett, hogy a tananyag is érthetően és teljes szakmaiság 
mellett lett leadva. 

Kiváló előadó 

Kiváló előadó ! 

Kiváló oktató 

Kíválóak az előadásai! A kivetített anyag alapján egy jól követhető jegyzetet dolgoz ki a táblánál, és több 
színt is használ. Videókat és ábrákat rendszeresen is mutatott. Bárcsak minden előadó így adná le az 
anyagot! 

Korrekt és jófej. Jól ad elő. 

Mindent megtett, hogy a halál nehéz tárgyat megtanítsa nekünk. Rengeteg segédanyaggal segített minket, 
szakmai tudása hatalmas, nagyon jófej ember! 

A teamses passzív aggresszív megnyilvánulásai érdekesek. Konkrétprobléma az, hogy a számonkérések 
anyagát nem egyértelműen közli néha utólag változtatva. Az anyag átadása és tudás viszont hibátlan. 

Az első előadástól szimpatikus volt, mert előadásmódjával elnyerte a hallgatók figyelmét. Talán az 
egyetlen előadó volt a félévben, akinél nem kellett hogy figyelmet fordítsak az odafigyelésre és 
jegyzetelésre, nagyon jó hangerővel, hangszínnel és kiállással tartotta az órákat. Mindezek ellenére azt 
vettem észre, hogy túl sok figyelmet ad a hallgatói véleményre(főként a negatívra), és ezt számomra 
furcsán és túl drasztikusan reagálja le. Az általam leírt kiemelkedően pozitív összképhez egy "Sajnálom, de 
nem értek egyet... nem érzem így..." hozzáállás sokkal tiszteletreméltóbb számomra, mint a durva 
komment visszautasítós (ebben az esetben még a nem válaszolást is jobbnak tartom). Ennek ellenére 
szuper előadónak tartom, és több ilyen oktatót szeretnék, viszont a kezdeti szimpátiám az előadóval 
kapcsolatban alábbhagyott. 

Nagy tudású oktató 

nagyon élvezhetőek voltak az előadások 

Nagyon figyelmes és segítőkész 

Nagyon jó a dühkezelése. 

Nagyon jó előadó, mindig felkészült volt. Ellenben semennyire nem érdekelték a visszajelzések, minden 
kritikát valahogy kimagyarázott vagy félreértelmezett, egyik esetben sem látszott hogy esetleg átgondolta 
volna hogy van ami rossz, amit csinál. Nyitottabban kéne hozzááljon a negatív kritikához. 

Nagyon jól magyaráz, jó előadó. Sok segédanyagot közzétett (kidolgozott feladatsorok, korábbi vizsgák, 
zh-k), ezzel nagy mértékben segítette a felkészülést. 

Nagyon korrekt volt, tetszett, hogy rengeteg segédanyagot, illetve szakirodalmat töltött fel. 

Néha belezavarozdott a mondandójába, és nehezen (vagy utólag), de kijavította magát. Ezen kívűl korrekt, 
hatalmas tudású 

Nem tetszett, hogy szovátette a viselkedésemet, úgy hogy hallgatótársaimat nem akadályoztam. 

Összeszedett, precíz, türelmes, remek oktató! 

Nagyon jó előadó.Egyetlen gyengéje a hallgatók arroganciája és együgyűsége. Nem a negatív kommentek 



zavarják, hanem a hülye, bunkó vagy értelmetlen megjegyzések (ami teljesen érthető).A probléma, hogy 
ezekre mindig reagál, általában nagy felháborodottsággal (a visszajelző anonimitását mindig tiszteletben 
tartva!), és a válaszával sajnos a hallgatók szemében inkább köznevetség tárgyává válik, mintsem 
megoldaná a problémát.Szerintem ez gyerekes viselkedés, jobb lenne, ha szimplán ignorálná ezeket a 
megjegyzéseket. 

Rendkívül igényes diasorok, összefoglaló videók, amik nagyban megkönnyítették a készülést. 

Rengeteg segédanyagot oszt meg a hallgatókkal, amelyek nagy mértékben segítik a számonkérésekre való 
felkészülést. Sajnos eddig ezt a segítőkészséget csak ennél a tanszéknél véltem felfedezni. Példaértékű. 

Szerintem minden rendben volt az órákkal, nagyon sok felkészülési lehetőséget is kaptunk, amik nagyban 
segítették a felkészülést a számonkérésekre. 

Szerintem rosszul mérte fel a zh-nál, hogy ilyen rövid idő alatt mennyi és milyen nehézségű feladat 
teljesíthető. A 60%-os bukási arány szintén ezt mutatja. Kicsit félrevezető volt az, amikor azt mondta egyik 
előadáson, hogy az online zh teljesen más volt és ne az alapján készüljünk, majd a zh-ban leginkább 
ahhoz hasonlító típusfeladatok voltak. 

Félév: 2020/21/2 (távoktatás)    

Továbbra is a GPK egyik legjobb oktatója. Érthetően magyaráz, segítőkész és ami a legfontosabb 
emberséges. Kedvenc! 

Zseniális oktató minden szempontból, mind pedagógiailag, mind szakmailag. 

Legjobb. Bár a tantárgyat nem szeretem, Kossa T.Úr és Berezvai T.Úr is a legértelmesebb, legjobb 
szándékú, legemberibb tanárok. 

Ez az ember zseniális. Tehát véleményem szerint nem túlzás azt mondani, hogy műegyetem egyik legjobb 
tanára. Érdekes az előadások, érthetően és letisztultan fogalmaz. Igazán elárulhatná melyik dinoszaurusz a 
kedvence, de ezt leszámítva semmi negatívat nem tudok róla elmondani. 

Nagyon szimpatikus, kedves oktató! 

Nagyon jól tanít, érthetően magyaráz. Biztosított számunkra anonim kérdések feltevésére platformot, 
mindig gyorsan és ítélet nélkül válaszolt. Egyik legjobb tanárom az eddigi egyetemi tanulmányaim során. 

Rendkívül precíz, felkészült. Hatékonyan és izgalmasan adja át a tudást. Elsőosztályú tanár. 

Mindig is szerettem Kossa Attila Tanár Úr óráit. Úgy gondolom, hogy megfelelő minőségűek voltak és ezen 
belül pedig a levezetések is nagyban elősegítették a megértést. 

Példaértékűen veszi az online oktatás akadályát. 

Nagyon kellemes az általa vezetett előadás hallgatása. Mind a megfelelő tempó, mind pedig a téma alapos 
bemutatása (gyakorlati példákon keresztül is) fontos pozitívum. 

Kiváló 

Köszönöm szépen a félévet! 

Nagyon rendes, segítőkész és hallgatóbarát. Jó hallgatni a hangját. Látszik, hogy érti amit mond és 
szeretné is átadni a tudását. 

Kedves, korrekt és segítőkész. 

Embercentrikus, rendkívül egítőkész, nagy tudásúokatató 

mindig segítőkész volt, ha megkerestük valamilyen üggyel kapcsolatban 

Sajnálom, hogy egy személyes órán sem vehettem részt :(, de az online órákkal is maximálisan elégedett 
vagyok. 

Jól fenntartotta a figyelmet, és igyekezett érdekességeket is belevinni az előadásokba. 

Teljes mértékben elégedett voltam az óráival, emberségesnek és segítőkésznek tartom 

Néha kissé lassúak voltak a magyarázások (de annál színvonalasabbak), de ez talán nem probléma, mert 
aki hamarabb megérti a tananyagot, az a videófelvételnek köszönhetően tudja gyorsabban is nézni az 
előadást. 

Az idén készült felvételeken jobban átlátható volt a tananyag, sajnálom, hogy ezeket az összefoglaló 
részeket nem sikerült beszúrni a tavalyi felvételek mellé 

Tanár Úr az előadásaiban nagyon látványos ábrákat, diagramokat és ehhez hasonló forrásokat használt 
fel, melyek megkönnyítették a tananyag elsajátítását. 

Precíz,abszolút korrekt,nagyon jó előadó,az egyik legjobb a karon. 

Magas színvonalú előadásokat tartott, sajnálom, hogy nem hallgathattam élőben is. 

