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Kende György – Seres György: 

Tanuljunk könnyen, gyorsan – élethosszig 
Felépült az e-tanulás épülete – az Internet. Épülnek a tantermek – a tanulásszervező rendszerekkel felsze-

relt helyi Intranet hálózatok. A diákok fogadására készek a legmodernebb iskolapadok – a számítógépek. A taná-
rok rendelkezésére állnak a táblák – a szemléltetés minden elképzelhető és elképzelhetetlen formáját biztosító 
multimédiás technikai eszközök – és a színes krétás dobozok – a prezentációs szoftverek. 

Most már csak az a kérdés, hogy ebben a kiválóan felszerelt épületben: 
- kinek e-tanítsunk; 
- mit e-tanítsunk; 
- ki e-tanítson; 
- hogyan e-tanítsunk? 

Ezekre a kérdésekre keres választ a tanulmány, és bemutatja a szerzők Haditechnikai kutatás-fejlesztés 
című  multimédiás egyetemi tananyagát 1.  

 

A jó pap holtig tanul – tartja a mon-
dás. A múlt század közepéig azonban, álta-
lában, csak azokra az emberekre volt ez 
igaz, akiknek a génjeiben túltengett a kí-
váncsiság – vagy katonák voltak, akiknek 
békeidőben rendszeresen továbbképzése-
ken és gyakorlatokon kellett részt venni. 
Az emberek nagy többsége, ha kitanult egy 
szakmát, vagy szerzett egy diplomát, élet-
hosszig megélhetett belőle. 

A huszadik század második felében a 
tudomány, a technika és a társadalom 
olyan rohamos fejlődésnek indult, hogy az 
iskolákban megszerzett ismeretek az ember 
aktív életszakaszában többször is annyira 
elavulnak, hogy a munkaerő-piaci ver-
senyképesség megőrzése érdekében újra és 
újra neki kell veselkedni a tanulásnak. A 
század végére megfogalmazódott az „tanu-
lás élethosszig” – angolul „lifelong learn-
ing” (LLL) – igénye.  

A Nemzeti Szakképzési Intézet - Infor-
matikai Szakmacsoport Bizottság - Magyar 
Tartalomipari Szövetség - Magyar Távok-
tatási Alapítvány 2004-ben készült tanul-
mánya szerint2: 

„Egész élethosszon át tartó tanu-
lás: a tanuláshoz való egyetemes és 
folyamatos hozzáférés biztosítása a 
tudás társadalmában fenntartható 
részvételhez szükséges ismeretek és 
készségek megszerzése és folyamatos 
frissítése…”  

A hagyományos iskolai oktatási rend-
szer – természetesen – nem képes ennek az 
igénynek a kielégítésére. Ezért a nagy cé-
gek – a hadseregek évezredes hagyomá-
nyait követve – maguk szervezik munka-
társaik rendszeres képzését, a kisebbek 
számára pedig professzionális oktatócégek 
biztosíthatják a rendszeres továbbképzést.  

Az igényen túl, a huszadik század lét-
rehozta a tanítás-tanulás hatékony eszköze-
it is. A század elején megjelent mozgókép- 
és hangrögzítés az utóbbi évtizedekben, a 
számítógép, a digitális adatrögzítés és -
továbbítás – az infokommunikációs tech-
nika (IKT) – segítségével olyan hatékony-
ságú képzés technikai lehetőségét teremtet-
te meg, amelyek korábban elképzel-
hetetlenek voltak. 

Például, a televízióban egy egész or-
szág számára egyszerre be lehet mutatni a 
legjobb tanárok előadásait, és a digitális 
videó-rögzítés segítségével „konzerválva”, 
bárki számára, bárhol és bármikor meg le-
het azt ismételni – ez is eredményezte a 
„Mindentudás Egyeteme” sikereit. 

