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http://www.vik.bme.hu
Új mintatanterv (2014-től felvettek)



3vik.bme.hu

http://www.vik.bme.hu
Korábbi mintatanterv (2013-ig felvettek)
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Szakmai gyakorlat: a tanulmányaikat 2010 szeptembertől megkezdő hallgatók számára 6 hét (240 óra)

a tanulmányaikat 2014 szeptembertől megkezdő hallgatók számára 8 hét (320 óra) !

• Infón az ágazat = specializáció + tanszék
• Témalaboratórium: csak az anyatanszéken
• Önálló laboratórium, szakdolgozat: ágazati tanszékeken
• Szakmai gyakorlat: ennek a helye nyáron van !

BSc specializáció + ágazat

!!
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• A régi mintatanterv csak 2 féléves volt (6. és 7.)
• A régi specializációk csak 37 kreditesek voltak (vs. 45)
• Az új specializációk kreditszáma összesen 8 kredittel több, 

ezért elegendő 10-8=2 kreditnyi szabadon választható 
tantárgy teljesítése (korrigálva az esetleges keletkezett 
kredittöbblet vagy kredithiány mértékével)

Korábbi mintatanterven tanulók (2013-ig kezdők)
!!
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Anyatanszék

1. tantárgy

Társtanszék

2. tantárgy

Társtanszék

4. tantárgy

Témalabor Önálló labor

Specializáció

labor 1

Szakdolgozat

Anyatanszék

3. tantárgy

5. félév 6. félév 7. félév

Specializáció (+ ágazat)

Specializáció

labor 2

: lehetséges

: kötelező

előtan. feltétel

Minden

5., 6.

féléves

spec.
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http://www.vik.bme.hu
Szabályzat: MINDENKINEK A SAJÁTJA !!!

Dékáni utasítás (létszámkeretek): KÖZÖS !!!
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BSc specializációválasztási szabályzat (2014-)

! !
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BSc szakirányválasztási szabályzat (-2013)

! !
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http://www.vik.bme.hu
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Infokommunikáció specializáció - TMIT
BME-VIK, mérnökinformatikus BSc képzés (TMIT, HIT)

 Infokommunikációs hálózatok és alkalmazásaik:
 Hálózatok építése, Mobil hálózatok, Médiaalkalmazások, Hálózatba kapcsolt erőforrások

 Hallgatói témák:
 Pl. Smart technológiák, IoT, SDN/NFV, Google / Facebook alkalmazások

 Szakirányhoz ajánlott további tanszéki tárgyak

Ipari

partnereink

 Alkalmazott adatelemzés 'Big Data' 

 Szerveroldali JavaScript

 Nyílt forráskódú és szabad szoftverek

 Deep Learning a gyakorlatban Python és LUA 
alapon

 IoT rendszerek kommunikációs megoldásai

 IoT keretrendszerek és ipari alkalmazásaik

 Webfejlesztés villámgyorsan: Ruby on Rails

Tanszéki bemutató nyílt nap

2018. május 7-én (hétfőn), 16-18 óráig
BME Informatika épület I.B.210-es terem és környékbeli laborok. 

A program folyamatos lesz, bármikor be lehet csatlakozni!



Infokommunikáció specializáció - HIT

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék (HIT), www.hit.bme.hu

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

 Témalabor, önálló labor, szakdolgozat témakörök:

• IT biztonság bootcamp; 

• autonóm járművek a jövő intelligens városaiban 

• ICT rendszerek elemzése, tervezése és 

fejlesztése a gyakorlatban

• drónok - autonóm repülő robotok 

• hangjel-feldolgozás - effektpedál készítése; 

• IoT rendszerek fejlesztése 

• A jelen és a jövő kvantumkommunikációs

megoldásai

Tanszéki felelős: Fazekas Péter, fazekasp@hit.bme.hu

Tanszéki tájékoztató és bemutatók 

április 27. 8:30-11:30 az I épület IB 110-ben

http://www.hit.bme.hu/
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Rendszertervezés / MIT

Modellezés és 
optimalizáció

Mesterséges 
intelligencia

Ellenőrzés és 
analízis

Komplex rendszerek tervezése
Komponensek + Szoftver + Intelligencia + Felhő

Adatelemzés



Rendszertervezés specializáció – AUT 

Alkalmazásfejlesztési környezetek, platformok, eszközök

Témalabor

> Internet of Things (SensorHUB, IoT)