AZ előadásait nem lehet megunni, nagyon szuperek 

Nagyon összeszedett kiváló oktató 



Személyesen sajnos nem volt kontaktom vele, de az előadásvideók alapján nagyon szimpatikus. Profin, jól 
követhetően ad elő. Komplex tudást adott át. 

Hozta a szokásos felkészült, érdekfeszítő oktatást. Élveztem hallgatni az előadásokat 

Nem csökkent a magas színvonal, megérdemelte a lovagkeresztet! 

A statika tárgyhoz hasonló minőség megmaradat. Max pont. 

Minden tiszteletem az övé, nagyon empatikus és segítőkész oktató, az órák pedig kiválóan vannak 
felépítve. 

Korrekt előadások, akit érdekel a téma nagyon érdekesek is. 

nagyon jó tanár 

Nagyon korrekt és érthető, de néha egy-két fölösleges levezetést túl hosszan magyaráz. 

Teljesen korrekt, felkészült, nagy tudású oktató. 

Félév: 2019/20/2 (távoktatás)    

Első félévben a Statika előadásokon már megszokhattunk a páratlan precizitást, amivel az órákat tartja, 
idén viszont a digitális előadások terén is bizonyított, nagyon hasznos lenne ha ilyen fajta újranézhető 
előadások rendelkezésre állnának normális oktatási rend esetén is. 

Nagyon precíz, és ha lehet ilyet mondani, a hallgatóságot helyezi előtérbe. A szankciómentes plussz egy 
hét kitoldás a házik leadásához nagyon jó ötlet volt, és az is, hogy az előadást videó formájában kaptuk 
meg. Így többször vissza lehetett nézni, ami nagyon jól jött sokszor. Viszont az előadások végére, egy 
összefoglaló-dia jól jönne, hogy a hallgatóság tudja, mi is a legfontosabb adott témakörön belül. 

Nagyon összeszedett, jól magyaráz, ábrákat rajzol a magyarázatához, színekkel emeli ki a fontos dolgokat. 
Ezek mind pozitív hatással vannak a hallgatókra. Távoktatás során segítőkész volt, ha valami észrevétel 
volt a hallgatók részéről. 

Korrekt, igazságos, az anagot pedig maradéktalanul leadja. Azon kevesek egyike, aki a távoktatás alatt 
hetente készített másfél órás videókat, amik felértek az előadás színvonalához. Nagyon értékelem a 
munkát, amit beletett. 

Nagyon jól és természetesen tanít. Azt kéri számon amit leadott és azt is nagyon korrektül. Érdekli a 
hallgatók véleménye, azokra gyakran válaszol is. Még azt is megkérdezte, hogy a vizsgaidőpontokat 
hogyan szervezze meg (több kis vizsga vagy kevesebb, de mindenki beférjen). 

Az oktatóim közül ő vitte végig a legtisztességesebben a félévet, és szerintem az összes oktató közül ő 
tette bele a legtöbb munkát. Az előadásokról és gyakorlatokról is nagyon korrekt videóanyagokat kaptunk. 
Kérdéseinkkel bármikor fordulhattunk hozzá. 

Kossa tanár úr egy kivételesen jó előadó. A magyarázatai rendkívül érthetőek és logikusan felépítettek, 
viszont egyidőben ösztönöznek arra, hogy a teljes megértés érdekében saját erőfeszítést tegyünk és 
gyakoroljuk a feladatokat még a gyakorlatok mellett is. 

Ő A TANÁR! Segítőkész, mindig felkészült, látszik hogy szereti amit oktat és jól is adja át. A 
járványhelyzetet nagyon jól kezelte, mindig időben feltöltötte az anyagot így nem lehetett lemaradni. 

Korrekt, segítőkész, ért a hallgatók nyelvén. Legjobb tanár. 

Összeszedett, érdekes előadások. Korrekt ember. Számomra eddig a legjobb előadó az egyetemen. Talán 
még több érdekes példát bele csempészhetne az előadásokba, azok nagyot dobnak a színvonalon. Illetve a 
gyakorlatias példa mindig segít megérteni a tananyagot is. Külön tetszettek a kihajlásos, horpadásos 
résznél a példák. 

Felkészülten, érhetően magyarázott Dr. Kossa Attila, még a járványhelyzetben is úgy gondolom neki 
sikerült legjobban átadnia az előadás anyagát. 

Segítőkész és élvezetesek az órái. 

A Tanár Úr a legkorrektebb ember akit eddig láttam az egyetemen, de általában rosszul méri fel hogy a 
hallgatók számára mi nehéz és mi nem, ezért a számonkérések néha nagyon nehézre sikerülnek. 

jó tanár, jó előadó. szigorú, de nagyon korrekt. szerettük 

Korrekt, segítőkész, a tananyagot érthetően adja le és érdekességekre is kitér. 

Nagyon felkészült, hihetetlenül korrekt, emberséges, hallgatóbarát, megköveteli a tudást, ami rendjén is 
van, mivel tökéletesen átadja ami az anyag elsajátításához szükséges. 

Remek tanár, nagyon érthetően és izgalmasan tartotta a kontakt órákat, és az elóadás videók is nagyon 
jók voltak. 

Tökéletesen tartotta az online órákat is. Teljes mértékben sikerült átadni az anyagot. 

Legkorrektebb ember az egyetemen 



10/10, egyik legjobb előadó aki tanított 

Végletekig korrekt, látszik, hogy a tudásátadás a célja, segítőkész, eddig az egyik legjobb előadó akivel 
találkoztam 

Nagyon jó előadó 

Legjobb előadó, akivel valaha találkoztam, sokan tanulhatnának tőle, hogy kell figyelemfelkeltően, a 
hallgatóságot lekötve érdekes előadást tartani. 

Egy arany ember 

Élvezhető, igényes előadásokat tartott. 

Lelkiismeretesen tanít, jól felkészült és precíz TANÁR, nem szimplán előadó! 

Továbbra is zseniális. Szigorú, de nagyon korrekt. 

A egyetem egyik legjobb előadója, élvezet bejárni az előadásokra, a távoktatás alatt is szívesen néztem az 
általa készített videókat. 

nagyon kedves, megértő, ilyen oktatókra lenne szüksége az egyetemnek 

Remek tanár. 

Az egyik legjobb előadó. Figyel a hallgatókra, fontos neki hogy megértsük az anyagot. 

Nagyon korrekt ember és nagyon jó oktató. Köszönöm neki az e-félévi munkáját és odaadását az 
irányunkba. 

Legjobb tanár! Korrekt, empatikus jol átadja a tudást és vicces! 

Rendkívül felkészült, remek előadó. 

Egyik legjobb előadó akivel találkoztam az első 2 félévem alatt 

Az Egyetemi pályafutásom legjobb előadója. Segédanyagai csak hab a tortán 

Nincsenek további észrevételeim. 

Érthetően magyaráz és jó hogy sokszor használ tárgyilagos példákat. 

Megfelelő. 

Egyik legélvezhetőbb előadás, érthető magyarázat. 

Lelkiismeretes ember, én néha nehezen tudom követni, de ez szerintem "ízlés kérdés". Egyébkén rendkívül 
felkészült és összeszedett. 

Néha túlzásba viszi a méteres képleteken való morfondírozást, de amugy remek. 

Rendkívül jól, érdekesen, logikusan magyaráz, könnyű volt követni. Látszik, hogy sok munkát fektetett a 
felkészülésbe, a feltöltött diasorok profik. 

Igazán profi! 

Jó és könnyen követhető tematika szerint építi fel az előadásokat, melyekbe néha élvezetes humort is 
csempész. 

Kiváló oktató, érthetően tartja az előadásokat. 

Kihozta a legtöbbet, amit lehetett. 

Kossa for president! 

Félév: 2018/19/2 

Rendkívül jó előadó, nagyszerű tanár. 

nagyon jól követhető órákat tart, a hozott videó-/képanyagok sokszor érdekessé teszik az órát 

A Műszaki Egyetem egyik legkiválóbb oktatója. Öröm bejárni az előadásaira, mert mindig naprakész és 
hallgatóbarát módon teszi még érdekesebbé az anyagot. Továbbá minden esetben precíz módon igazodott 
az óra kezdési időpontjához és végéhez. Korrekt zárthelyit és vizsgát állított elő, bár én hiányoltam a 
vizsgából a tesztkérdéseket és az idő is kicsit szűkös volt. 