Ez az infokommunikációs technika – 
az e-tanulás, vagy eLearning lehetősége – 
„kicsiben” ma már szinte minden szintű 
oktatási intézmény és szervezet részére 
rendelkezésre áll, ami, elvben, lehetővé 
tenné az élethosszig tartó hatékony tanulás 
megszervezését.  



 3

AZ E-TANULÁS FORMÁJA 

Az e-tanulás nagyon rövid múltra te-
kinthet vissza. Az első Internet órák 1997-
ben indultak3. Magát a fogalmat is többfé-
leképpen értelmezik. 

Az Európai Unió illetékes bizottsága 
szerint4: 

 „Az eLearning az új multimédiás 
technika és az Internet alkalmazá-
sát jelenti a tanulás minőségének 
tökéletesítése érdekében, a lehető-
ségekhez és a szolgáltatásokhoz, 
valamint a táv-adatcseréhez és a 
táv-együttműködéshez való hozzá-
férés biztosításával.” 

(„eLearning means using new mul-
timedia technologies and the Inter-
net to improve the quality of learn-
ing by facilitating access to facili-
ties and services as well as remote 
exchanges and collaboration.”) 

A Műegyetemi Távoktatási Központ 
szerint5: 

„e-learning ld. elektronikus nyitott 
képzés 

elektronikus nyitott képzés (EK) 
A nyitott képzés (beleértve a távok-
tatást is) informatikailag támoga-
tott formája, amelynek során a ta-
nulási folyamat szervezése és/vagy 
az ismeretanyag (kompetencia) el-
sajátításához szükséges informá-
cióátadás döntően elektronikus 
úton valósul meg. (Ez a lényegi kü-
lönbség a ma már szinte hagyomá-
nyosnak tekinthető elektronikus 
úton — számítógéppel — támoga-
tott oktatáshoz, tanuláshoz viszo-
nyítva.) Az ~ keretében más úton és 
eszközökkel is kaphat támogatást a 
tanuló személy.” 

Az élethosszig tartó tanulásról ké-
szített, fent idézett tanulmány2 szerint: 

„eLearning: 
virtuális (elektronikus) környezet-
ben, mind technológiával, mind 
módszertannal alátámasztott inte-
raktív oktatási - tanulási folyamat, 
ahol az oktató (mentor, tutor) és a 
hallgató kapcsolata az IKT keresz-
tül valósul meg.” 

Amíg Európában a fogalom definiálá-
sáról vitatkozunk, az Egyesült Államok-
ban, 1997-ben a Pentagon, a Fehér Ház 
támogatásával elindította az e-tanulás leg-
szélesebb értelmezését és gyakorlatát meg-
alapozó programot: az Advanced 
Distributed Learning (ADL) Initiative – a 
Fejlett Megosztott Tudás – kezdeménye-
zést6. 

„Az ADL egy közös próbálkozás a 
korszerű, strukturált tanulás fel-
fegyverzésére az információs tech-
nika erejével. Az ADL, tehát, a köz- 
és a civil-szféra közös erőfeszítése a 
jövő tanulási környezete számára 
strukturált, adaptív képzési szabvá-
nyok, eszközök és tartalmak kifej-
lesztésére.” 

(„Advanced Distributed Learning 
(ADL) is a collaborative effort to 
harness the power of information 
technologies to modernize struc-
tured learning. ADL, therefore, em-
ploys a structured, adaptive, col-
laborative effort between the public 
and private sectors to develop the 
standards, tools and learning con-
tent for the learning environment of 
the future.”)  

 „Az ADL kezdeményezés víziója: 
hozzáférést biztosítani a legmaga-
sabb színvonalú tudáshoz, segítsé-
get nyújtani annak költséghatékony 
testreszabásához, bárhol és bár-
mikor.” 