> Hardver közelei fejlesztés (Raspberry Pi, Arduino)

> Adatkezelési technológiák

> Szoftvertechnológiák

Gyakorlatintegrált megközelítés, teljesítőképes mérnökök



szakirany.iit.bme.hu

Autonóm 
rendszer

Matlab
Simulink

Irányítástechnika és Informatika Tanszék

RENDSZER-
TERVEZÉS - IIT
specializáció

esemény-
vezérelt 
rendszer

robotika

funkció-
fejlesztés

Tantárgyak

• Ipari irányítástechnika (IIT)

• Informatikai rendszertervezés (MIT)

• Alkalmazásfejlesztési környezetek
(AUT)

• Redszertervezés laboratórium 1-2 
(MIT)

IIT tárgy

Ipari informatika

Téma és önálló labor
Szakdolgozat
Tehetséggondozás IIT

vizuális 
progra-
mozás

becslési 
algoritmus

LabVIEW

automati-
kus kód-
generálás 

modellezés

HIL/SIL 
szimuláció

elosztott 
irányítás 

& 
felügyelet

vizuális
érzékelés

http://szakirany.iit.bme.hu/
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Szoftverfejlesztés specializáció – AUT 

 A szoftveresek specializációja, Alkalmazásorientált technológiai megközelítés

 Aktuális szoftvertechnikák és eszközök

 Informatikai rendszerek fejlesztése, tesztelése, karbantartása

Gyakorlatintegrált megközelítés, teljesítőképes mérnökök

Adatvezérelt

rendszerek

Integrációs és 

ellenőrzési 

technikák

Szoftverfejlesztés 

laboratórium 2

Objektumorientált 

szoftvertervezés
Témalabor

Kliens oldali 

technológiák Szoftverfejleszté

s laboratórium 1
Önálló labor

3D grafikus 

rendszerek

Szakdolgozat



i i t

Szoftverfejlesztés specializáció
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

Felhő 
infrastruktúra 
kisvállalatok 

részére

Számítás-
igényes 

alkalmazások 
támogatása

A projekt célja a cloud alapú CIRCLE (circlecloud.org)
rendszer bővítése, továbbfejlesztése, valamint olyan
alkalmazási portfólió készítése, ami kisvállalatok
számára egyszerűsíti az irodai és fejlesztői környezet
kialakítását, üzemeltetését.

A számítási pontosság és sebesség növelése újabb
lehetőségeket nyit minden tudomány-területen. A
projekt konkrét kutatások informatikai támogatását,
algoritmusok fejlesztését nyújtja.

Komponens 
alapú 

szoftverek 
fejlesztése

GPU –k 
általános célú 
felhasználása

Szoftverfejlesztői környezetek kutatása és
megvalósítása .NET, Java és Android alkalmazások
kialakításával ill. fejlesztésének támogatására. A
tervezési fázistól a kódgeneráláson át a tesztelés
támogatásáig választhatók részfeladatok.

Ha nagy a számításigény és van lehetőség
párhuzamosításra, ott a GPU bevethető: tőzsdei
kereskedés, fizikai szimuláció, videókódolás,
molekula-dokkolás, kódtörés, PET-rekonstrukció,
orvosi képfeldolgozás, digitális holográfia, Litecoin
bányászat.



Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Szoftverfejlesztés/MIT specializáció

Intelligens 
adatelemzés

Intelligens rendszerek 
fejlesztése

Tesztelés és ellenőrzés

Modellalapú 
fejlesztés 

Témalabor, önálló laboratórium, szakdolgozat témakörök:
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Vállalati információs rendszerek specializáció
BME-VIK, mérnökinformatikus BSc képzés (ETT, SZIT, TMIT)

 Vállalatirányítás feladatai, IT megoldásokkal támogatott 
folyamatok megismerése: logisztika, termeléstervezés, 
ügyfélkapcsolat-menedzsment, pénzügyi 
folyamatok, stb. területeken

 Élő, elterjedt rendszerek 
bemutatása és használata:

 Ipari kapcsolatok, projektek:

 Standard rendszerek fejlesztése (pl. mySAP ERP)

 Vállalati mobil alkalmazások

 Rendszerintegráció és middleware eszközök nagyvállalati környezetben

 Termelésütemezési algoritmusok fejlesztése 

 Folyamatoptimalizálás mesterséges intelligencia módszerekkel

 Stb.