Nagyon jó előadó, az elmaradt gyakorlatokról készített videói csak úgy, mint statikából, szilárdságtanból is 
nagyon hasznosak, ha ebből még több lenne az tudná kompenzálni a kis óraszámú gyakorlatokat. 

Nagyon korrekt és segítőkész ember. Tudását érdekesen és érthetően adja át a hallgatóknak. Humora is a 
helyén van! (Legjobb a YouTube csatornája) 

Bár nem találkoztam sok oktatóval még, de azt talán mondhatom, hogy ő az egyik olyan előadó aki 
diktálja az egyetemen a színvonalat. 

Nagyon jó és érdekes előadásokat tart, rengeteg plusz segédletet és plusz kidolgozott feladatokat ad ki a 
hallgatóknak.Összeszedett, pontos, a ZH-k és vizsgák megoldásait gyorsan megosztja.Nagyon jó oktató, 
kifejezetten szerettem az előadásaira bejárni, attól függetlenül hogy az anyag nem könnyű, mégis 
érthetően magyarázta el. 



Szinte tökéletes előadó, minőségi prezentációk, kiváló, kidolgozott jegyzet. Célja, hogy az anyagot ne 
bemagoljuk, hanem értsük meg. 

Tisztán beszél, nagyon jól, érthetően magyaráz, plusz anyagokat is rak fel a honlapra, nincsenek rejtett 
buktatók. Az előadások jól felépítettek. 10/10 

jól szokott magyarázni 

Vizsga a feltöltött gyakorlókhoz képest sokkal nehezbb volt! Előadásokat nagyon jól, érthetően tartotta. 

Legfelkészültebb oktató. Szerintem nagyon jól, érthetően tanít. 

Eddig eltelt két félévem legjobb előadója, mindig felkészülten, magas színvonalon tartja az előadásokat, 
segítőkész, érthetően magyaráz. Több ilyen ember kellene az egyetemre. 

Nagyon rendezetten ír a táblára, nagyon jól lehet jegyzetelni, megéri minden előadásra bejárni. 

Szerintem az egyetem egyik legjobb tanára, remekül felkészült minden alkalommal, mindig ad 
segédanyagokat, amik tényleg hasznosak és jó minőségűek. 

Nagyon jól magyaráz, segítőkész oktató. 

Érdemes odafigyelni az előadásain mert az nagyon megkönnyíti a megértést. 

gyönyörű táblakép 

A tanár úr nagyon segítőkész, szünetben lehet tőle kérdezni, ami nagy segítség nekünk. Én pzh-t nem 
írtam, de láttam, hogy ütközések miatt eltolta a pzh-t, ami nagyon rendes tőle. Időkeretbe általában 
belefér, felkészül arra is, hogy ha valami nem férne bele, akkor legalább annyit tudjon mondani, hogy mit 
nézzünk meg otthon. Illetve nagyon jó, hogy a Google Drive mappába betesz nekünk mindenfélét: 
jelenléti statisztikát összevetve a tavalyival, házibeadási statisztikát, tananyagokat, és ami nagyon fontos: 
régi zh-kat, vizsgákat, hogy legyen miből gyakorolni (szükség esetén konzultálni). 

Nagyon nehéz vizsgát allított össze elsőre, az emberek fele megbukott. Ez szerintem egy vizsgán nem 
egészséges. Valamint akkor szólt, hogy nem tartalmaz elméletet a vizsga, amikor már bent ültünk a 
terembe. Ha tudjuk ezt hamarabb, akkor azt a pár órát nem töltjük el vele. A másik csoportnak így már 
sokkal könnyebb dolga van, mert tudja mire számítson. Nem teljesen igazságos, velünk is közölni kellett 
volna ezt. 

LEGJOBB! 

Értékelendő, hogy az előadó tanár minden kérdésre válaszolt elektronikusan 

Legszínvonalasabb előadásokat tartotta a félévben 

Inkább a hallgatókkal kapcsolatos, Kossa tanár úrnak (sajnos) több időt kéne fordítani a fegyelmezésre, 
borzasztóan zavaró a folytonos pofázás 

Kiváló, több ilyen oktató kellene. 

elmond valamit és számonkéréskor köszönő viszonyban sincs azzal amit említett 

Érdekesen, érthetően adja át a tudását a hallgatóknak. 

nagyon jó, de a tárgy nehéz, és van hogy keveset magyaráz hozzá 

Korrekt! 

Legjobb oktató eddig akivel találkoztam. Mindent érthetően elmond, nagyon jók az előadásai! 

Abszolút korrerkt oktató 

Maximalista, tökéletes előadó. 

nagyon korrekt 

Az egyik kedvenc oktatóm az egyetemen. 

legjobb 

Nagyon nehéz a vizsga, aránytalanul sokan megbuknak 

Legjobb előadó, csak egy kicsit túl bonyolítja a számonkéréseket. 

Kedvenc előadó. 

A legjobb előadó, aki eddig tanított. 

Az egyik legjobb oktató az egyetemen. 

Kedvenc előadóm! 

Félévbe a legkorrektebb előadó. 

A legjobb előadó még mindig. 

Jó előadó nagyon. 

Félév: 2017/18/2 

Zseniális eloadó. Minden részletre kitér, pontosan, és érthetoen magyaráz el mindent. 



Kossa Úr a kedvenc oktatóm lett az elso évben. A nehéz anyagot is profin, érthetoen adja elo úgy, hogy 
közben a hallgatóság figyelmét is végig fenntartja. Külön köszönet a segédanyagokért, amikbol jól lehet 
készülni.Minden eloadása egy élmény volt! Köszönöm! 

Élvezetes eloadásokat tartott, bár néha a hosszú levezetések miatt picit átcsapott monotonba. A 
számonkérések és pontozásuk nagyon korrektek voltak. Az egyik legjobb eloadónak tartom a karon. 

Jó eloadó! 

Értheto és érdekes eloadásokat tartott, és a (szóbeli) vizsga értékelésénél is abszolút jóindulatú (de nem 
felületes). Tehát belekérdezett a részletekbe is, de nem volt szorszálhasogató, ha látta, hogy értjük, mirol 
van szó, akkor megadta a nagyobb jegyet. 

Nagyon szereti áthúzni a nullákat, akár "nullát", akár "zérust" mond. 

Idén szerintem toronymagasan a legjobb eloadónk volt, nagyon felkészült, nagyon profi, korrekt, látszik 
hogy tényleg át akarja adni a tudását, és ezt elég hatékonyan is teszi, a többi már rajtunk múlik. Én 
nagyon hálás vagyok, hogy ilyen jó oktatót kaptunk, illetve összességében az MM-et is a legkorrektebb 
tanszéknek tartom. Mondom ezt úgy, hogy egyáltalán nem voltam jó sziltanból. 

A legjobb eloadó, akivel az elso két félév alatt találkoztam. 

Feleloségteljes, precíz, pontos. Felkészül az eloadásra és küzd a hallgatókért. Én úgy látom, tökéletes 
tanszékvezetoje lenne az MM tanszéknek. 

Az egyik legjobb oktatóm! 

Nagyon jó eloadó, egy nehéz tárgyat tett könnyen érthetové eloadásaival és jegyzeteivel. 

Jó hangulatú eloadások. A tudást jól áttudta adni. 

Nagyon jó eloadó és tanár. Csak így tovább! 

Örökké éljen! 

Az egyik legjobb oktató az egyetemen, remélem lesz alkalmam még vele dolgozni. 

Legjobb eloadó és gyakvez! 

Korrekt 

Legjobb oktató az elso két félévben! 

Korrekt és segítokész, ugyanakkor néha meglepoen és nem feltétlenül indokoltan kemény. Ennek ellenére 
messze az egyik legjobb eloadó, rengeteg könnyít a tárgyon eloadásmódjával és szemléletével csak legyen 
több gyakorlat!!!! 

Zseniális eloadó, mindent tisztán és világosan magyaráz. A legkorrektebb ember, akit ismerek az 
egyetemen. A követelmények teljesíthetoek és következetesek voltak. Minden segédanyagot megadott, 
egyénileg is bárkinek szívesen segít. 

