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STATIKA
BMEGEMMBXM1, magyar, BSc
Előadás és gyakorlat
Félév: 2020/2021/II. - E, G1
Min változtatnál az előadáson, gyakorlaton?
Min NEM változtatnál az előadáson, gyakorlaton?
Érthető és színvonalas volt. // Érthető és részletes
Gyakorlat
Félév: 2020/2021/I. - M01, G05
Teljes mértékben elégedett voltam, kiemelkedően átugrotta az online oktatás adta akdályokat.
Kár, hogy nem tart matematikát, neki köszönhetem hogy nem buktam meg matematika G1-ből
Király plusz jegyzeteket és vázlatokat osztott meg, ami megkönnyítette a felkészülést
Minden tekintetben a diákság érdekeit nézi. Korrekt és következetes oktató, minden esetben a legmegfelőbb
és precízebb tájékoztatást nyújtotta.
Elképesztően energikus oktató, rengeteg munkát beleölt a tananyagba, ezáltal rendkívül minőségi oktatást
kaptunk tőle. Mindig nagyon segítőkész, egyéni konzultációra is adott lehetőséget.
Nagyon jól magyaráz és segítőkészen válaszolt minden megkeresésre.
Ha tudnék, a fenti dolgokra 7est adnék 6ból. Szabi egy isten. Kifejezetten jó előadásmódja van, humoros,
megértő, pörgős, de pont annyira, hogy mindent megért az ember. Tényleg.. Szabi egy isten.
Nagyon felkészült volt, és érdekesek voltak az órái.
Legjobb gyakorlatvezető volt az első félévben.
Nagyon segítőkész, jól és érthetően magyaráz, korrekt
A legjobb tanárom volt az idén.
Fantasztikus oktató!
zseniális
Min változtatnál a gyakorlaton?
Nekem nagyon tetszettek, és nem változtatnék semmin. // tökéletes ahogy van // Semmin // Nekem minden
megfelelt. // Semmit // Semmin. // Semmin. // Semmit // Semmit, nagyon jó volt.
Min NEM változtatnál a gyakorlaton?
Szerintem így jó volt, hogy ilyen sok példát oldottunk meg, és jól begyakoroltuk a feladatokat. // Semmin. //
Szemléletformáló feladatok megoldása, gyakorlati példák. // minden nagyon jó volt // Minden jó volt.
Gyakorlat
Félév: 2019/2020/II. - G2
Nagyon felkészült oktató, készséges, segítőkész. Nagyon jól át tudja adni a tudást.
Min változtatnál a gyakorlaton?
Semmi // Nincs
Min NEM változtatnál a gyakorlaton?
Semmin nem változtatnék, Berezvai Isten. //
Gyakorlat
Félév: 2019/2020/I. - M01
Kiváló gyakorlat vezető volt, érthetően magyarázott, az előadáson vett anyagot nagyon jól begyakoroltuk a
gyakorlatok alatt + a honlapján volt rengeteg segítség
Első osztályú tanár
Nagyon türelmes és segítőkész volt a gyakorlaton belül és kívül is.
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Egy nagyszerű előadó hasonlóan kifinomult oktatási módszerekkel rendelkező tanítványa. Ha a hallgatóknak a
gyakorlatot újra fel kéne venni, szerintem mindenki hozzá venné.
Jók voltak a való életből vett példák
A legjobb gyakvez volt idén!
Felkészült, táblán nagyon jól rajzolt és minden átlátható volt
Leghallgatóbarátabb legsegítőkészebb oktató az egyetemen.
Leghallgatóbarátabb legsegítőkészebb oktató az egyetemen.
Nagyon tetszett a technológia használata a mini zárthelyik megiratásakor, gyorsan (sokszor már pár órával
később) kijavította a házikat és zárthelyiket is
Szuperek, követhetőek voltak a gyakorlatok, nagyon segítőkész volt
Berezvai Szabolcs egy Isten
Nagyon szerettem a gyakorlatra járni, minden órát éveztem. Korrekt, kedves, segítőkész, barátságos, vicces.
Példakép.
remek tanár
Mindenki érti az anyagot, akinek ő a gyakveze.
Min változtatnál a gyakorlaton?
Több hasznát látnám a gyakorlatnak ha a feladatokat a hallgatóknak előbb meg kellenne próbálni maguktól
megoldani és csak utána lenne felírva a táblára és elmagyarázva. // Nincs ilyen. // A gyakorlat alapvetően jó
volt, csak nehéz volt figyelni a második felében. // semmi // Több feladat önálló megoldásra // Semmin // Nincs
ilyen // Talán lehetne kicsit több időt hagyni a hallgatóknak, hogy ők is gondolkozhassanak a feladaton //
Semmit // Semmi // nincs ilyen // Semmin
Min NEM változtatnál a gyakorlaton?
A gyakorlaton sem változtatnék semmit, idén a legjobb gyakorlatok statikából voltak. // A gyakorlaton a feladat
megoldása érthetően volt elmagyarázva, és minden kérdésre válaszoltak. // Jó volt, semmin // Mindenféle
típusfeladat leadása segítette a felkészülést // A feladatok teljesen érthetően lettek elmagyarázva. // Jó
gyakorlatvezető, érdekes, pörgős órák, hasznos zh és házi segítő feladatok. // szemléletes példák, követhető
magyarázat, kellemes hanglat, nagy segítőkészség // Jó volt a feladatmegoldás sebessége. // Tökéletes volt //
Minden // nagyon jók, élvezetesek voltak, nem változtatnék semmin // Minden jó volt // Semmin // Jó hogy a
feladatok a google driveba feltoltesre kerulnek.
Gyakorlat
Félév: 2018/2019/II. - G1
Nagyon jó remélem hamarosan megszerzi a doktorit. 10/10.
Gyorsan javít
6
egyszerűen és érthetően magyaráz, szivesen segít

Min változtatnál a gyakorlaton?
nincs ilyen //
Min NEM változtatnál a gyakorlaton?
Minden jó! //
Gyakorlat
Félév: 2018/2019/I. - G08, M02
Nagyon rendes, a mi érdekeinket veszi első sorban figyelembe. Jól magyaráz és ha valaki nem ért valamit,
biztosan el tudja mondani úgy, hogy megértse
Zseniális oktató.
<3
Rendkívüli oktató. nagyon felkészült.
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10/10
A gyakorlatokon tökéletesen végigvezetett minket a feladatok megoldásán, nagyon jól megtalálta a közös
hangot a hallgatókkal.
Zhkat pár óra alatt kijavítja, házikat pár nap alatt. Érthető órák, rendkívül segítőkész.Legjobb gyakvez.
a legjobb gyakvez akivel találkoztam
Nagyon felkészült és segítőkész gyakorlatvezető.
Életem egyik legjobb tanára volt, lelkiismeretes, felkészült és pozitív.
Szeretném minden félévemet nála tölteni, nagyon jól tanít.
Nagyon jófej volt a javításokban és a gyakorlatokon is. Az órák felépítése nagyon tematikus volt, a tanár úr
tudása pedig nagyon megbízható. Mindig helyet kaptak a gyakorlaton a hallgatói kérdések is, illetve ha valaki
nem értett valamit akkor azt elmagyarázta.
A legjobb gyakorlatvezető akivel az eddigi egy félévem során találkoztam, gyorsan javít, rendkívül korrekt az
értékeléssel, és érthetően magyaráz.
rendkívül jóindulatú, segítőkész
Remek órákat tart, érthetően magyaráz, az egyén kérdésekre is van ideje.