 Hallgatói témák:

 Elérhetőek a tanszék honlapján: http://www.ett.bme.hu/hallgatoi_temak

 Specializáció bemutató előadás: 2018. május 8. 14:15 IB210

 További információk: Dr. Martinek Péter (martinek@ett.bme.hu) 

http://www.ett.bme.hu/hallgatoi_temak
mailto:martinek@ett.bme.hu
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Vállalati információs rendszerek specializáció
BME-VIK, mérnökinformatikus BSc képzés (ETT, SZIT, TMIT)

 Vállalati döntéstámogatás: 

 Adatbányászat

 Statisztika

 Big Data

 Pénzügyi előrejelzés

 Optimalizációs módszerek

 Ipari kapcsolatok, projektek:

 Morgan Stanley

 Lynx Analytics

 Banki partnerek

 Hallgatói témák:

 Elérhetőek a tanszék honlapján: http://www.cs.bme.hu/oktatas/temakiiras.html

 bemutató előadás: 2018. május 8. 14:15 IB210

 További információk: Dr. Katona Gyula (kiskat@cs.bme.hu) 

mailto:kiskat@cs.bme.hu
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Vállalati információs rendszerek specializáció
BME-VIK, mérnökinformatikus BSc képzés (ETT, SZIT, TMIT)

 Gazdálkodás, adat- és piacelemzés 

 Információmenedzsment

 Adattárházak 

 Adatelemzés

 Ipari kapcsolatok, projektek:

 SAS

 RapidMiner

 Gravity

 ImpressTV

 BPM Solutions

 Hallgatói témák:

 Elérhetőek a tanszék honlapján: http://tmit.bme.hu

 pl. e-business, adattárház építés, tőzsdei adatelemzés

 További információk: Dr. Kósa Zsuzsanna (kosa@tmit.bme.hu) 

 Tanszéki tájékoztató: 2018. május 8. 14:15 IB210

Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

http://tmit.bme.hu/
mailto:kiskat@cs.bme.hu
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Jelentkezés specializációra
• 2018. április 24. – május 31.

• Jelentkezés a Neptunban ágazatra (11 db)

• Fontos (ld. Dékáni utasítás): 

„Szabályzat 4.§ (3):

A hallgatók a specializációválasztási időszakban a Neptun Egységes

Tanulmányi  Rendszerben  adják  le  jelentkezésüket  a  választott  

specializációkra  és ágazatokra (összetartozó párban). A hallgatónak a 

jelentkezését az adott szakon induló valamennyi ágazat  megjelölésével  

kell  leadnia csökkenő  prioritási  sorrendben. Amennyiben  egy  hallgató  

jelentkezése  nem  tartalmazza  az  adott  szak  valamennyi ágazatát, a 

hallgató vállalja, hogy a lista hiányzó része a specializáció besorolás során 

kitöltésre kerül.”

http://nusyka.kepeslap.com/compose.asp?imageid=48643
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Jelentkezés specializációra

• A megadott határidőig a jelentkezés

módosítható, utána már nem

• A jelentkezés elmulasztása jogvesztő

• Hogyan jelentkezzek ?

• Tájékozódni a specializációk, ágazatok profiljairól

(Honlap + tanszéki bemutatók + ipari partnerek)

• Neptunban

• Kötelező a teljes listát megadni ! (11 ágazat)

http://nusyka.kepeslap.com/compose.asp?imageid=48643
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IMSc a specializáció alatt ?
• 1 spec. tárgy egyéni érdeklődés szerint 

változtatható (kérvénnyel)

• Mentorváltás (konzulens)

• IMSc pontok továbbra is

• Kari elismerés

(dicsőségtábla, ösztöndíj)

• KBME pluszpontok

• Záróvizsga előnyök

• MSc felvételi előnyök

• A legfontosabb: az alapos tudás…
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Köszönöm a figyelmet !
Mail: okt-dekanh@vik-dh.bme.hu 