A gyakorlatai is legalább olyan jók, mint az eloadásai. A példákat érthetoen levezeti, mindig figyel arra, 
hogy a hallgatók megértsék. Házi feladatokat is teljesen korrekten pontozta. 

Kiváló eloadó! 

egyik házikészítésnél a tantárgy honlapja nem muködött, így az eredményeket 3 és fél nappal leadás elött 
már nem lehetett leellenorizni, amivel kapcsolatban Kossa tanár úr, véleményem szerint, nem volt 
eggyüttérzo és még a diákokat okolta h miért hagyják utolsó pillanatra a háziellenorzést 

Nagyon jó volt 

Zseniális, koherens és követheto eloadásokat tart, táblakezelése értheto jegyzet készítésére teljesen 
alkalmas, de ha nem tudnánk esetleg követni, akkor az általa készített és a hallgatókkal megosztott 
jegyzet is rendelkezésre állt számunkra. 

Rendkívül precíz, nagyon magas színvonalon oktat. 

Dr. Kossa Attila eloadó óráin lehetetlen volt unatkozni. Élet-közeli példáival sikerült fenntartani az egész 
eloadás folyamán figyelmemet, s volt olyan eset is, amikor 40 fokos lázzal is bent maradtam az eloadáson. 
Mindezt nem azért tettem, mert a tárgy elvégzéséhez nélkülözhetetlen lenne bejárni eloadásra, mivel a 
tanár úr minden szükséges segédanyagot a rendelkezésünkre bocsátott, az eloadásdiáktól kezdve az 
összes gyakorlati feladat levezetéséig, hanem mert sikerült megragadnia a figyelmemet óráról órára. 
Tiszteletre méltó, hogy milyen odaadással oktat, kituno példa lenne pár másik eloadó számára! 

Az egyik legjobb eloadó, akivel eddig találkoztam. 

Az egyik legjobb eloadónk volt mindkét eddigi félévben, felkészült, értheto, korrekt. 

Kedves, odafigyel a hallgatókra, nagyon érti amit tanít és jól magyaráz 

A legprecízebb, legfelkészültebb eloadó, akivel eddig egyetemi pályafutásom során találkoztam. 

Remek oktató, remélem a jövoben is lesz hozzá szerencsém. 

Kiváló oktató, remek eloadásokat tart. Érthetoen, logikusan magyaráz. Hasznosan tölti ki a rendelkezésére 
álló idot, nem tartja tovább az órákat és idoben kezdi el. Korrekt. 



Nagyon jó eloadó, minden eloadást maximális felkészültséggel tartott meg, pontosan betartva az eloadás 
kezdeti is végso idopontját, valamint a 45 perces szünetet. Érthetoen magyaráz, jól elmondja a lényeget, a 
felmerülo kérdésekre is szívesen válaszol. 

Nagyon jó gyakorlatvezeto, bár a gyakorlatok eléggé feszített tempóban mentek le, aminek valószínuleg a 
szuk, 45 perces idokorlát volt az oka. Ezt a rövid idot viszont maximálisan ki tudta használni, igyekezett a 
leheto legtöbb feladatot beletenni egy-egy órába.Külön kiemelném, hogy vizsga elott többekhez is 
odament, mindenkihez szólt egy-két jó szót, ezzel is biztatva minket, az eredmények kiderülése után pedig 
külön Neptun-üzenetben gratulált mindazoknak, akik jeles eredményt értek el a tantárgyból, ezekért az 
apró figyelmességekért egy hatalmas piros pont jár a tanár úrnak! Jó érezni, hogy egy tízezres hallgatói 
létszámú egyetemen is van olyan tanár, aki emberként tekint ránk, ez pedig felbecsülhetetlen dolog. 

Nagyon korrekt és felkészült oktató. 

Tényleg nagyon felkészült és rendkívül korrekt tanár. 

Nagyon jó volt hogy minden eloadás anyagot feltöltött, a ppt-t, összefoglalót, és még amit a táblára írt, 
azt is. Ez hatalmas segítség volt. Tovább még vizsga/zh feladatsorokat is feltöltötte megoldásokkal, ez 
szintén hatalmas segítség volt, sokkal könnyebb volt így a felkészülés. 

minden rendben, értheto és követheto gyakorlatok 

kérdésekre kielégíto válaszokat adott, érdekes volt az eloadás vele 

Nincs. 

Az ismeretek átadásának lehetoségeit maximálisan kimeríti azzal, hogy mind diasorokon át, mind táblán 
át, és részletes, tisztán követheto szóbeli magyarázatokon, példákon át adja le az anyagot. 

Jó a humora 

Rendkívül profi, nagyon eltalálja a közönség ritmusát, sosem száraz. Továbbra is a legjobb eloadó eddigi 
tárgyaim közül. 

best 

Precíz, szórakoztató, felkészült, maximalista, érthetoen beszél, jó a hanghordozása (végig lehet figyelni). 
Jobbat kívánni se lehet. (Mellesleg jól néz ki) 

Az eloadások a pontos ido betartás mellett következetesek, jól felépítettek voltak. 

Nagyon segítokész, minden kérdésre válaszol egészen boven, de néha ebben rejlik a dolog hátulütoje, 
mert néha nem annyira figyel a kérdésre, nem is igazán hallgatja végig, már elkezdi mondani a 
szokásosat, amit kérdezni szoktak, pedig a kérdés nem feltétlen az lett volna. Persze ez nem olyan 
gyakori, de úgy érzem, hogy a kérdéseket sosem értette meg teljesen tökéletesen. A válaszok viszont 
teljesen korrektek és kimerítoek mindig, ha épp a jó kérdéshez kapcsolódnak. 

Mindig precíz és összeszedett 

Rendkívül jó tanár, a tananyagot érthetoen magyarázza 

Tökéletes. 

- 

Precíz, összeszedett. 

Nagyon jól tanít, érezni rajta, hogy szereti amit csinál és szeretné átadni a tudását nekünk. 

Kossa = Jesus 

Második tárgy amit o oktat számomra, de teljesen elégedett vagyok vele még mindig. Ilyennek képzelem 
az oktatókat egy modern, felvilágosult oktatásban. Korrekt, becsületes, lelkiismeretes, és nem 
utolsósorban nagyon nagytudású, és jó oktató 

Csillagos 5ös. 

A legjobb oktató volt ebben a félévben. 

Kossa egy karakter; emberileg és szakmailag is topon van, emellett zseniális eloadó. Eloadásai érdekesek 
és hasznosak. Karizmatikus személyiség; hamar kivívja a hallgatóság tiszteletét és megbecsülését. A 
segédanyagai briliánsak és mindenre kiterjedoek. Korrekt és segítokész. Precizitása minden téren 
megkérdojelezhetetlen. 

Nagyon örültem neki, hogy szóban lehetett javítani az írásbeli vizsgát. 

Felkészült, segítokész, érthetoen magyaráz 

A feladatokat precízen, érthetoen oldotta meg, a felmerülo kérdéseinkre kézséggel válaszolt. A gyakorlati 
feladatokat megoldásokkal együtt feltöltötte, így otthon is remekül lehetett gyakorolni a vizsgára. 

Nagyon felkészülten és precízen oktatott, remekül használta a táblát és a projektort, tehát azt írta a 
táblára, amit mi a füzetbe, és a projektoron mutatott a tananyaghoz kapcsolódó videókat, segédleteket. 

Az anyagot maximálisan struktúrálva, átfogóan magyarázva adta le. 

A statikából már megszokott szintet hozta, tökéletesen összeszedett, segítokész. 



A legjobb eloadó akivel találkoztam eddig. 

Rendkívül hasznos segédanyagokat kaptunk általa. 

Félév: 2016/17/2 

Legjobb! 

Egy élmény volt. Köszönöm. :-) 

A házik formai követelményével való szőrözést soha nem fogom megérteni. A óra eleji elméleti 
összefoglalókért hatalmas pluszpont. 

Az oktató elfoglaltsága miatt az órák egy részét nem Ő, hanem egy helyettes oktató tartotta meg. Minden 
előadónak más stílusa van, más oldalról közelítenek meg bizonyos kérdéseket. Így a hallgatók körében 
nem alakult ki egy konkrét szemléletmód. 

Félév: 2014/15/2 

Színvonalas órákat tartott a Tanár Úr, az órán együtt megoldott feladatokat érthetően elmagyarázta. 