Nagyon jó gyakorlatvezető. Segítőkész, felkészült. Tényleg érti a tananyagot. Konzultációi hasznosak,
pontozásban jószívű.
Emberileg és szakmailag is egy kiváló ember. Örülök, hogy hozzá vettem fel a gyakorlatomat.Remélem a többi
MM-es tárgyban is Ő taníthat majd.
Nagyon segítőkész volt.
Felkészült volt mindig, érdekes órákat tartott, gyorsan kijavított minden ZH-t és házit és azokkal kapcsolatban
minden kérdésre készséggel válaszolt.
Min változtatnál a gyakorlaton?
Lehetne nagyobb óraszámban, az előadás rovására. // Semmit se változtatnék. // az R épület 5. emeleti termeit
hanyagolnám. // Feszítettebb tempót a feladatokra, hogy tükrözze a zárthelyi körülményeit. // semmi //
Semmin. // Teljes mértékben elégedett vagyok, olyanok voltak a gyakorlatok, mint ahogy én azokat elvártam. //
Néha sok volt a feladat, de úgy összességében semmit sem változtatnék.// Semmin // kicsit több infó a zh
követelményekről // Semmin // Kevesebb nehéz feladat (olyanok amik ZH-n nincsenek számon kérve) //
Semmin, ezek voltak a leghasznosabb gyakorlatok a félévben // Lehetne lassabban. // Semmin. // Semmi. //
semmi // Semmin.
Min NEM változtatnál a gyakorlaton?
Azon, ahogyan a tanár végigvezetett minket a feladatok megoldásán, minden egyértelműen átlátható volt. // a
gyakorlat színvonalán, érthetőségén. // Az egész jól fel volt építve érthető volt. // minden tökéletes, rendes
tanár, jól magyaráz // hangulat, részletesség // Minden // Semmin nem változtatnék. // A heti két óta elegendő
volt, a szilárdságtannál lévő 1 óra gyakorlat túl kevés lesz.// Gyakorlat anyagának internetes eléhetőségén //
Remek volt a tempó, amivel haladtunk. // a gyakorlatvezető feltölti a gyakorlat anyagát a honlapjára, ami
rendkívül hasznos, akár a házi feladat elkészítése során isalaposan elmagyarázza a feladatokat // Teljes
mértékben elégedett vagyok, olyanok voltak a gyakorlatok, mint ahogy én azokat elvártam. // Minden
maradjon úgy ahogy eddig. // A tanárok. // Jó volt az egész. // Segítőkészség minden kérdést illetően, érthető,
egyértelmű óra vezetés. // Darabszámukon. // A gyakvezetőmön
Gyakorlat
Félév: 2017/2018/I. - G10, M01
Nagyon segítőkész, érthetően adja át az anyagot, könnyűnek tűnik nála az amúgy nem egyszerű tárgy.
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Rendkívül jó oktató, az eddigi kedvenc tanárom az egyetemen.
Mindenben segítőkész és bármit képes érthetően elmagyarázni.
A legjobb gyakorlatvezetőm ebben a félévben, kiváló órákat tart, és szívesen segít órákon kívül is.
Nagyon jól oktat, teljesen megtalálja az összhangot a hallgatókkal, magyarázatai érthetőek és világosak.
Az egyik, ha nem a legjobb gyakorlatvezető, felkészült, segítőkész, lelkes.
Fantasztikus tanár, egyetlen gyakorlaton sem untam magam. A kérdésekre gyorsan, érthetően, logikusan
válaszol. Nagyon jól magyaráz, teljesen érthető amit mond. Az esetleges órán kívüli személyes kérdésekre is
rögtön válaszolt.
Mindig nagyon felkészült volt, precíz tudása volt az anyagról. Az anyag matematikai hátterét is elmagyarázta,
ezzel számomra még érthetőbb és logikusabb volt a statika. Nagyon lelkes és elhivatott mind a tantárgy mind
az oktatás iránt. A kérdéseket mindig nagyon szívesen és érthetően megválaszolja. Általában inkább
túlmagyarázza, mert túllelkesedik magán a kérdésen. Mindig tudja, hogy hogyan szemléltesse az anyagot,
ezeket rendkívül gyorsan és automatikusan vázolja a táblára, közben pedig meglehetősen gyorsan is beszél,
viszont ez nem megy az érthetőség rovására, mert többet mond, mint amennyi szükséges, viszont így
érthetőbb.
bármikor segítségre volt szükségem, azonnal reagált az emailjeimre és a konzultációin is szívesen szánta az
idejét a tananyag újbóli elmagyarázására.
Nagyon jó hangulatban teltek a gyakorlatok, mint mondtam, a feladatokat könnyen értelmezhetően oldottuk
meg. Továbbá a honlapon található segédanyagokon túl az órán megoldott feladatok kidolgozva elérhetőek
voltak a saját honlapján.
Túlságosan komolyan veszi elírásokat házikkal kapcsolatban. Például egy nem kötelező, a megértést jobban
segítő, kiegészítő illusztráció egy vonalának görbesége miatt pontot vont le, amíg semmifajta kapcsolatban
nem állt az elvárt, kötelező feladattal, s saját szerepének megfelelő állapotban volt. Amúgy nagyon jó tanár, s
emberként is nagyra tartom segítőkészsége miatt.
Nagyon készséges volt, mindenben segített, de egyben összeszedetten számonkért mindent. Nagyon hamar
javította a teljesítményértékeléseket.
Mindent maximálisan el tudott magyarázni és a legtöbben elég jó eredménnyel is zárták a félévet emiatt.
Teljes mértékben a hallgató érdekeit nézi, az egyetlen oktató (akivel találkoztam), aki rendszeresen kérdezte,
hogy látjuk-e a táblát és ahhoz mérten változtatott.Rendkívül segítőkész, hozzáállása a tanításhoz motiváló,
megtalálja hallgatóival a közös hangot.
Fiatal, jofej, sok peldat hoz es jol elmagyarazza, segitokesz
A kedvenc oktatóm volt! Nagyon emberi, közvetlen, bármilyen alap kérdésre szemráncolás nélkül válaszol.
Rendkívül segítőkész, bármilyen kérdéssel fordultam hozzá tudott segíteni a megértésben. A számonkéréseket
nagyon gyorsan és jól javítja.
Közvetlen, segítőkész, a feltett kérdésekre készségesen válaszol.
korrekt
Magas színvonalon, jó felkészültséggel és nagy átéléssel oktatott, a beadandókat és a zh-kat nagyon hamar
kijavította, mindig korrekt volt a javítással, a kérdésekre válaszolt, a gyakorlatok elején ügyesen összefoglalta az
előadáson elhangzottakat, szép jegyzeteket készített.
Minden gyakorlaton felkészült volt, és sokat segített a tantárgy megértésében, illetve nagyon hasznos volt a
felkészülés során a honlapjára feltöltött sok segédanyag.
Rengeteget segített a tanulóinak.
Odafigyel a csoport tagjaira, segítőkész, tisztán és világosan magyarázza el a tananyagot.
Nekem kicsit gyorsan magyarázott
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Rendkívül készséges, figyel a hallgatókra.
Túl gyors, de talán az egyik legemberségesebb oktatóm volt.
Min változtatnál a gyakorlaton?
Kicsit lassabb tempó bizonyos feladatok megoldásánál // Érdemes lenne kicsit életközelibbé tenni a
feladatokat, egy idő után szerintem unalmassá válnak a számolási feladatok.Illetve, ha a táblának csak az egyik
felére van írva valami, akkor elég azt letörölni, nem kell mindig az egészet. :) // Semmin. // SEMMI. // Semmin.
