
Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 

Konzultációs időpontok a vizsgaidőszakban, 2020 tavasz 

A konzultációk időtartama max. 60 perc!  

 

Áramlástechnikai gépek: Dr. Hős Csaba 

A konzultációs kérdéseket a vizsgákat megelőző vasárnap éjfélig lehet elküldeni a Hős 

Csaba tanár úrnak a cshos@hds.bme.hu címre, a levél tárgya kötelezően legyen: [ÁTG 

vizsgakonzultáció]. A válaszokat utána kedden kapják meg, videóüzenet formájában, a 

Moodle rendszerben.  

Aktuálisan az alábbiak szerint:  

 Kérdések beküldése e-mailban: 2020.05.31 vasárnap (23:59). 

videóválasz: 2020.06.02. (kedd) 12:00-tól, Moodle rendszerben 

 

 Kérdések beküldése e-mailban: 2020.06.07 vasárnap (23:59). 

videóválasz: 2020.06.09. (kedd) 12:00-tól, Moodle rendszerben 

 

 Kérdések beküldése e-mailban: 2020.06.14 vasárnap (23:59). 

videóválasz: 2020.06.16. (kedd) 12:00-tól, Moodle rendszerben 

 

 Kérdések beküldése e-mailban: 2020.06.21 vasárnap (23:59). 

videóválasz: 2020.06.23. (kedd) 12:00-tól, Moodle rendszerben 

 

Vegyipari géptan, Mérnöki alapok I.  online konzultáció: Ms Teams felületen 

A konzultációkat Dr. Lukenics Jánosné, Till Sára és Dr. Bibó András tartják, online, a Teams 

felületen; további pontosítás: később.  

 2020.06.02. (kedd) 14-15 óra között (Till Sára, still@edu.bme.hu); 

 2020.06.09. (kedd) 9-10 óra között (Dr. Lukenics Jánosné, 

lukenicsjanosne@edu.bme.hu); 

 2020.06.16. (kedd) 11-12 óra között (Dr. Bibó András, abibo@edu.bme.hu); 

 2020.06.23. (kedd) 11-12 óra között (Dr. Bibó András, abibo@edu.bme.hu).  
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Gépészmérnöki alapismeretek, online konzultáció: Skype felületen 

Skype azonosító: dr. Váradi Sándor  

 2020.05.29. (péntek) 9-10 óra között (Dr. Váradi Sándor) 

 2020.06.08. (hétfő) 9-10 óra között (Dr. Váradi Sándor) 

 2020.06.15. (hétfő) 9-10 óra között (Dr. Váradi Sándor) 

 2020.06.22. (hétfő) 9-10 óra között (Dr. Váradi Sándor) 

 

Statisztikai módszerek:  

Dr. Hegedűs Ferenc, emailben vagy Teamsen előre egyeztetve; az online konzultáció Teams 

felületen.  

Csőhálózatok hidraulikája online konzultáció: Ms Teams felületen 

A konzultációkat a tárgy HDR-es részéből Halász tanár úr tartja. A Teams felületen megtalálják: 

Dr. Halász Gábor, ghalasz1970@edu.bme.hu  

 2020.06.03. (szerda) 12-13 óra között (Dr. Halász Gábor); 

 2020.06.10. (szerda) 12-13 óra között (Dr. Halász Gábor); 

 2020.06.17. (szerda) 12-13 óra között (Dr. Halász Gábor); 

 2020.06.24. (szerda) 12-13 óra között (Dr. Halász Gábor).  
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