Rendkívül motivált, maximálisan felkészült tanár. Neki köszönhetően idén a szilárdságtan lett messze a 
kedvenc tantárgyam, és ez a vizsgaeredményen is szépen meglátszott. Bárcsak több ilyen oktató lenne, 
mint Kossa Attila! 

Még soha nem írtam ide, de ha valamelyik tanárhoz akkor Kossa Tanár Úrhoz mindenképp úgy érzem 
írnom kell. Egyszerűen fantasztikusan, hihetetlenül profin, érthetően magyaráz, feldatain keresztül teljes 
mértékben érthető az anyag. Még nem találkoztam ilyen tanárral az egyetemen. Csak így tovább Tanár Úr! 

Logikus felépítésű, követhető és érdekes órákat tartott. Inkább kevesebb feladatot oldottunk meg, de azt 
részletesen. Mindemellett segítőkész, kedves, remek oktató! (A felsorolást még tudnám folytatni, de csak 
pozitív jelzőket tudnék használni.) Az egyik kedvenc gyakorlatvezetőm eddig a BME-n. 

Remek hangulatú és rendkívül tartalmas gyakorlatok voltak, ahol rengeteget lehetett tanulni, az előadás 
könnyedén követhető. 

Félév: 2013/14/2 

mindig tudja mikor kell feldobni az órát egy poénnal/történettel. megszerettette velem a tárgyat a 
nehézsége ellenére is 

Az egyik legjobb tanár az eddigi tanárok közül! 

Egyik legjobb oktató. Minden gyakorlaton az előadáson teljesen meg nem értett dolgokat világossá tette. 
Nagyon jóindulatú, korrekt, pontos tanár. Látszik, hogy szereti a tárgyat, és ezt másra is át tudja 
ragasztani. A honlapján elérhető segédletek is hatalmas segítséget nyújtottak mind évközben, mind a 
vizsgára való készüléskor. 

Nagyon jól magyaráz. Az általa közzétett segédanyagok pedig kiválóan kiegészítik az óra anyagát. 

Az eddigi rövid egyetemi pályafutásom legkiválóbb oktatója, az órái jó hangulatúak, és a példái kiválóan 
segítik a tananyag megértését, mindent addig magyaráz amíg meg nem érti az ember, ha minden tanár 
ilyen mentalitású lenne mint, a világ legkiválóbb egyetemi között lennénk:). 

Kiváló oktató, az órákon nagyon precíz, mindent elmagyaráz. Az előadások anyagát is itt lehetett csak 
megérteni. AZ óra elején tartott rövid összefoglaló többet ért, mint az egész előadás. 

<3 

Legjobb gyakvezér, érthetően elmagyarázza a sziltant, házik korrektül pontozza, bár elég szigorú szabáyok 
szerint, de én mindenképpen pozitívan gondolok vissza 

Nehéz a tárgy de Ő kiváló tanár! 

Nem véletlenül tartják a tanszék legjobb gyakorlatvezetőjének. 

Félév: 2012/13/2 

Nélküle valószínűleg nem sikerült volna ilyen jól ez a tárgy. A gyakorlatokon szemléletesen oldja meg a 
példákat, így könnyen megérthető a tárgy lényege. Továbbá honlapján lévő kidolgozott mintapéldák 
aranyat érnek, tökéletesen alkalmasan felkészítenek a típusfeladatokra. 10/10 

Nem véletlenül ilyen népszerű, ezt a viszonylag száraz tárgyat is érthetően tudja megismertetni a 
hallgatókkal. Már-már megszerettem a tárgyat neki köszönhetően! 

Ha valamit nem értettem előadáson, másnap gyakorlaton megértettem. Több ilyen gyakorlatvezető kéne! 

Nagyon jó tanár, sokat segített, hogy a beadandók előtti órákon megcsináltunk a házihoz hasonló 
típuspéldát 

Általa tartott gyakorlatok "ipari jók" :). Színvonalas, szórakoztatók egyszerre az órái. 2. félévben a legjobb 
gyakorlatvezetőm ő volt. 

Eddigi legjobb oktatóm. 



Nagyon jó, színvonalas órákat tart, érdemes bejárni az óráira, poénkodik néha, de ugyanakkor nagyon 
érthetően és rendesen adja le az anyagot. 

Motiváció és tudásdopping a javából! 

Nagyon szimpatikus és felkészült oktató, mindenben segítőkész és jószívű, ellenben nagyon jól felkészít a 
vizsgára. 

Kimeríti a jó egyetemi oktató definícióját. Utólag sem változtatnék semmit az órái menetén. 

Segítőkész, célja, hogy a hallgató megértse a tananyagot és alkalmazását. 

Remek gyakorlatvezető, szemléletesen és érthetően magyaráz. Egy-egy példát mindig gyakorlatiasan, 
kézzel megfoghatóan mond el. Nagyon jól lehet jegyzetelni nála, precíz módon vezeti a táblát. Még azt is 
megkérdezi, hogy a hátsó sorokban melyik szint látni jól, és azt a színt használja, az ábrához. Maximálisan 
meg vagyok vele elégedve, igazi tanárember. Segédletei igen hasznosak, gondosan összeállított munka. 
Dicséretes 5-ös. 

Félév: 2012/13/1 

Nagyon jól magyaráz, rendes, segítőkész tanár. 

Az eddigi legjobb gyakorlat tanárom, remélem még sokáig lesz az egyetemen. Élvezetesen és életszerűen 
tartja az óráit, látszik rajta, hogy szereti amit csinál. Kellően szigorú ahhoz, hogy rendesen megtanuljuk, 
de kellően emberséges marad ahhoz, hogy szeressük. Még rossz véleményt nem hallottam róla, olyantól 
sem akit megbuktatott. 

Érthető és követhető órák, bármikor lehet kérdezni. 

MM tanszéken eddig nem találkoztam még jobb oktatóval. 

Teljesen korrekt oktató! Minden szabályt igyekszik betartani (és betartatni), segédletei rendkívül 
hasznosak, óráin a figyelmet nem lehet elveszíteni, mert érdekesen adja le a tananyagot! 

Egyszerűen tökéletes! 

A gyakorlatokon szívesen vettem részt. Jól felépített követhető órák voltak. S a szünetekben elhangzott kis 
történetek is kedveltem, szeretem ha az előadó/gyakorlatvezető egyes nagy agymunkát igénylő részek 
közé beszúr egy kis frissítőt 

Rendkívül jó oktató, emellett kedves és segítőkész. 

Félév: 2011/12/2 

A félév legjobb tanára számomra. Korrekt, jól tanít, jól magyaráz, segítőkész. A netes anyagai pedig 
nagyon sokat segítettek a felkészülésben. Az órák is nagyon élvezetesek voltak :)) 

A gyakorlatok mindig lekötötték a hallgatókat. A gyakorlat minősége kifogástalan volt. Nagyon jó 
felkészülést adott a házi feladatokra és a vizsgára egyaránt. A tanár úr segédletei és jegyzetei mindezek 
mellett nagyon sok pluszt jelentettek. Még szerethetőbbé tette a tárgyat! Ha minden gyakorlatvezető ilyen 
jól át tudná adni a tananyagot sokkal élvezhetőbb és könnyebb lenne egy-egy tárgy. Még több ilyen 
gyakorlatvezetőt! 

A legeslegjobb tanár, aki eddig tanított a BME-n! Jó lenne, ha minden oktató ilyen magas szintű 
hozzáértéssel és odaadással járulna hozzá a diákjai tanulmányaihoz. Az általa kiadott, nagy gondossággal 
összeállított segédletekért meg szerintem nem csak azok hálásak, akiket ténylegesen tanított, hanem az 
egész évfolyam. Köszönöm neki a félévet! 

Nagyon magas színvonalt képvisel. Szakmailag tökéletesen felkészült. Korrekt, segítőkész. Roppant pontos 
minden tekintetben. Kiváló oktató ! 

Az eddigi legkíválóbb tanárom 

A Tanár Úr kidolgozott példái sokat segítettek a félév ill. a vizsgák során, az egyes típuspéldák 
elsajátításához. Az órák kiválóak voltak! 