// Semmin nem változtatnék. // Lassabb tempó jó lenne. // Több fajta feladatot is lehetett volna venni // Több
időt hagynék miniZHkra. // Tökéletes volt a gyakvezünk, semi. // Szóba kerülhetne az aktuális házi feladat az
órákon, mert néha nagyon nehezen lehetett megoldani őket. // Néha előfordult olyan feladatrész a házi
feladatokban, amihez hasonló feladatokat ugyan megoldottunk, de ezek alapján mégsem volt egyértelműen
megoldható a problémás feladatrész. Szerintem az egyes házi feladatok nehezebb, problémásabb részeit át
kellene beszélni. // Semmin. A gyakorlat mindenben megfelelő volt. // Nehezebb példákat is be lehetne hozni a
gyakorlatokra. // Nem volt ilyen. // Nekem kicsit gyors volt. // semmin // Semmit.
Min NEM változtatnál a gyakorlaton?
nagyon jó gyakorlatok voltak // A feladatok részletes megbeszélését. MiniZH-kat. // Nagyon jó, szemléletes
példákat oldottunk meg. Ezeken nem változtatnék // A házi feladatokhoz és zárthelyikhez szükséges
ismereteket jól átadja. // A feladatokat érthetően, részletesen oldottuk meg, ezek nagy segítséget jelentettek a
zárthelyikre történő felkészüléskor. Továbbá számomra fontos volt, hogy az esetlegesen felmerülő kérdésekre
azonnal választ kaptunk. // A gyakorlatvezető rendes volt és lelkiismeretesen végezte a munkáját. // mindenen
// A gyakorlatok teljes mértékben megfelelőek voltak, az egyik leghasznosabb részük az volt, amikor minden
gyakorlat elején újból átismételtük az előadáson elhangzottakat. // MiniZH // A gyakorlat felépítése jó volt, az
elmélet ismétlése plusz példamegoldás. // Semmin nem változtatnék. // A gyakorlatvezető nagyon felkészült,
segítőkész, a gyakorlat jól ütemezett, és érthető. // A felépítésében, szerintem teljesen jó hogy valamennyire át
vettük az előadás anyagát a gyakorlatok elején mert a 45perces előadás alatt nehezen lehetett megérteni a
tananyagot, és csak ez után kezdtünk bele a példákba. // Mini zh, gyakorlat elején elméleti összefoglaló. // A
gyakorlatvezető személye kiváló, nagyon jól, érthetően magyaráz, a feladatok is összeszedettek, követhetőek.
// Semmin, teljesen megfelelő volt. // MINDEN :) // Teljesen rendben volt, egyik kedvenc tárgyam/gyakorlatom
volt a félévben. // A sok feladat megoldása segít a zh-ra készülésben. // bármikor kérdezhettünk, nagy segítség
volt a részletes megoldás, ami a honlapra került fel később // Szuper, semmin! // Legyenek továbbra is
miniZHk. // A mennyiségük, és az oktató felkészültség, a teljesítményértékelések kijavításának ideje. // Az
előadás anyaga gyorsan elmondásra került a gyakorlatok elején is, a lényeg, amit tudni kell. Ez jó
ismeretfrissítés volt, plusz megint kaptunk egy átfogó képet az anyagrészről. A feladatok mindig jól ki voltak
dolgozva, és felkerültek a webre is. // Sok peldan, erthetosegen // magyarázatok, feladatok

SZILÁRDSÁGTAN
BMEGEMMAGM2, magyar, BSc
Gyakorlat
Félév: 2020/2021/II. - G01, G03, G04, G06, G08, G09
Jók voltak a videók!
Korrekt, emberséges, segítőkész és érthetően magyaráz. Továbbra is Kossa mellett a legjobb dolog a
Tanszéken.Berezvai for president!
Ő tartotta az összes előadást, nem Miklós Ákos
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Példaértékű amit csinál Dr. Berezvai Szabolcs, rá is ugyanaz vonatkozik mint Kossa Attilára: elárulhatná mi a
kedvenc dinoszaurusza. Megjegyzem, hogy remélem egyszer újra fog még matematikát is tanítani, bár erre sok
esélyt nem látok. Mindenesetre biztosan többen értenénk a matekot, ha Ő tanítaná.
A legjobb
Korábban kifejtettemtldr: Szabi egy Isten
Szabolcs továbbra is elképesztő. Mindig lehet számítani rá, ha segítségre van szükség. Látszik, hogy a
gyakorlatokat szívből és lélekből csinálja. Nagyon jól magyaráz. Remélem élőben is lesz lehetőségem tőle
tanulni.
Egyik legjobb gyakorlatvezető,az órái szemléletesek és nagyon jól érthetőek,segítőkész,kedves,rengeteg plusz
segédanyagot bocsájt rendelkezésre.
Nagyszerű tanár, az MM tanszék legjobb tanára
Tetszettek a gyakorlati órák!
Segítőkész, hallgatóbarát és rendkívül korrekt.
Nagyon jól fel lehetett készülni a vizsgára, a videói alapján. Rendkívül jól magyarázta az anyagot, és segítőkész
volt ha bármiféle kérdésünk volt.
A gyakorlati anyagai világosak, átláthatóak voltak. Mindig segítőkész volt, bármilyen kérdés is merült fel. Az
óráit is mindig élveztem. Remek tanár.
Nagyon korrekt, érthetően magyaráz, bármikor segít a felmerült kérdésekben, figyel a hallgatói észrevételekre.
Dr.Berezvai egy Isten! A legjobb gyakorlat vezető, felkészült, érhető levezetések,magyarázások
Nagyon diákbarátként magyaráz, kiváló oktató
Elégedett vagyok teljes mértékben a gyakorlati óraival, munkájával.
Nagyon érthető és izgalmas órákat tart.
Maximálisan segítőkész, nem sajnálja a plusz időt a diákjaira. (Néha lemaradtam a sima konziról , pedig
szerettem volna ott lenni élőben is , mert elég kevesen voltak/voltunk ahhoz képest , hogy milyen jó lehetőség
volt (létszám alapján lehet nem ez ment át a tanár úrnak, pedig így volt) )
Az egyik legjobb tanár aki valaha tanított. Nagyon korrekt, hallgatóbarát és felkészült.
Hibátlan oktató.
Sajnos pont akkor utazott külföldre amikor a legnagyobb szükség lett volna rá a vizsga javításnál, de az elmúlt
két félév gyak videói kárpótolnak mindenért!!