 („The vision of the ADL Initiative 
is to provide access to the highest-
quality learning and performance 
aiding that can be tailored to 
individual needs and delivered 
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cost-effectively, anytime and 
anywhere.”) Az ADL kezdeménye-
zés által 2001-ben létrehozott 
SCORM7 – Megosztható Tartalom 
Objektum Hivatkozási Modell 
(Sharable Content Object Reference 
Model) – magába integrálta a leg-
több, a világon addig, a különböző 
szervezetek – Aviation Industry 
CBT Committee (AICC)8, Alliance 
of Remote Instructional and 
Distribution Networks for Europe 
(ARIADNE)9, IEEE Learning 
Technology Standards Committee 
(LTSC), IMS Global Learning 
Consortium10, stb. – által kidolgo-
zott oktatási-tanulási szabványt (1. 
ábra), és 2004-re olyan szabvánnyá 
vált, amelyet a legelterjedtebb tanu-
lás-, illetve oktatási tartalom-
szervezési– Learning Management 
System (LMS)11, illetve Learning 
Content Management (LCMS)12 – 
keretrendszerek világszerte, alkal-
maznak. 

 
1. ábra 

A SCORM szabvány lényege, hogy az 
internetes elemekből felépített képzési 
egységeket – tanóra, témakör, tárgykör 
vagy fejezet – önálló megosztható tartalom 
objektumokba (SCO) szervezzük (2. ábra). 
Az így „csomagolt” objektumokból felépí-
tett kurzust (tantárgy, tanfolyam) egy spe-

ciális leíró-illesztő-szervező fájlban elhe-
lyezett adatok alapján „vezényli” a ta-
nulásszervező (LMS) keretrendszer (3. áb-
ra). 

 
2. ábra 

 

  
3. ábra 

Magyarországon, az utóbbi években 
szintén divatos fogalommá vált az 
eLearning (e-tanulás), de alkalmazásának 
helyzetét a Műegyetemi Távoktatási Köz-
pont idézett 2003-ban készült tanulmánya4 
így értékeli: 

• „míg hazai és nemzetközi pályáza-
tokon elnyert, valamint a közvetve 
vagy közvetlen formában nyújtott 
költségvetési támogatások összege 
jelentősen növekedett (a tíz év alatt 
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meghaladta az 5 milliárd forintot), 
a támogatások eredményeként lét-
rejött képzések hasznosulása ala-
csony szinten maradt; 

• feltehetőleg kevés olyan ország van 
a világban, ahol a nyitott képzés 
fogalmához olyan sok negatív előí-
télet tapadna, mint hazánkban” 

A kép teljességéhez tartozik azonban, 
hogy az informatikai szakemberek képzé-
sében, a nyelvtanulásban, és a nagy multi-
nacionális vállalatok szakembereinek to-
vábbképzésében már kezd teret nyerni az 
e-tanulás. Egyre több magyarországi válla-
lat és oktatási intézmény intranet rendsze-
rében kapnak helyet a multimédiás képzést 
és az Internetes távoktatást biztosító keret-
rendszerek, megfelelő magyarnyelvű okta-
tási tartalommal való ellátottságuk azonban 
még általában nem biztosítja lehetőségeik 
kihasználását. 

A Magyar Honvédségnél az e-
tanulás fogalma elsősorban a távoktatáshoz 
kapcsolódik. A Zrínyi Miklós Nemzetvé-
delmi Egyetem Távoktatási Igazgatósága 
2004-ben végzett egy felmérést az oktatói 
és a hallgatói állomány körében. Vörös 
Miklós, az ennek eredményeit összefogla-
ló: Készen állunk-e a távoktatásra című ta-
nulmánya13 szerint: 

„A professzionális értékek irá-
nyába fejlődő honvédségben a szak-
mai képességek gondozása, fejlesztése 
stratégiai feladat. A csökkenő létszám 
és a helyettesíthetőség beszűkülése 
megnehezíti a nappali képzésekre tör-
ténő beiskolázást. Megnő tehát a fo-
lyamatos önképzés szerepe és ennek 
egyik megvalósítási formájaként a 
távoktatás iránti igény.”  