Félév: 2010/11/2 

Nagyon jó órák, sok magyarázat és a segédletek is nagyban hozzájárultak a sikeres teljesítéshez 

Nagyon jó gyakorlatot tartott. A táblára felírt magyarázó szövegek sokat segítettetek, és az internetre 
feltett kidolgozott példák is. 

Nem okozott nehézséget végig figyelni - szerintem nagyon jó. 

Kossa Attila kiváló oktató, a félév során a kedvenc tanáraim közé tartozott. Bízom benne, hogy a 
későbbiekben még lesz olyan órám, amit majd nála vehetek föl. 

Félév: 2008/09/2 

profi 

Félév: 2008/09/1 



Legjobb 

Remekül elmagyarázza a gyakorlat anyagát, és bármikor készségesen segít tanórán kívül is, ha erre van 
igény. 

nagyon rendes,okos,és értelmes tanár,nagyon színvonalasak az órái,nagy mértékben segített megérteni és 
elsajátítani az anyagot!kevés az ilyen jó tanár! 

Precíz, hozzáértő, kiváló tanár 

ZH-k kellenek!!! (a HF-kívül nem foglalkozik az ember vele, csak a vizsgaidőszakban már késő.. 

 

CONTINUUM MECHANICS 

Nyelv: Angol, Képzési szint: MSc 

Félév: 2022/23/1 

Nagyon jó előadásokat tart, a tananyagot figyelmesen áttekintve rendezetlen érthetően adja le nagyon jó 
szemléltető példákkal. A tanulást segítő anyagok is nagyon jó minőségűek, a tantárgy során nagyon jó 
jegyzetet lehet írni mert a Tanár Úr külön figyel erre is. Összességében ez egy hasznos, fontos tárgy ami 
kiválóan van átadva, több ilyen kéne az egyetemre!!! 

Egyetemi pályafutásom alatt a legjobb oktató, akivel találkoztam. Maximális felkészültséggel tartja az óráit 
és tényleg az az érdeke, hogy a hallgatók megértsék és mégfontosabb, hogy megszeressék a tárgyát. 
Órák utáni kérdések esetén készséggel állt rendelkezésre. Házi feladatokkal kapcsolatos kérdésekre mindig 
részletesen és jól válaszolt. A zárthelyiket és a házi feladatokat pillanatok alatt kijavította. Fantasztikus 
oktató! 

Nagyon jól magyaráz és a táblavezetése is nagyon szép, csak így tovább 

Szokásos profizmus 

Egyik legjobb tanár, és messze a legjobb óravázlat / előadásjegyzet!10/10 ajánlom! 

Az egyik legjobban felkészült, legjobb módszerű előadó az egész egyetemen. 

He is a great professor and is very knowledgeable in what he's teaching. 

Kiváló előadó, segítőkész, érthetően magyaráz és szépen ír a táblára. A kiadott segédanyagai 
színvonalasak és nagyban segítik a megértést, felkészülést. 

Remek! 

Félév: 2021/22/1 

A legjobb tanárak egyike a BME-n. A legnívósabb előadásokat és gyakorlatot tartja. Mindenki szeret nála 
tanulni, mert ő tényleg tanít, nem csak leadja az anyagot. Készséggel áll a hallgatókhoz, gyorsan válaszol 
az emailre/ teams üzenetre. Több ilyen oktatóra lenne szüksége az egyetemnek. 

Nem véletlenül van híre a Tanár Úrnak, minden elismerésem. Ez a fajta hozzáállás az, amiért az ember 
motiváltan képes dolgozni sok éven át az egyetem után is. 

Az egyik legjobb tanár az egyetemen. Oktatási módszereit, korrektségét, a kiadott segédanyagokat, a 
számonkéréseket stb. kötelezően tanítani kéne minden más tanszék minden tanárának. Ha minden tárgy 
ilyen (MM szintű lenne) az egyetem nagyságrendileg előre léphetne. Korrekt, jól érthető angoltudás. 

A járvány elleni kollektív védekezésben egy kicsit több körültekintést és figyelmet várnék el, viszont ez egy 
szerteágazó, egyéni véleményekkel és meglátásokkal tűzdelt probléma. Mindenkinek lehet más véleménye 
és egyénileg máshogy is állhat hozzá, ezt tiszteletben kell tartani. A fontos az, hogy vigyázzunk egymásra. 

Nagyon segítőkész oktató, jól magyaráz, látszik, hogy nagyon érti miről beszél. Tetszett az a hozzáállás, 
hogy nem csak elmondja amit tud, hanem arra fókuszál, hogy minél könnyebb megértsék azt a hallgatók. 
Ez sajnos sok tanárból hiányzik manapság. 

Félév: 2020/21/1 – Távolléti oktatás  

Maximális felkészültség, jó előadóképesség jellemzi. Nagyon segítőkész. Ez a tantárgy tartotta bennem a 
lelket ebben a félévben. 

Legjobb oktatók egyike, a tárgy bár nehéz de ha az ember jegyzetet készít, figyel a magyarázatra, nem 
okozhat problémát a megértése és legalább jó szintre való teljesítése. 

Precíz. Az angol kiejtése nem épp tökéletes; de ezt leszámítva nem sok hibát tudnék felróni. 

Teljes szakmai és pedagógiai felkészültség. Az órák követhetőek, világosak, mindig időben felkerülnek 
ugyanoda (sok tanárnak már ez sem sikerül). Kérdezni bármikor lehet, akármilyen platformon válaszolnak 
(nem kell megtagelni a teams channel-en 3-szor, mire kapok választ). Ha esetleg Tanár Úr olvassa, 
szeretném, ha tudná, hogy nagyon-nagyon értékeljük, amikor ilyen minőségi munkát kapunk egy oktatótól 



és ha már nem találkozunk a képzés során, szeretnék sok sikert kívánni mint az oktatói, mind a 
tudományos pályán! 

Ha a többi tanárral összehasonlítva kellene értékelni minimum 10-est kapna. 

Mind szakmai, pedagógiai és technikai felkészültségben kimagasló. Szinte összehasonlíthatatlan a többi 
(ebben a félévben oktatott) előadás minőségével. Köszönjük! 

Due to covid, it might have been more effective if online sessions regarding the subject matter via teams 
had organised. 

Egy kicsit az akcentuson változtatnék, hogy ne érződjön túlságosan is magyarnak az oktató. 

&lt;3 

Félév: 2019/20/1 

Az a legnagyobb baj, hogy nem lehet többet adni mint 6... Kiváló oktató, fölkészült, segítőkész, érthetően 
magyaráz. Több ilyen tanár kéne! 

Zseniális. Túlzás nélkül a mesterszak fénypontja. Sokkal több ilyen oktató kellene az egyetemre. 

Korrekt, emberséges, kedves, rugalmasan kezelte a házileadásokat ha esetleg később töltötték fel a 
honlapra a feladatlapot. Érthető előadásokat tartott, az volt az érzésem igyekszik átadni némi tudást a 
tárgyból (némi tudást, mert órási tematikát ölel fel a kontinuummechanika). 

Egyike azon kevés oktatónak az egyetemen, aki nem csak kiválóan érti is azt amivel foglalkozik, hanem 
még tanítani is tud és szeret. Jól követhető az előadása és nagyon segítőkész is. Külön nagyon 
megkö0szönném, hogy a számonkérések anyagára kiválóan felkészítő jegyzetet és feladatgyűjteményt is 
közzé tett! 

Tényleg a kar egyik legjobb tanára. Rendkívül felkészült, a neki szegezett kérdésekre is maximális 
profizmussal válaszol, látszik, hogy érti és átlátja a tananyagot. Néha éreztem azonban, hogy elkalandozik 
a figyelmem az előadásról, de ez lehet az angol nyelvnek is betudható. 

A legkorrektebb oktatóm volt eddigi pályafutásomon.A felkészültsége príma, előadásmódja tökéletes. 
Mindent szinte azonnal meg lehet érteni az előadásán.Krdésekkel bármikor lehetett hozzá fordulni. 
Segítőkész és vevő a hallgatók konstruktív ötleteire!Csak így tovább Tanár Úr! 