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Min változtatnál a gyakorlaton?
nincs ilyen // Semmin // Szintén semmin. Berezvai Szabolcs egy Isten. Change my mind :D // Egy óra kevés kell
a kettő. // Semmi // Másfél órás gyakorlatokat tartottak nekünk az előírt 45 perc helyett, a plusz időre igenis
szükségünk van. Heti 1 óra gyakorlattal szerintem ha nem is esélytelen, de közel lehetetlen lenne teljesíteni a
tárgyat, mindenképpen módosítani kéne, hogy a tanterv szerint is heti két gyakorlati óra legyen a tárgyhoz! //
Amíg Berezvai Szabolcs ott van addig semmin sem. // Semmin nem változtatnék, nagyon szerettem őket. //
semmit, a gyakorlati videók jókvoltak // A videóanyag és a pdf verzió ugyanarra a hétre nem feltétlen egyezett,
de ez nem nagy probléma // Semmin. // Semmin // Semmit // Néha volt a feladatok megoldásában egy-egy
hiba, de nem volt nagyon zavaró // Semmi // Ami hiányzik a gyakorlatokból: a gondolkodás. Az lenne a legjobb,
ha a hallgató valamelyest a saját erőfeszítése árán lenne képes megoldani a feladatokat. Én mindig úgy néztem
meg a videókat, hogy a feladat ismertetése után megállítottam a videót, megpróbáltam magamtól megcsinálni
és utána megnéztem a megoldást. Amit szerintem lehetett volna másképp csinálni ahelyett, hogy rögtön
nekiugrottunk volna a feladat megoldásának, hogy inkább két-három mondatban összefoglaljuk a megoldás
menetét, a lényeget és utána részletesen kiszámítottunk volna mindent. Egy megoldási terv készítése nagyban
elősegíti a megértést, pl: 1 - Igénybevételi függvények felírása2 - Normálfeszültség kiszámítása3 - Hooke-trv
alkalmazása...Röviden vázlatosan ha ez megvan, szerintem az előadónak is könnyebb, na meg a hallgatónak is.
// Szinte mindenen... A gyakorlatok 85%-a pusztán matematika, egyenletrendezgetés, polinomok határozott
integrálása... Rengeteg idő elmegy vele szerintem feleslegesen. Szerintem nagyon jó lenne gyakorlaton inkább
pl Python sympy-t használni, így sokkal kevesebb időt venne el a számolgatás, és jobban tudnánk koncentrálni a
megoldás gondolatmenetére, a mértékegységekre, előjelkonvenciókra, tippekre trükkökre. Nem arról szólna a
gyakorlat hogy "Vajon én ütöttem be rosszul a számológépbe a 8 tagú polinom határozott integráljának
behelyettesített értékeit, vagy talán a Tanár Úr?". // Teljesen jó volt, hogy az oktatók összeálltak kisebb-,
nagyobb csapatokba, ezáltal mindenki ugyanazt a feladatot meg tudta oldani a gyakorlati videókból. // Jól
felépített, érthető videók voltak.
// A példák részletes kidoolgozásán, a bevezetett plusz gyakorlat megtartásán, mivel ez nagy mértékben
szükséges a tárgy teljesítéséhez. // Lehetne több heti egynél véleményem szerint már csak abból kiindulva
hogy a tantárgy nehéz a vizsga nagyobb arányban gyakorlat orientált és a feldolgozandó anyag mennyisége
sok,tömör és nehéz // Lehetne több heti egynél véleményem szerint már csak abból kiindulva hogy a tantárgy
nehéz a vizsga nagyobb arányban gyakorlat orientált és a feldolgozandó anyag mennyisége sok,tömör és nehéz
// Klónoznám Szabit és csak ő tarthatna gyakorlatot. Nekem volt szerencsém sajnos mást is megismerni és
olyan szintem el vannak maradva az öreg Berezvaitól, hogy az hihetetlen, mint emberségben mint
segítőkészségben. Ami pedig a legrosszabb, hogy nekem magyarázott egy dolgot az egyik demonstrátor
legalább 40percet, és semmi nem lett tisztább. Ezután beszéltem Berezvaival és kb 7-10p alatt elmagyarázta és
megértettem, tudtam tovább haladni. // Beütemezném és kötelezővé tenném a részvételt, mert így könnyen
meg lehet az anyaggal csúszni hogy magára van hagyva az ember. // Nincs ilyen.
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Min NEM változtatnál a gyakorlaton?
A tanár úr nagyon felkészült volt, rendesen elmagyarázta a feladatokat. Plussz anyagokat töltött fel. // Nagyon
hasznos az elején az elméleti összefoglaló. A feladatok mennyisége és minősége jó, tényleg a vizsgára
készítenek fel. // Szabi, ha ezt olvasod, kérlek ne változz, és még sokat taníts ezen az egyetemen &lt;3 // A
minőségén. // 2*45 perces gyakorlatok szükségesek a tantárgy megfelelő megértéséhez // Részletes, jól
elmagyarázott feladatmegoldás. // Rengeteg kidolgozott példát kaptunk (a másfél órás példamegoldó videón
túl is!) minden anyagrészhez, érthetően volt leadva a tananyag, volt külön lehetőség konzultációra. Szerintem
ennél jobban nem lehet ezt az egészet csinálni, mint az MM tanszék. // Soha ne menjen nyugdíjba Berezvai
&lt;3 // A bónusz példák sokat segítettek a tárgy megértésében. // Különösen tetszettek az óra elején lévő
elméleti összefoglalók, illetve maga a színvonalas feladatmegoldás. // minden jó volt // Kiválóak voltak a
gyakorlatok. // Így minden nagyon jó volt // Minőség // A megoldások tempóján, magyarázatok mennyiségén,
az előadásmódon // Bő és érthető magyarázatok a feladatok közben. Hasznosnak éreztem a másfél órásra
bővítést is, sokat segítettek a pluszként megoldott feladatok. A különféle színekkel jelölés is sokat segített a
tananyag könnyű megértésében. // A plusz feladatoknak köszönhetően elegendő minta feladatot oldottunk
meg a felkészüléshez. // Semmi. // Picit lehetne a nehezebb részeknél részletesebb értelmező magyarázat //
Berezvai Szabolcs nagyon magas minőségű órákat tartott, szerintem a felkészülést ezzel a gyakorlatszámmal
mindenképpen elősegítette. // A technikai megvalósítás szerintem hibátlan, a megoldási menet jól követhető, a
színek használata érdekesebbé, átláthatóbbá teszi a gyakorlatot. // a dupla gyakorlaton // Kell, és ismétlem
még egyszer: KELL a 2x45 perc gyakorlat. Ennek hiányában biztos nem tudtam volna sikeresen megírni a vizsgát
sem. Ha fakultatív módon is, de legyen ott az az extra 45 perc! Egyébiránt külön köszönet azért, hogy ez
megtartásra került. Emellett nagyon jó volt az is, hogy egy rövid elméleti összefoglaló volt az anyagból, sokkal
könnyebbé tette az anyag megértését. // A hossza és az adott feladatok fajtái // Sok feladatmegoldáson és a
feladatok előtti kis áttekintőn. // Nagyon jók voltak a feladatmegoldások, érthető magyarázattal és sok ábrával,
a pdf verziót külön kiemelném // Nem változtatnék semmin.
Gyakorlat
Félév: 2019/2020/II. - M1
Remek online gyakorlatokat tartott, a házi feladatokat, illetve a számonkéréseket ezek alapján meg lehetett
csinálni rendesen.
A távoktatás bevezetésekor nagyon gyorsan tudott alkalmazkodni az új helyzethet, fenntartotta a megszokott
színvonalat és folyamatosan rendelkezésre állt, hogy nehogy megválaszolatlanul maradjon bármilyen kérdés.
Nem véletlen, hogy tantárgyfelvételkor a legnagyobb verseny mindig az ő gyakorlatára való bejutásnál van.
A legjobb gyakorlatvezető, jól adja le a tananyagot és kedves is ráadásul. Mindig jó hangulatúak a gyakorlatok
akár az egyetemire gondolok, akár az online-ra, örülök, hogy hozzá vettem fel a szilárdságtan gyakorlatot.
Pontos, minden gyakorlatra jól felkészült és hallgató-centrikus, segítőkész.
Még az MM tanszék gyakorlatvezetői közül is kiemelkedik. Nagyon jó!
Zseniális oktató hatalmas tudással, rendkívüli módon képes megragadni a tanulók figyelmét, az egyik legjobb.