„…a Magyar Honvédség át- és 
továbbképzési rendszerében kiemelt 
szerepe lesz a következő években a 
távoktatásnak,…” 

Ennek a célnak az elérése érdekében a 
ZMNE informatikai infrastruktúrája kere-
tében létrehozták a katonai felsőoktatás 
távoktatási keretrendszerét, amely az idé-

zett tanulmány13 szerint: „biztosítja az or-
szág különböző területein élő tanulók szá-
mára az ORACLE iLearning rendszerébe 
történő belépést, ezzel a szinkron és az 
aszinkron tanulást/tanítást, az online cso-
portos munka lehetőségét, az információ-
cserét.”  

AZ E-TANULÁS TARTALMA 

Felépült tehát az e-tanulás épülete – az 
Internet. Épülnek a tantermek – a tanulás-
szervező LMS rendszerekkel felszerelt he-
lyi Intranet hálózatok. A diákok fogadására 
készek a legmodernebb iskolapadok – a 
számítógépek. A tanárok rendelkezésére 
állnak a táblák – a szemléltetés minden el-
képzelhető és elképzelhetetlen formáját 
biztosító multimédiás technikai eszközök – 
és a színes krétás dobozok – a prezentációs 
szoftverek. 

Most már csak az a kérdés, hogy eb-
ben a kiválóan felszerelt épületben: 

• kinek e-tanítsunk; 

• mit e-tanítsunk; 

• ki e-tanítson; 

• hogyan e-tanítsunk? 

A kinek e-tanítsunk kérdésre viszony-
lag egyszerű a válasz: előbb-utóbb min-
denkinek.  

Az első oktatási segédeszköz, az em-
beri beszéd, „feltalálása” után a tanítás ál-
talános formájává vált, évezredekre – aki 
tanulni akart, annak először a beszédet kel-
lett megismernie. 

Az írás, majd a nyomtatás feltalálása 
jelentősen megnövelte az emberiség által 
felhalmozott tudás továbbadásának haté-
konyságát – a tanulás feltétele, évszázadok 
óta, az írni-olvasni tudás. 

A kép-, mozgókép- és hangrögzítés 
eszközeinek alkalmazása az oktatásban és 
tanulásban csak az e-tanulás multimédiás 
eszköztárának, a digitális adatrögzítés, 
-továbbítás és -megjelenítés, a számító-
gépek, és a helyi, illetve világméretű 
számítógép-hálózatok segítségével vált 



 6

elterjedtté és hatékonnyá – az e-tanulás 
feltétele a „digitális írástudás” lett.  

Ennek a feltételnek ma még nem 
mindenki felel meg – őket csak a hagyo-
mányos módon taníthatjuk. Az óvodában a 
„kakaóbiztos” számítógépek mellett fel-
növő nemzedék azonban már biztosan 
e-tanuló lesz. 

Vannak azonban már ma is olyan 
célcsoportok, amelyeknél a digitális 
írástudás – a számítógép és az Internet 
alkalmazói szintű ismerete – munkaköri 
kötelesség. Például, a nagy vállalatok 
dolgozói, a közalkalmazottak, és a 
hadsereg hivatásos állománya számára az 
e-tanulás ideális megoldást nyújthat az 
élethosszig való tanulás követelményeinek 
teljesítésére. 

A Nemzetvédelmi Egyetemen, ahol az 
e-tanulás technikai feltételei évek óta 
rendelkezésre állnak, a fent idézett 
felmérés13 néhány megállapítása szerint: 

„Igen alacsony az alkalmazott 
elektronikus tananyagok, valamint 
a hallgatóknak kiadott, számító-
géppel megoldandó feladatok 
száma.” 

„Az elektronikus és multimédiás 
tananyagot készítők száma 
elenyésző.” 

„…a hallgatók jelentős része nem 
használja rendszeresen a számítá-
stechnika adta lehetőségeket sem a 
tanórákon, sem pedig az órákra 
történő felkészülés során.”  