Egyáltalán nem az oktatóval van baj. A tanár úr próbálja a lehetőségekhez mérten jól előadni a dolgokat, 
itt inkább a magával a tananyaggal és a tantárgy felépítésével van probléma. Gépészeti fejlesztő 
specializáción végeztem, onnan jöttem modellingre. Így hallgattam már vagy 5 tárgyat amiben 
végeselemezni kellett, azonban ott tartok, hogy még most sem tudok használni egy software-t sem 
rendesen és az elméleti részét sem értem (annak ellenére, hogy szinte minden tárgyból 5ös lettem) és 
tessék elhinni nem vagyok egyedül ezzel. Teljesen újra kellene gondolni a VEM oktatást, mert sajnos a 
VEM-es tárgyak nagyon kilógnak a tanszék többi tárgyaihoz képest negatív irányba. Építő kritika: A többi 
tanárhoz képest a tanár úr elég jól beszél angolul, a szókincse is megfelelő. Van azonban néhány 
kiejtésbeli probléma ami nagyon zavaró. Jó lenne ezeken is javítani a jövőben, írok néhány szót aminek a 
kiejtésével gondok voltak: material, two, determine, homework, again. Javaslom, hogy tessék ezeknek a 
kiejtését meghallgatni Google Translate-en. 

Nagyon szimpatikus oktató, igényesen beszél angolul, nekem személy szerint az oktatott anyaggal van 
problémám. Az ilyen elméletközpontú oktatás nem mesterképzésre való. 

Az egyik legkorrektebb Tanár az egyetemen. Az első zh-ra kevés volt a 60 perc, ezt több hallgató is 
említette nekem. Továbbá 1-2 angol szó helyes kiejtésével lehetne még javítani az óra színvonalán. (pl: 
again, two). De abszolút rendben volt minden, felkészült és segítőkész ember! 

Kitűnő tanár, sokkal több hozzá hasonlóra lenne szükség! 

Szokásos Kossa minőség. Érthető, jól vezetett előadások, szép tábla képpel. 

Jól magyaráz, követhető, gyönyörű táblakép!!! 

Félév: 2018/19/1 

Az egyik legjobb előadó és tanár. 

:) 

Kiváló tanár, hallgatóközpontú oktató. Szakmailag is a topon van. 

Precíz, mint mindig. Ezentúl gratulálni szeretnék a tanár úrnak az ,,Egyetlen oktató a szemeszterben, aki 
képes informatív és értelmes emailt írni" díjhoz. Tarthatna a többieknek továbbképzést. 

Félév: 2017/18/1 

Remek tanár, egy kis szivacs vagy gumi darab segítségével folyamatosan szemléltette, hogy miről van szó. 
Ez szerintem nagyon sokat segít a megértésben, maradjon meg ez a szokása. 

Egyik legkiválóbb oktató akivel találkoztam, perdagógiai módszerei és elhivatottsága kiemelkedő. 



Kiválóan felkészült, mindig segítőkész ha szükség van rá. 

Innovatív, jól követhető, egyik legjobb angolos a félévben. 

Jó pár előadást nem tudott megtartani egyéb okokból kifolyólag, így az anyag egy jó része nem lett 
leadva. 

Felkészült, korrekt oktató 

nincs 

Félév: 2016/17/1 

Nagyon jók voltak az órák, az óra elejei összefoglalókat-értelmezéseket kifejezetten hasznosnak tartom. Az 
első házit ki lehetett volna korábban adni, de mivel a beadás is el volt tolva, így nem volt probléma, csak 
hasznos lett volna, ha az első ZH előtt kell leadni, mert gyakorlásnak jó lett volna. 

Imádom, hatalmas koponya, imádtam az előadásokat, élvezet volt az egész, gyakorlatilag miatta érdekel a 
VEM ennyire...DE! Könyörgöm, nem "nothing else just", hanem "nothing else but" :D Nagyon 
szőrszálhasogatás, de nekem nagyon bántotta a fülem. Tudom, hogy Ön sokat ad magára, és precíz, és 
university-wise jó is az angolja, kicsit overly american akcentussal, de ebben még lehetne fejlődni. 
Abszolút nem leszúrás, építő jelleggel írom, mert másba bele se tudok kötni!Köszönöm az órákat, 
remélem, Elasticity-plasticity-n találkozunk! 

Feleslegesnek tartom a képletek, egyenletek táblára felírását/jegyzetelését, azt az időt el lehetne tölteni 
több példafeladattal. 

Félév: 2015/16/1 

Good proffesor 

Ajánlani tudom az oktatót minden hallgatótársam számára. 

A very well spoken and well structured teacher. One of the few using the blackboard a lot, to his great 
advantage. It was a joy to attend his lectures. I learnt a lot. 

Remek előadások voltak! 

Kossa Tanár Úr rendkívül korrekt és nagy tudású oktató, viszont a szabályok tekintetében túlságosan 
rugalmatlan. 

He is a good teacher 

Félév: 2014/15/1 

A legjobb tanár. Következetes, élvezetesen tartja az előadásokat. Nagyon felkészült. Nem célja a szívatás, 
hanem, hogy akit érdekel annak lehetősége legyen a lehető legtöbb dolgot megtanulnia. A kiadott 
segédanyagok brutál színvonalasak. 

Kiváló oktató minden téren, azt tudom tanácsolni neki, hogy így tovább! 

Nagyon jó oktató, precíz és rendezetten ír/rajzol a táblára. Vette a fáradtságot a matematikai alapok 
átismétlésére is, holott ez nem lett volna kötelező. Azonban neki az volt a célja, hogy mindenkinek legyen 
esélye teljes mértékben megérteni a félév anyagát. Egyetlen apró építő jellegű észrevétel: néhány angol 
szót következetesen hibásan ejtett ki (pl. current), ezen könnyen tudna változtatni, ha pl. a sztaki szótár 
audio funkciójával ellenőrizné azokat a szavakat, amelyek kiejtésében bizonytalan. 

A tanár úr lenyűgöző módon meg tudja találni mit szeretnének a hallgatók. Látszik, hogy rengeteget ad a 
véleményekre, amitől tényleg az az érzése támad a padsorban ülőknek, hogy értünk van az oktatás. Ha az 
egyetemen elterjedne ez a filozófia a nyugat-európai egyetemekkel tudnánk tartani a versenyt. Hogy 
mégis valamilyen hozzáadott értékkel bírjon a hozzászólásom: amennyiben lehetséges több kísérletet 
lehetne mutatni az órákon, ahol láthatjuk az elmélet és a gyakorlat/valóság hogyan találkozik. 

Nagyon korrekt, nehéz, de teljesíthető követelmények.Kicsit több matematikai magyarázás, vagy esetleg 
külön pár oldalas tutorial elférne arról, hogy hogyan kell pl. 3x3x3 as mátrixokat szorozgatni.De így is 
nagyon sokat és jól magyarázott. 

Egyik legjobb előadó, korrekt pontozási rendszer, jó hozzáállás, magas szintű tudás. Nem egy előadó 
példát vehetne róla. 

Jó előadó, rossz tantárgy. Jó előadásokat tartott, jól magyarázott, számonkérés is korrekt volt. Sajnos 
azonban a tantárgy ettől függetlenül értelmetlennek és haszontalannak tűnt. Érdemes lenne fontolóra 
venni az átalakítását. 

Egyik legjobb tanar, akit ismerek, buszke lehet ra a mechanika tanszek! 

Félév: 2013/14/1 

Kossa Attilához hasonló tanárokra van szükség ezen a szakirányon, ezen az egyetemen. Szeret (És jól is 
tud!) tanítani és szereti is azt, amit tanít. 

Mindent megtett azért, hogy a tudást átadja a hallgatóknak. A legjobb oktató, akivel eddig találkoztam. 



Zh minden készülés nélkül a képletek kikeresésével megoldható jó eredménnyel. Az előadás haszna 
minimális. Ilyen előadáson nem kéne katalógust tartani. Ez csak az időnk rablása 

Félév: 2012/13/1 

He is a Great Teacher. 

I liked Mr. Kossa's lessions, explained clearly, logical and understandable. The midterms were absolutely 
correct. Thank you for this semester. 

Félév: 2016/17/1 

Köszönöm 

Félév: 2014/15/1 

10/10 

A házi pont olyan nehéz volt amilyennek kellett lenni, mondjuk a pontozásnál kicsit túl szigorú volt talán. 