Nagyon jó, érthető magyarázatok. Nekem nagyon sokat segítettek a felkészülésben a feltöltött kidolgozott
feladatok.
nagyon jó volt minden. segítőkész, barátságos, jól magyaráz. csak így tovább!
Rendkívül segítőkész és lelkes. A gyakorlatain könnyű megérteni az anyagot.
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Nagyon jó, követhető, érthető, jegyzetelhető gyakorlatokat tart érdekes és releváns kitérőkkel. Gyorsan és
jóindulatúan javít. Rendkívül segítőkész, az e-mailekre gyorsan válaszol. Jó volt, hogy a távoktatás alatt is
lehetett vele konzultálni. A feladatkidolgozásokkal a példatárból önállóan megoldott feladatokat le lehet
ellenőrizni, illetve azon felül további gyakorlásófeladatok is vannak. 10/10.
Remek tanár.
Lelkes, felkészült
Legjobb gyakvez, korrekt a számonkéréseken. Bárcsak minden gyakvez ilyen elkötelezett lenne!
Hihetetlenül motivált és segítőkész oktató.
Min változtatnál a gyakorlaton?
semmin, jó volt // Semmin sem, úgy tökéletes ahogy van. // Több gyakorlatra lenne szükség, 2x 1,5 óra. //
Nincs ilyen. // Esetleg több, bonyolultabb (zh jellegű feladat) megoldása. // Jó lenne a továbbiakban is kiadni az
anyagot video formájában, ahogy a távoktatás alatt történt. // Ilyen nincs.
Min NEM változtatnál a gyakorlaton?
Fontos hogy megmaradjon 2*45 percesnek a gyakorlat, még ha a második fele választható is, nem véletlen,
hogy mindig mindenki végig ottmaradt a gyakorlatokon. // Jó volt, hogy nem csak 1 óra gyakorlat volt. // sok
feladatmegoldás nagyon kell // Semmin, nagyon jó volt ez így // Jó volt a bővített, 2x45 perces gyakorlat, elég
nehéz lett volna enélkül. // Online is meg volt tartva, mint offline. Ugyanúgy lehetett jegyzetelni. // A
gyakorlatvezetőn, a felkészültségén és a precizitásán. // Nagyon hasznos a kötelező gyakorlat utáni 45 perces
plusz feladatmegoldás. // Jó feladatok, jól elmagyarázva + gyakorló feladatok // Szerintem nagyon jó volt a
plusz 45 perc
Gyakorlat
Félév: 2018/2019/II. - G06, M02 és M03
Segítőkész, rugalmas, emberi, mellesleg tehetséges oktató aki élvezi azt amit csinál
Nagyon érthetően, részletesen magyaraz
Legjobb gyakorlatvezető valaha. Annyira jól át tudta adni az anyagot, hogy már a gyakorlat alatt megtanultam a
nagy részét a dolgoknak. Bárcsak minden tanár ilyen lenne az egyetemen!
Az eddigi legjobb gyakorlatvezetőm, az órákat felkészülten tartja, mondd mindig a témához kapcsolódó
érdekességeket, email-ekre gyorsan reagál, házikat és ZH-kat gyorsan javítja, nagyon jó vele konzultálni. A
kidolgozott feladatai és a gyakorlataival sokkal könnyebben lehetett megérteni a tananyagot.
A rövid időkerethez képest is nagyon jól átadta a tudásanyagot, de a kétszer 45 perces gyakorlat ideálisabb
lenne.
Legjobb gyakvez ever.
A legjobb gyakorlatvezető. Átláthatóan, igényesen dolgozik a táblánál. Kiválóan oktat, konzultációi hasznosak,
jegyzete fantasztikus. E-mailekre gyorsan válaszol, számonkéréseket, házi feladatokat szinte azonnal kijavítja.
Az esetleges nehézségekre felhívja a figyelmet. Reálisan és jószívűen pontoz. A kérdésekre egyszerűen válaszol,
nem bonyolítja túl.
Legjobb gyakorlat vezető, csak ajánlani tudom
Rengeteg kidolgozott feladatot tett közzé, ami nélkül a tantárgyat csak nehézségek árán lehetett volna
teljesíteni. Nagyon jó oktató, legtöbb témakörnél még szemléltető eszközt is hozott, bár az időszűke miatt,
Nem hiszem, hogy lehetne ennél jobb.
A legjobb gyakorlatvezető, csak így tovább!
Lelkes,érthetően magyaráz, és még a szárazabb anyagrészeket is fel tudja dobni.
mindig segítőkészenm és megértően áll hozzá a dolgokhoz
Rendkívül segítőkész
A legjobb gyakorlatvezető, aki eddig tanított.

Frissítve: 2022.03.06. 12:07

Berezvai Szabolcs
OHV szöveges vélemények

BME Műszaki Mechanikai Tanszék
E-mail: berezvai@mm.bme.hu

Nagyon jól magyaráz, megérteti az anyagot.
Segítőkész, jól tanít.
Kiváló, az értékelés is korrekt, az óra is érthető.
Rendkívül segítőkész, alaposan elmagyaráz mindent mégse lassú és unalmas a gyakorlat.
Az egyik legjobb tanár a karon,de lehet akár az egész egyetemen.A kevés idő ellenére is színvonalas és érthető
órákat tartott,valamint rendkívűl segítőkész volt házikkal vagy plusz anyagokkal kapcsolatban.
Legjobb, bárcsak minden gyakorlatvezető ilyen lenne.
THE BEST 4EVER
Az egyik legfelkészültebb és leginteligensebb tanár, aki eddig tanított. Érthetően magyaráz és az apró fun factjeivel mindig érdekessé teszi az óráit. Rengeteg témában jártas, világlátott ember. Nagyon szerettem! Mindig
segített, ha megtekintésnél pontott kellett vadászni, a legjobbat akarja a tanítványainak. Szabolcs for
President!
Legjobb gyakvez :D ,egyetem legjobb tanára, nem véletlenül. Mindig felkészült, remekül magyaráz a
gyakorlatokon, nála tényleg megérted az anyagot + kedvesen pontoz
Nem csalódtam benne. Olyan jó, mint ahogyan azt mondják róla.
Ő neki kéne lennie az etalonnak, amihez a többi gyakorlatvezetőnek is tartania kéne magát. Lelkiismeretes,
felkészült.
Legjobb gyakorlatvezető akivel eddig találkoztam, mindig felkészült, érthető, jól követhető, igazából
gyakorlataiból megérthető a tárgy. Plusz segédanyagai is nagyon jók.
Ő neki kéne lennie az etalonnak, amihez a többi gyakorlatvezetőnek is tartania kéne magát. Lelkiismeretes,
felkészült.
Nagyon korrekt.
Min változtatnál a gyakorlaton?