„Gyakorlatilag kihasználatlanok a 
számítógépes hálózatok által bizto-
sított lehetőségek.” 

A mit e-tanítsunk kérdésre is hasonló 
választ adhatunk: előbb-utóbb mindent, 
amit szervezett keretek között kell 
elsajátítani. 

Az e-tanulás nemcsak a hagyományos 
elméleti képzés hatékonyságát növeli meg, 
de a legkülönbözőbb virtuális modellek, 
szimulátorok, és szerepjátékok a gyakorlati 

képzés költséghatékonyságát is jelentősen 
javíthatják. 

A ki e-tanítson kérdésére már sokkal 
nehezebb választ találni.  

A hagyományos iskolában a tanár az, 
aki a kijelölt, vagy kiválasztott tananyagot 
előadja, szemlélteti, a tanulóval korrepetál, 
majd az elsajátítást ellenőrzi, vagy 
számonkéri és értékeli. 

Egy konkrét ismerethalmaz – tantárgy, 
téma stb. – e-tanulással való elsajátításához 
készült multimédiás tananyagcsomag 
esetében felmerül a kérdés, hogy ki tanít?  

• A tanár, aki a tananyagot 
kiválasztotta és megfogalmaz-
ta?  

• A grafikus, aki elkészítette a 
megértést elősegítő, szemlélte-
tő bemutatókat?  

• Az informatikus, aki megírta a 
forgatókönyvet?  

• A narrátor, aki az előadásokat 
felolvasta?  

• A programozó, aki a tanuló 
által feldolgozható formában, 
digitális adathordozóra, vagy 
egy kijelölt hálózati címre 
rögzítette az eredményt?  

• A tutor, aki a tanulókkal a 
kapcsolatot tartja távoktatás 
esetén? 

A legegyszerűbb megoldásnak az 
tűnne, ha mindezeket a feladatokat egy 
személy végezné, azonban minden tanárt 
felkészíteni ennyi szakma kiváló 
ismeretére lehetetlen, és felesleges. A 
bevezetőben említett tudásszabványok 
lehetővé teszik, hogy a téma legkiválóbb 
ismerői, és az ország, vagy a nyelvterület 
legjobb szakemberei által kidolgozott 
tananyag-objektumokat tartalom-
tárházakban tegyük hozzáférhetővé, ame-
lyekből a tanárok, iskolák, vagy egyéb 
oktatással foglalkozó szervezetek össze-
állíthatják a saját céljaiknak megfelelő 
tanterveket. Természetesen, a felsőoktatási 
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intézmények, és a speciális képzést adó 
tanfolyamok tantárgyaihoz szükséges e-
tananyagok, többnyire, egyedi kidolgozást, 
és a tananyag megfogalmazásától az 
elsajátítás ellenőrzéséig szükséges – fent 
felsorolt – feladatok megoldásában 
résztvevőktől szoros együttműködést 
igényelnek. 

A hogyan e-tanítsunk kérdésre 
annyiféle választ adhatunk, ahány oktatási 
forma, iskola, tantárgy és oktató van. Ezért 
e tanulmány szerzői csak arra 
vállalkoznak, hogy bemutassák egy 
egyetemi tantárgy – a Haditechnikai 
kutatás-fejlesztés – e-tanulási modelljét, 
amely elsősorban a Zrínyi Miklós 
Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János 
Katonai Műszaki Karának nappali, 
levelező, vagy távoktatásban résztvevő 
BSc, MSc és PhD hallgatói számára 
készült, azonban felhasználható a témával 
foglalkozó tanfolyamok, hallgatók és 
kutatók önképzésében, vagy 
távoktatásában is. 