Félév: 2011/12/1 

If it's possible Mr. Kossa should held the lectures also. He was more flexible, he spoke english fine and the 
explanations were clear. Good job! 

 

ELASTICITY AND PLASTICITY 

Nyelv: Angol, Képzési szint: MSc 

Félév: 2021/22/2 

Rendkívül precíz és korrekt, ahogyan azt megszokhattuk tőle. 

Félév: 2020/21/2 (távoktatás)  

Felkészülten és érthetően magyaráz. Az előadáshoz készített jegyzetek és diasorok szuperek. 

Félév: 2019/20/2 (távoktatás) 

Nagyon felkészült tanár, az egyik legjobb tanárakivel találkoztam egész egyetemi pályafutásom alatt. 
Nagyon mélyen érti amivel foglalkozik és emellett kiválóan alkalmas is a tananyag átadására. Azon kevés 
oktató közé tartozik, aki miatt érdemes az MSC kézésre az egyetemen maradni. A távoktatás alatt is kitűnő 
minőségű tananyagot állított elő, célja ténylegesen a tananyag átadása volt. Nagy mértékben értékelendő 
az erőfeszítése az oktatás megfelelő színvonalának fentartása érdekében. Külön minden alkalommal 
visszajelzést is kért a tananyag megfelelő minőségéről, sosem késett a heti tananyag átadásával.A 
távoktatás során felvett tananyag ilyen formában való (videó tananyag) további közzétételét én fontosnak 
tartanám (amellett, hogy szerintem egyébként az élő kontaktórákra is szükség van), mivel például a nem 
teljesen evidens részeket így többször is újra lehet nézni a tanár élő kommentárjával, ami sokat tud 
segíteni a megértésben. EGyszerre adott át magas szakmai ismeretet és ténylegesen hasznosítható tudást, 
mindezt úgy, hogy könnyedén meg is lehetett érteni. Nagyon nagyra értékelendő, ahogy a házi 
feladatokat és különösképpen ahogy a zárthelyi dolgozatot megoldotta. A teljesítéshez úgy volt 
kényszerítve a hallgatóság mély ismeretek elsajátítására, hogy közben nem volt az egészben stresszfaktok 
és csalni sem volt lehetséges. Összegzésképpen nagyon köszönöm a Tanár Úr munkáját, véleményem 
szerint ha csak az egyetemen tanító tanárok fele lenne hasonlóan lelkes/elkötelezett akkor a BME a világ 
top 10-20 egyeteme között is lehetne.e 

A járványhelyzet miatt a félév nagy része távoktatásban zajlott, amit Kossa tanár úr kifogástalanul kezelt. 
Minden héten az előadás napján feltölötte az előadás videóját, igényes követhető, jegyzetelhető 
formátumban. Tökéletesen érthetően elmagyarázta benne az anyagot. Kérdés esetán azonnal 
rendelkezésre állt, a házik és zh-k kérdését is abszolút hallgatóbarát módon oldotta meg. Jelen helyzetben 
is igyekezett minél több tudást, minél érthetőbb formában átadni. Egyik legjobb oktatónak tartom. 

A megszokottan remek előadások. Tökéletesen rendezett, szép és utólagosan könnyen felidézhető 
jegyzeteket lehet az óráin készíteni. Számomra rendkívül érthetően adta le az anyagot. Csak így tovább. 

Felkészült, jó oktató, de könyörgöm, csináljanak valamit ezzel a tantervvel. Nem elméleti fizikusok 
vagyunk. Egy kis gyakorlati oktatás nem ártana. 

Tökéletesen struktúrálja és átadja a szükséges tudást. 

Félév: 2018/19/2 

Nagy király a Tanár Úr! :) Felkészült szakember, korrekt, jó pedagógus, hatékonyan adja át az 
ismereteket. A számonkérések összhangban vannak a leadott anyaggal. A házik elkészítése elősegíti a 
tanagyagban való elmélyülést, ez jó hozzáállás (de hát az MM-en ez a megszokott :) ).Az előadásokat - 
amennyire lehet - színesítik az egyébként száraz anyag gyakorlati (ipari) alkalmazásai. Amennyiben 
lehetséges, érdemes lenne a Tanszéken folyó (témába vágó) kutatásokba is bepillantást mutatni a 



hallgatóknak, pl. egy 45 perces labor keretében. 

Felkészült, jó előadó. Segítőkész és át akarja adni az anyagot. Ja, és ő beszélte a legjobb angolt az összes 
oktatóm közül a félévben. Ilyen oktatótól öröm tanulni. 

Segítőkész és jó oktató 

.... 

Félév: 2017/18/2 

Hihetetlen, de tanítani akarja az embert 

Same as before 

Esetleges levezetésbeli hibákat helyben javította, látszott hogy "képben van" és nem csak felmásolja a 
táblára a jegyzeteit. 

Precíz, pontos, remek angol nyelvtudással! 

Kossa Tanár Úr évrol évre csak jobb lesz :). 

Félév: 2016/17/2 

Tanszék gyöngyszeme!Látványos és Érthető számítógépes példákkal demonstálta számunkra, hogy a 
látszólagosan nuanszoknak tűnő elméleti "szőrszálhasogatásnak" mekkora befolyása tud lenni. Illetve ha 
nem is számítógépen, akkor táblánál mutatta meg egyszerű példákon keresztül, hogy elmélet hiányában 
mennyire becsapó tud lenni a "mérnöki intuíció". Többször állt meg az óra egy picit, hogy 
elgondolkozzunk, hogy vajon mit várunk, mi lesz az eredmény; gondolkozára serkentett. A szárazabb 
matekot mindig megpróbálta érthető nyelvre lefordítani számunka, és a miérteket, matek mellett, logikával 
és racionális gondolkozással megmagyarázni. Nagyon nagyon jót tesznek ezek az apróságok a 
hallgatóságnak szerintem.És a Tanár Úr segítőkészsége is egyedülálló. Ezermegegy más hallgató, és 
világmegváltó kutatómunka között is mindig szakít valahogy időt még a legértetlenebb és legbugyutább 
hallgatójára is, és válaszolja meg megvetés nélkül még a leghülyébb kérdését is. Nem véletlenül ilyen jó 
hírnevű, polírozott és gördülékeny az MM. 

Félév: 2014/15/2 

Kiváló oktató, még több ilyet a BME-re! 

Kossa Attila kiváló oktató, maximálisan felkészült, célja hogy megértsük az anyagot és hogy az üzenet 
eljusson a hallgatókhoz is. Bárcsak minden oktató így állna a munkájához... Csak így tovább!!! 

Példamutató oktatói munka, mind a tananyag összeállításában, előadásában és számonkérésében 
egyaránt. 

Precíz, jól magyarázó oktató. Az előadások látogatása valóban elősegíti a jobb jegy megszerzését. A 
zárthelyiben előforduló példákhoz hasonlókat oldott meg órán, viszont még így is úgy éreztem, hogy kicsit 
nehéz volt a zh. Az egymásra épülő feladatok miatt egy hiba is elég volt sok pont elvesztéséhez. 

Kiváló oktató, még több ilyet a BME-re! 

A tantárgy leírásában ugyan benne volt, hogy nem pótolható a zárthelyi, de úgy gondolom, hogy a teljes 
korrektséghez hozzátartozik, hogy előre figyelmeztetjük a diákokat erről a veszélyről és ők igyekeznek úgy 
beosztani az idejüket. 

Félév: 2013/14/2 

Mindig logikusan épültek fel az órák, aki odafigyelt meg tudott érteni szinte mindent. Igazi jó tanár! 

Rendkívül segítőkész, sok példát oldunk meg közösen és külön példatárat készít kidolgozott megoldásokkal 
a további gyakorláshoz. Jó szemléltető eszközöket használ, folyamatosan a korszerű eszközökkel, 
problémákkal foglalkozik és mutatja be őket kellő alapossággal. 

Félév: 2011/12/2 

One of the best tachers on the MM department 

 

KÉPLÉKENYSÉGTAN 

Nyelv: Magyar, Képzési szint: MSc 

Félév: 2011/12/2 

Az általa tartott gyakorlatok nagyban segítették a tantárgy megértését. 

Rendkívül felkészült és összeszedett órái voltak, mindig nagyon megérte bemenni rájuk. 

 

 