Túl rövidek voltak a gyakorlatok a tárgy fontosságához képest. // Több gyakorlati órát! Egy óra alatt túl kevés
feladatot lehet megcsinálni. // Kevés volt a heti 1 óra. // Több gyakorlatra lenne szükség // Az időtartam,
igazán lehetne kétszer ennyi // 1 ora helyett én 2 órás gyakorlatokat tartanék, kell az az idő a tárgynak. //
Legyen hosszabb időtartalmu // Több gyakorlatot! Nagyon kellene, de ezzel mindenki tisztában van. // Nagyon
kevés a heti egy órás gyakorlat. // Sokkal,de sokkal több gyakorlatot kellene tartani ahhoz,hogy ezt a hatalmas
anyagot meg lehessen érteni. // Jobb lenne legalább heti 2-szer 45 perces gyakorlat, a tárgy nehézsége miatt a
heti 1 óra nagyon kevés... // Több gyakorlatra lenne szükség, a heti 45 perc nagyon kevés. // Semmi. // Ne
reggel 8 kor legyen. // Semmin, nagyon élvezetes volt. // Rövid, jobb lenne 90 perces hosszal indítani a
gyakorlati kurzust! // Több gyakorlatot tartatnék, a heti 45 percet kevésnek érzem. // 90 perces lehetne //
Talán lehetne belőle több. // Hosszabbá tenném // Több gyakorlat, minimum 2/hét // Több időt hagyni neki,
heti 45 perc egyszerűen kevés. // 2 órás gyakorlat 1 órás helyett. // Óraszám nagysága // A heti gyakorlatok
számán. // Heti 1x45 perc helyett heti 2x45 perc. // jobb lenne ha kicsit hosszabb lenne // Lehetne hosszabb //
Rendben voltak teljesen. //
Min NEM változtatnál a gyakorlaton?
A sokfajta feladat, és azok megoldása. // a sok segédanyagot az interneten // Nagyon profi a gyakorlatvezető,
korrekt, jó előadó, jól magyaráz // Gyakorlatvezetők és időpont. // Tanár. // Az előadón // Semmin, nagyon
élvezetes volt.// hosszát leszámítva minden más maradhat // Gyakorlati anyag // Sokkal több gyakorlatot kéne
tartani, mert úgy sokkal könnyebben begyakorolható lenne a tananyag. //
Gyakorlat
Félév: 2017/2018/II. - G03, G06 és M03
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Eddigi tanulmányaim során o a legjobb tanár, akivel itt találkoztam. Egyszeruen élvezet már az is, hogy milyen
lelkesedéssel magyaráz, emellett pedig messze a legszínvonalasabb gyakorlatot tartja. Képes volt kiküszöbölni
a 45 perces gyakorlatok hiányosságát, rengeteg pluszpéldát rakott ki, amiért külön hálás vagyok. Tényleg
minden tole telhetot megtett azért, hogy mindenki megértse a tárgyat.
Sajnos sietnie kellett, ennek ellenére nagyon jó gyakorlatokat tartott, és a kevés ido ellenére is szakított idot a
magyarázatra, ha valami nem volt számunkra világos. Csak dicséret illeti, nagyon felkészült, nagyon korrekt, le a
kalappal elotte!
Eszméletlenül jó tanár, nagyon jól és érthetoen magyaráz. Nagyon segítokész, közvetlen és kedves
mindenkivel.
Mindig felkészült volt, a rövid gyakorlatnak köszönhetoen megoldott kevesebb feladatot nagyban ellensúlyozta
a honlapjára feltöltött rengeteg plusz feladat, amely nagyban segítette a megértést és a gyakorlást.
Statika tanárom után egy állom tanár volt nekem :)
Remek gyakvez
Precíz, szemléletes, színvonalas oktatás. Segítokész, megnyero személyiség. Tökéletes gyakvez.
Nagyon segítokész és nagyon jól osztályoz!
Egyik legjobb gyakvez a bme-n, remélem hogy itt is marad
O ha lehet, még jobb, mint Kossa!
Sok olyan ismerosöm volt, aki az o oldaláról nézte a gyakorlati anyagokat, mert ott volt még extra kidolgozott
feladat. Statika után a szilárdságtan is nagyon jó volt.
Nagyon mély tudással és kiváló pedagógiai érzékkel rendelkezo oktató!!!!
Rendkívül hallgatócentrikus az oktatási stílusa. Mindent megtesz, hogy elsajátítsuk a tudást, és így
teljesíthessük a tárgyat. Pluszfeladatokat is biztosított számunkra, amivel kompenzálni próbálta a kevés
gyakorlatra szánt idot.
Abszolút pozitiv
Minden anyagrészt részletesen, érdekesen adott le, a szukös ido ellenére is.
Nagyon jól érthetoen tanít, segítokész, bármilyen problémával lehet hozzáfordulni.bb magyarázatok miatt nem
értünk mindig végig a gyakorlat anyagán, de a lényeget mindig értettük.
Precíz, felkészült, segítokész
Rengeteg segédanyag van a honlapján ami nagyban elosegíttette a számonkérésekre való felkészülést.
segitokész, jól magyaráz, hamarabb válaszol az emailekre minthogy elküldöd
Nagyon jó gyakorlatokat tart; jól, érthetoen magyaráz.
A legjobb gyakorlatvezeto valaha.
Nincs kifogás ellene.
talpraesett, szimpatikus fiatalember
Az o segítségével bárkinek könnyebb lett volna.
Gyakorlatkidolgozásai nagyon hasznosak voltak a felkészülés során.
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Min változtatnál a gyakorlaton?
Azt gondolom hogy a 45 perces gyak helyett lehetne 90 perces // Kevés a heti egy óra. // Semmi // Legalább
heti 2 gyakorlat! (1 helyett) // több gyakorlat kellene // Az egy órás gyakorlaton nagyon kellet sietni hogy
beleférjen minden, de ettol függetlenül sikerült mindent leadni és a tempó se volt vészes. // Meglehetosen
kevés a heti egy óra gyakorlat. // több gyakorlat! így az anyagot órán nem tudtuk kelloképpen begyakorolni,
hiába voltak jók az órák. // Legyen 2x45 perc az 1x45 perc helyett. // Több idot kellene rászánni a gyakorlati
oktatásra. // Az egy óra igen rövid ido a gyakorlatra, talán optimálisabb lenne egy kicsit hosszabb gyakorlat. //
Semmin, Berezvai a legjobb gyakvez akivel valaha találkoztam // Hupsz, a hosszot ide akartam írni // Több órára
van szükség!!! // Növelném a gyakorlatok hosszát, heti egy órában rendkívül sietosen kellett leadni az anyagot.
// Emelném a gyakorlatok számát, nagyon kevés egy gyakorlat egy héten. // Hosszab kéne legyen // 45 perc
gyakorlat nevetségesen kevés!! Legalább 2*45 perc kellene! // Kevés ido van és sok a feladat // Legyen
hosszabb! Szánalmasan rövid ido volt az a 45 perc. Semmire nem elég, a gyakorlaton általában 2-3 feladatot
tudtunk megnézni, annak ellenére, hogy a gyakvezünk nagyon korrektül felkészült sok feladattal. // hosszabb
órákat kellene taratani // Idotartam. Kevés a 45 perv. // A hosszát, szerintem a 1x45 perc nem elég a tananyag
átadásához // Az idohossza! // Lehetne 2x45perc! // Vissza tenném 2 órára, mert 1 óra alatt épp hogy csak bele
tudtunk kezdeni egy feladatba... // Könyörgöm, ne legyen 45 perces! Nem muködik, semmire sincsen ido. //
Több gyakorlat kéne (min. heti 2 óra) // Ez az egy órás gyakorlat arra elég, hogy köszönünk egymásnak és a
gyakorlatvezetonek. Nagyon-nagyon kevés! // Kevés ido marad a gyakorlásra, beiktatnék még egy gyakorlatot.
// Kevés volt az ido a gyakorlatokra. // Több gyakorlatnak kellet volna lenni, egy negyvenöt perces gyakorlat
kevés ehhez a tárgyhoz! // Idotartam // 45 perc semmire sem elég, hosszabbnak kellene lennie. // Ne csak 45
perc legyen, akár hetente többször lehetne. // A gyakorlat számán vagy a hosszán mindegy csak jobb lett volna
ha barmilyen formában is de többet kapunk.