EGY E-TANULÁSI MODELL 

A Haditechnikai kutatás-fejlesztés 
e-tanuláshoz alkalmas multimédiás 
tananyaga a tantárgy hagyományos 
jegyzetén alapul. Az egyes fejezetek 
tartalma, lényegében, megegyezik a 
jegyzet szövegével – mégis mi az a többlet, 
amiért érdemes volt elkészíteni a tananyag 
multimédiás változatát? 

A tananyag internetes portál 
formájában, automatikusan induló CD-re 
készült. Ez lehetővé teszi, hogy a 
számítógép előtt ülve a tanulók 
szörfölhessenek a tanterem, a tanulószoba, 
a könyvtár – és ha rendelkeznek Internet-
kapcsolattal – a világ bármely pontja 
között. A tananyag szöveges részét 
nyomtatható formában is megjeleníthetik, 
illetve a saját részükre ki is nyomtathatják 
– a szerzői jog betartásával. 

A portál – a szorosan vett tananyag 
mellett – tartalmazza az előadások 
szemléltetésére szolgáló bemutató 
vetítéseket és a forrásmunkákat. Ezen 

kívül, a CD-n megtalálhatóak az egyes 
fejezetek alapjául szolgáló forrásmunkák, a 
szerzőknek az egyes témakörök mélyebb 
elsajátításához, illetve a további 
kutatásokhoz ajánlott publikációi és 
tudományos konferenciákon megtartott 
előadásaik prezentációja is. Ezen kívül a 
CD-n megtalálható – és a tanulás 
megfelelő fázisában, egy egérkattintással 
elérhető – egy sor fontos és érdekes 
dokumentum, amelyeket egyébként csak 
hosszas keresés és utánjárás után találna 
meg az olvasó. 

A Haditechnikai kutatás-fejlesztés 
tananyaga a ZMNE intranet hálózatának 
ORACLE-iLearning távoktatási 
rendszerében hozzáférhető – és így, 
megfelelő jogosultság mellett, az 
Interneten keresztül is elérhető. Ez 
lehetővé teszi, hogy a hallgatók nyilvános 
vitafórumokon cserélhessék ki 
tapasztalataikat, hirdetőtáblán tehessék 
közzé kutatási eredményeiket, nyilvános 
csevegéseket folytassanak egymással és a 
vezető tanárral (a tutorral), valamint 
késedelem nélkül hozzájussanak a 
tananyag frissítéseit tartalmazó új 
oktatócsomagokhoz.  

A bejelentkező képernyő tartalmazza 
az induláshoz szükséges lépések elérését és 
az állandóan látható tartalomjegyzéket, 
amely lehetővé teszi a tananyagban való 
tájékozódást és az olvasó igényei szerinti 
szörfölést (4. ábra). 

A tananyag multimédiás változatában 
a nyomtatott jegyzet ábrái helyett 
interaktív bemutatók és videóklippek 
segítik a megértést. Az interaktivitás 
nemcsak abban nyilvánul meg, hogy a 
szemléltetés során a tanuló saját igényei 
szerint – egérkattintásokkal – építheti fel a 
megfelelő vázlatot, modellt, vagy 
folyamatábrát (például, az 5. ábra), hanem 
önállóan is szörfölhet az egymással 
összefüggő folyamatábrák között (például, 
a 6. ábra). 

A Haditechnikai kutatás-fejlesztés 
multimédiás tananyagának egyes 
témakörei befejezéseként a tanulók 
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önellenőrző tesztekkel győződhetnek meg 
a szükséges lexikális ismeretek elsajátí--
tásáról, mielőtt elkészítenék a képzési 

szintjüknek megfelelően előírt témazáró 
feladatot (7.-8. ábra). 

 
4. ábra 

 
5. ábra 
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6. ábra 

 

 
7. ábra 
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8. ábra 

A Haditechnikai kutatás-fejlesztés 
multimédiás tananyaga az egyetemi képzés 
és a kutatás minden formájában alkalmaz-
ható. 