Min NEM változtatnál a gyakorlaton?
Nagyon jó a gyakorlatok felépítése abból a szempontból, hogy rengeteg segédanyagot szolgáltat a tanszék. // A
kevés ido ellenére a gyakorlatvezetom rengetek kidolgozott extra feladatot biztosított nekünk, ami nagyban
segített a házi feladatoknál és a zh-knál/vizsgánál. // Minoség // Az oktatóm. // A gyakorlat vezetok nagyon jók,
az eloadásmódjuk is rendben van, egyedül az idovel volt gond. // feladatok minoségén // Tematika // A
gyakvezeken! // Minden // Gyakvez személye, gyakorlatok anyaga. // alapvetoen jó volt // Feladatokon // jó
volt egészen//
Gyakorlat
Félév: 2016/2017/II. - G02
Mindig jól felépített, érthető gyakorlati órákat tartott, jegyzetei is nagyon hasznosak voltak. Segítőkészsége is
kiemelkedő, bármikor mehettem hozzá konzultálni, ha kérdésem volt.
Kiváló tanár. Rendkívül korrekt, segítőkész és kifejezetten jó szándékú. Az órák logikus felépítésűek voltak, ami
nagy mértékben megkönnyítette a megértést. A vizsgára való felkészülés során hatalmas segítséget jelentett az
órai anyagok elérhetősége.
A kvíz szuper volt. A feltöltött jegyzetek és az extra feladatok segítségével tudtam felkészülni a vizsgára, anélkül
lehetetlen lett volna.
A legjobb gyakorlatvezetőm volt eddig, kimagasló színvonalú órákat tartott. Az feltöltött anyagok hatalmas
segítségnek bizonyultak. A hallgatóságot jobban kellett volna biztatni a plusz feladatok megoldására, akár
vizsga pluszpontokért.
Gyakorlat
Félév: 2015/2016/II. - G02, G06
Legjobban felkészült oktatóm eddig, remélem a lelkesedése töretlen marad :)
Legjobb gyakvezér a tárgyból, s eddig akivel találkoztam közülük is kimagaslóan jó gyakvezér volt.
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Legjobb gyakorlatvezetőm az eddigi egyetemen töltött 2 félévem alatt!
Logikus felépítésű, követhető órákat tartott. Rendkívül segítőkész, remek tanár. :)
Nagyon lelki ismeretes gyakorlat vezető. Sok segítség, érhető magyarázatok.

CONTINUUM MECHANICS
BMEGEMMNWCM, angol, MSc
Gyakorlat
Félév: 2020/2021/I. - G1
Látszott, hogy sik időt fektetett a moodle system megfelelő használatába és emelett több kisebb videóval
segített a követelmények teljesítésének megértését.
Nagyon jó oktató, a Gépész Kar egyik legjobbja. Nem tudnék megemlíteni negatív észrevételt, ami a távoktatás
idején nagyon ritka sajnos a karon.
Tökéletes volt, teljesen jól adaptálódott a távoktatáshoz. A gyakorlatok követhetőek, átláthatóak, mindig
időben felkerültek ugyanoda, bármikor lehetett kérdezni. Ha este 8-kor írtam Teams üzenetet, akkor is kaptam
választ. Ha esetleg olvasod az értékelést, szeretném jelezni, hogy mi hallgatók, nagyon értékeljük, amikor ilyen
lelkiismeretes és minőségi munkát kapunk egy oktatótól. Ezúton is köszönjük!
Az óra jól követhető, az anyag érthető, világos volt. Nem tudok rosszat mondani.
A gyakorlatok érthetőek és követhetőek voltak, technikailag is nagyon jó megoldás lett kiválasztva. Az órán
kívüli segítőkészsége is nagyon kimagasló.
Az egyik legjobban magyarázó oktató a karon, nagyon segítőkész.
Ha a többi tanárral összehasonlítva kellene értékelni minimum 10-est kapna.
He is really nice, responsive and very friendly.
Kicsit jobban kiegyenlíteném az órák időtartamát.
Min változtatnál a gyakorlaton?
Esetleg egy kereshető feladatmegoldások pdf jó lett volna, de ha átnéztük rendesen a gyakokat akkor így is
hamar meg tudtuk keresni ha kellett valami pl házihoz. // Semmi, ez is tökéletes volt. Világos, érthető,
akárhányszor visszanézhető. Szokatlan sajnos, főleg ebben a félévben, hogy ennyi jót le lehet írni egy tárgyról,
de itt ez a helyzet. // Távoktatás: Semmit, teljes mértékben megfelelő volt. A gyakorlatért felelős oktató
lelkiismeretesen, türelmesen készítette az oktatási anyagokat, rendszeresen és alaposan tájékoztatta a
hallgatókat a házi feladatokról és számonkérésekről. A magyarázata érthető, jegyzete logikus, követhető. //
Kevés dolgon változtatnék, jó ez úgy ahogy van. Néha túl soknak éreztem a feladatot, illetve túl gyorsnak a
tempót (szerencsére videó lévén ez nem okozott különösebb hátrányt). // Kicsit jobban kiegyenlíteném az órák
időtartamát, közel azonosra. // More practice question // Semmin
Min NEM változtatnál a gyakorlaton?
Érthető magyarázat, pontos kidolgozások. // Tetszett, hogy az oktató rajztáblát használt a feladatok felírásához,
így az anyag tökéletesen követhető és átlátható volt. A magyarázatok érthetőek. // Nagyon jók voltak a
gyakorlatok. A technikai megoldással is nagyon meg voltam elégedve (viedók + kidolgozott feladatok pdf-ben),
és teljesen követhető volt. // A gyakorlat is nagyon színvonalas volt, érthetően és precízen lettek elmagyarázva
a feladatok, amik az anyag megértését nagyban segítették. // Nothing to say // A tanár érthető magyarázatán
és órai felkészültségén.
Gyakorlat
Félév: 2019/2020/I. - G1
Gyakorlati órákat tartott, érthetően elmagyarázott mindent, követhető volt minden.
Felkészült, precíz, mint mindig.
Felkészült, közvetlen, jól követhetően magyaráz.
Nagyon rendben van pedagógia szempontból, csak így tovább.
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Ugyanolyan segítőkész és jó előadó, mint Kossa Tanár Úr, talán annyi különbséggel, hogy kicsit néhol
bizonytalannak éreztem amikor ő tartott órát. Nem tudom ennek mi lehet az oka, mert egyébként konzultáción
kiderült, hogy szakmailag fölkészült és tud nagyon alaposan mindent. Ha ez a bizonytalanság érzésem nem lett
volna vele kapcsolatban akkor ő is ugyanolyan kifogástalan előadó lenne nálam.
Nagyon rendes, nagyon segítőkész tanár!Az előadásain lényegretörő , jól érthető. Foglalkozik a hallgatói
kérdéseivel, problémáival.
Jó, érthető gyakorlatok. Megfelelően kapcsolódtak a tananyaghoz.
Min változtatnál a gyakorlaton?
Szerintem (sajnálatos módon elsősorban a sok elmaradó óra miatt) kevés gyakorlatot lett megtartva. Bár az is
igaz, hogy a feladatgyűjteményt rendesen végigcsinálva rendesen begyakorolhatóak voltak a feladatok. De
összességében még azért jó lett volna néhány gyakorlattal több, elsősorban a második zh anyagával
kapcsolatban. // Ugyanaz mint az előadás kapcsán. // Tulajdonképpen nagyon ritkán volt gyakorlat. Az ami
igazán szomorú, hogy ez volt már a 123. VEM-es tárgy de még mindig nem tudok használni egy software-t sem
de cserébe az elméletet se értem igazán (és nem vagyok egyedül ezzel). Újra kellene gondolni az egész VEM
oktatást, mert ez így nagyon nem jó. // Semmi, teljesen jó rendszer az, hogy az előadást folytatja. Elkerüli így a
felesleges összekuszálódásokat. // A gyakorlatokon végigoldott feladatsort elérhetővé tehetnék a zárthelyire
való felkészüléshez. // Sokkal jobb lett volna a tárgy, ha géptermi gyakorlatok lettek volna és használtuk volna
az előadáson tanultakat. // Nem éreztem, hogy különösebben szükség lett volna a gyakorlatokra a tárgy jeles
teljesítéséhez, viszont nem is volt belőle sok. // Nem volt gyakorlat, így nehéz ezt megválaszolni. Csak száraz
elmélet volt és élettől elrugaszkodott példákat számoltunk.
Min NEM változtatnál a gyakorlaton?
Ez is maradjon, ahogy van. // A megoldott feladatok mennyisége és a ZH feladatokkal való hasonlósága. //
Ugyanaz mint az előadás kapcsán. // A példamegoldó gyakorlatok nagyon jók voltak.

EXPERIMENTAL METHODS IN SOLID MECHANICS
BMEGEMMNWEM, angol, MSc
Gyakorlat
Félév: 2020/2021/I. - E, L1
Tökéletes előadások, rengeteget tanultam rajtuk.
Min változtatnál az előadáson, laboron?
Sokkal jobb lett volna élőben, legalább a laborok.Tanítanék Matlab kódolást is, mert ezt sehol nem tanítják az
egyetemen, de elvárják. // A végefele kicsit átláthatatlanná vált az előadás. Az utolsó kettő. Azt egy kicsit
érthetőbb formában jobb lett volna. // Semmi.
Min NEM változtatnál az előadáson, laboron?
A lehetőségekhez képest szerintem nagyon korrektül megoldották az előadók az órák tartását. // A leadott
tananyag azon részét amit leadtak. Értékes, és hasznos tananyag. // Nagyon tetszik, hogy milyen irányba
változtott a tárgy tematikája. Abszolút jó, releváns és életszerű irány.

DINAMIKA
BMEGEMMAGM3, magyar, BSc
Gyakorlat
Félév: 2016/2017/I. - G07
Érthető, követhető és érdekes gyakorlatokat tartott, a kiadott plusz segédanyagok még inkább segítik
megérteni a tárgyat. A házik és zh-k javítása nagyon gyors volt, és korrekt.
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Nagyon jók és hasznosak voltak gyakorlatok, a példák szemléletesek voltak, és nagyon jól fel lehetett készülni a
zárthelyikre is az anyagból
Nagyon jó gyakvezér, remélem rezgéstant is tart, és sikerült hozzá felvennem.
Nagyszerű tanár!!!

REZGÉSTAN
BMEGEMMAGM4, magyar, BSc
Gyakorlat
Félév: 2016/2017/II. - G05-G06
Hasonlóan Stépán tanár úréhoz, az ő órái is fel vannak hype-olva, hogy milyen jók, viszont vele ellentétben a
Berezvai féle órák ténylegesen jók és hasznosak. Ha ő tartotta volna az előadásokat én akkor különösen
imádtam volna a tárgyat. Legjobb gyakorlat vezető.
Az időhiány ellenére remekül megoldotta a tananyag leadását bár gyakran ez az emberi tempó rovására ment.
Csak így tovább!
Leges legjobb gyakorlatvezető, nem csak a tanszéken, hanem az egész egyetemen is akivel eddig találkoztam.
Nagyon rövid idő alatt pörgősen leadta az anyagot. Hallgató barát, és külön szimpatikus hogy nagy figyelmet
fordít a visszajelzésekre.
Kár, hogy ilyen kevés időt hagytak neki egy-egy alkalomra. A dupla órás gyakorlat jóval hasznosabb volna.
Érdemes lenne minél több lehetőséget biztosítani neki az oktatásra, méltán közkedvelt a hallgatók körében.
Legjobb,legkorrektebb.
A gyakorlatok összeszedettek, logikus felépítésűek voltak, érdekesen magyarázta és az anyag megértetése volt
a célja.Sajnos heti 3/4 órában nehéz megfelelő tempóban és megfelelő színvonalon oktatni, de Berezvai
Szabolcsnak sikerült még a kevés idő ellenére is.Konzultáción szívesen segített, ha kérdésem volt akár az
adminisztrációval, akár a tananyaggal kapcsolatban. Mindig jól felkészült volt.Házi feladattal kapcsolatban is
nagyon korrekt volt, egyértelműen ismertette a házi feladatokkal kapcsolatos követelményeit és ennek
megfelelően értékelte azokat.A zárthelyik és a házi feladatok javítása is nagyon gyorsan megtörtént.
Rendkívül jó gyakvezér, segítőkész, igazságos, érthetően magyaráz. Más nem is kell, ahhoz, hogy a diák
szívesen tanulja ezt a tárgyat.
Kiválóan tanít, érthetően magyarázza a tananyagot.
Talán érdemes lenne két órás gyakorlatokat tartani, egy óra alatt alig jutottunk végig egy feladat megoldásán.

VÉGESELEM MÓDSZER ALAPJAI
BMEGEMMAGMV, magyar, BSc
Labor
Félév: 2017/2018/II. - L06
Nem okozott csalódást, nagyon színvonalas órákat tartott.
Lelkes, kedves, jó volt az órájára járni
Korrekt, felkészült, hallgatóbarát ,rugalmas. Több ilyen oktató kellene.
Sokat segített, nagyon rendes, kiváló tanár.
Nagyon jó oktató, megtalálja a hangot a hallgatósággal, és rugalmas.
Berezvátor nagyon keni-vágja a témát, legjobb mm-es tanár aki tanított eddig.
kiváló. Több ilyen lelkiismeretes oktató kéne!
Nagyon remek tanár, így tovább mindenben.
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10/10, ilyen oktatóból többet pls
Min változtatnál a gyakorlaton?
Tanítsanak: Mathematica-t vagy mást is. Több ansys, komolyabban. // kevesebb maxima // Egy óra semmire
nem elég. Sajnos így elég értelmetlen az egész tárgy, pedig lehetne sokkal hasznosabb is. // A használt
szoftverek és az elkészített irányadó PDF-ek összhangban legyenek, mert volt belole probléma, hogy más volt a
szoftver verziója és ezt szóban el kellett mondani, ebbol fakadhatnak lemaradások. Így sem túl felhasználóbarát
az ansys. // Több életszeru példára lenne szükség, nem csak kis rúdszerkezetekre. // az elején a maximás
bohóckodás szerintem felesleges, nem hasznos // Az elozo pontban is megfogalmazottak értelmében
növelném a gyakorlati órák számát, és a program használata mellett a szükséges elméleti hátteret is itt
oktatnám. // hosszabb gyakorlat egyértelmuen indokolt // Hosszabb lehetne részletesebb tematikával.
Min NEM változtatnál a gyakorlaton?
Az idotartamán. // ansys használat // minden megfelelo volt szerintem // A tananyag érdekes és hasznos volt,
csak felületes. // A gyakorlatvezeton (Berezvai Szabolcs)