A nappali és a levelező képzésben 
résztvevő hallgatók részére a multimédiás 
CD-n, illetve az Egyetem ORACLE-
iLearning rendszerben elérhető tananyag a 
nyomtatott jegyzet kiegészítéseként – vagy 
alternatívájaként – szolgálja az önálló tanu-
lást és a vizsgafelkészülést, a kontaktórákat 

tartó tanár részére pedig az előadások 
szemléltetéséhez szolgáltatja a prezentáci-
ókat. Az egyes hallgatók a tantárgy tanulá-
sa során, az egyetem bármelyik 
kampuszának tantermeiből, vagy a kollégi-
umi szobáikból az intranet rendszerben ve-
hetik igénybe az ORACLE-iLearning ke-
retrendszer szolgáltatásait – a tantárgy vi-
tafórumát, csevegőjét és hirdetőtábláját 
(9. ábra). 

 

 
9. ábra 
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A távoktatásban résztvevő hallgatók  
saját maguk szervezhetik meg tanulásukat, 
és az Interneten keresztül tarthatják a kap-
csolatot a tantárgy tutorával. A tantárgy és 
a tananyagot tartalmazó CD, valamint az 
Útmutató felvétele után, az abban előírt e-
mail formában bejelentkeznek a vezető ta-
nárnál.  

A bejelentkező e-mail tartalmazza a 
jelentkező: 

 személyes adatait; 

 elérhetőségét; 

 a tervezett vizsga hónapját; 

 a vezető tanárhoz (tutorhoz) való 
bejelentkezéshez tervezett fel-
használói nevét és jelszavát;  

 a multimédiás tananyag  

• alkalmazásához szükséges 
hardver és szoftver felté-
teleit; 

• elsajátításához szükséges 
ismeretei szintjét,  

 egyéb adatokat (amiről a vezető ta-
nárt tájékoztatni akarja) 

A jelentkezés elfogadásáról, és az 
Egyetem informatikai rendszerébe való be-
jelentkezéshez szükséges információkról a 
tutor e-mailben tájékoztatja a jelentkezőt, 
aki egyéni terve szerint megkezdheti a ta-
nulást, melynek során – a nappali és leve-
lező hallgatókhoz hasonlóan – az Interne-
ten keresztül igénybe veheti az Egyetem 

ORACLE-iLearning távoktatási rendsze-
rének szolgáltatásait. 

Egy témakör (fejezet, esettanulmány) 
befejezése után a hallgató önellenőrzést 
végezhet a lexikális ismeretei felmérésére, 
majd elkészíti a képzési szintjének megfe-
lelő feladatot, és e-mailben elküldi a 
tutornak, aki a feladatok elbírálása után e-
mailben tájékoztatja az értékelésről.  

Az összes előírt feladat pozitív elbírá-
lása után a tutor szintén e-mailben engedé-
lyezi a hallgató vizsgára jelentkezését. 

A vizsgaengedély birtokában a hallga-
tó elkészíti a képzési szintjének megfelelő 
évfolyamfeladatot és elküldi a tutor címére 
úgy, hogy a kiválasztott vizsgaidőpont 
előtt legalább egy héttel beérkezzen. 

Az évfolyamfeladat értékelése a vizs-
ga alkalmával történik. 

A Haditechnikai kutatás-fejlesztés 
tantárgy egyes témaköreivel foglalkozó ku-
tatók számára is hasznos segítséget jelent-
het a multimédiás CD, mivel – a szorosan 
vett tananyag, és a szerzők saját publikáci-
ói és prezentációi mellett – jelentős meny-
nyiségű, a témával kapcsolatos szakiroda-
lom közvetlen, vagy Interneten keresztül 
történő elérését teszi lehetővé. 

A multimédiás tananyagot tartalmazó 
CD-t egy, az egyetemi levelező képzésben 
és egy, a doktori képzésben résztvevő hall-
gatói csoportnál teszteltük. Észrevételeiket 
és javaslataikat az anyag véglegesítésénél 
már figyelembe vettük. 
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