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http://www.vik.bme.hu
Új mintatanterv (2014-től felvettek)
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http://www.vik.bme.hu
Korábbi mintatanterv (2013-ig felvettek)
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• Mikroelektronikai terv. és gyárt.: mind a 4 tárgy közös
• 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 36 kreditesek voltak (vs. 43)
• Az új specializációk kreditszáma összesen 7 kredittel több, ezért 

elegendő 10-7=3 kreditnyi szabadon választható tantárgy teljesítése 
(korrigálva az esetleges keletkezett kredittöbblet vagy kredithiány 
mértékével)

Korábbi mintatanterven tanulók (2013-ig kezdők)
!!



6vik.bme.hu

Anyatanszék

1. tantárgy

Társtanszék

2. tantárgy

Társtanszék

3. tantárgy

Témalabor Önálló labor

Anyatanszék

Ágazati labor

Szakdolgozat

Anyatanszék

4. tantárgy

5. félév 6. félév 7. félév

Specializáció + ágazat

: 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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© BME-MIT 2018

Beágyazott és irányító rendszerek specializáció (MIT, AUT, IIT)

Beágyazott információs rendszerek ágazat (MIT)

 Közös tárgy:
• Beágyazott és ambiens 

rendszerek (MIT)
 Szoftveraspektusok

 Ágazati tárgyak (MIT):
• Beágyazott és ambiens rendszerek laboratórium

• Párhuzamos és eseményvezérelt programozás 
beágyazott rendszerekben

• Témalabor
• Önálló labor
• Szakdolgozat-

készítés

Tanszéki bemutatók: 
2018. május 4. péntek, 10-12  (IE226)
2018. május 23. szerda, 14-16  (IE224)



szakirany.iit.bme.hu

elosztott 
irányítás

gépi
látás

mikro-
kontroller

beágyazott és irányító rendszerek specializáció

IRÁNYÍTÓ-
RENDSZEREK
ágazat

PLC

mobilis 
robot

ipari 
robot

funkció-
fejlesztés

Közös tantárgyak

• Ipari irányítástechnika (IIT)
• Beágyazott és ambiens

rendszerek (MIT)
• Mikrokontroller alapú 

rendszerek (AUT)

Ágazati elágazó tárgy

Ipari képfeldolgozás és 
képmegjelenítés

Ágazati labor

Irányítórendszerek 
laboratórium

Matlab
Simulink

szenzor-
technika

LabVIEW

smart
eszközök

SCADA

vizuális
érzékelés

http://szakirany.iit.bme.hu/


Beágyazott és irányító rendszerek specializáció

Számítógép-alapú rendszerek ágazat

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

 Mikrokontroller alapú rendszerek fejlesztése

 A mérnöki tervezőmunka és 
a fizikai megvalósítás lépései

 Számítógépes 
folyamatirányítás

 Hardver közeli szoftver rendszerek fejlesztése

 Beágyazott operációs rendszerek 
és kliensalkalmazások

15
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© Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék  17

INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK SPECIALIZÁCIÓ –

MULTIMÉDIA TECHNOLÓGIÁK ÉS RENDSZEREK ÁGAZAT

• autonóm járművek és intelligens városok

• ICT és IoT rendszerek fejlesztése

• drónok - autonóm repülő robotok

• A globális hálózati forgalom több, mint 60%-a videó 

streaminghez köthető

• Az ágazati tárgyak témái

• médiakommunikációs rendszerek felépítése

• audió/videó kódolási technikák

• digitális műsorszóró rendszerek működése

• médiaalkalmazások fejlesztése

• IPTV és OTT szolgáltatások üzemeltetése

• médiatároló és elosztó rendszerek működése

• Témalabor, önálló labor, szakdolgozat  témakörök:

• IT biztonság

• hangjel-feldolgozás - effektpedál készítése

• kvantumkommunikáció

Ágazat- és spcializációfelelős: Huszák Árpád, huszak@hit.bme.hu

Tanszéki tájékoztató és bemutatók

2018. május 3-án 8:30-10:30 óráig az I épület IB110-ben

mailto:huszak@hit.bme.hu


.

Infokommunikációs rendszerek specializáció

Infokommunikációs hálózatok és alkalmazások ágazat
BME-VIK, villamosmérnöki BSc képzés (HIT, TMIT, HVT)

 TMIT által oktatott specializáció tárgyak 

 Hálózati technológiák és alkalmazások

 Hálózatok építése, konfigurálása és működtetése

 Hallgatói témák:

 Pl. smart technológiák, szenzorok, IoT, SDN/NFV, 5G, adatbányászat, Big Data, felhő 

megoldások, mobil alkalmazások (Android), biztonság, beszédfeldolgozás

 Szakirányhoz ajánlott további tanszéki tárgyak

 IoT rendszerek kommunikációs megoldásai

 IoT keretrendszerek és ipari alkalmazásaik

 Alkalmazott adatelemzés 'Big Data' 

 Szerveroldali JavaScript

 Nyílt forráskódú és szabad szoftverek

 Webfejlesztés villámgyorsan: Ruby on Rails

 Deep Learning a gyakorlatban Python és LUA alapon

Ipari partnereink

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!



Antennák és antennarendszerek tervezése és 
mérése

Elektronikus eszközök ’’együttélése’’ (EMC)

Távérzékelés, radartechnika

Optikai hálózatok és méréstechnikájuk

Űr- és autóipari, nagy megbízhatóságú berendezések 
tervezése (tápegységek, mérési adatgyűjtés) 

Az infokommunikáció alapját jelentő fizikai és 
hozzáférési réteget tervezzük és valósítjuk meg.
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Mikroelektronikai tervezés és 

gyártás specializáció

www.eet.bme.hu/specializacio www.ett.bme.hu/specializacio

Mikroelektronikai tervezés ágazat 
Digitális áramkörtervezés 210 nap alatt -
az alapoktól az intelligens rendszerekig. 

Mikroelektronikai gyártás ágazat 
Korszerű elektronikai gyártás, tervezés, 
és minőségbiztosítás.

• Milyen tervezési szempontokat és minőségbiztosítási elveket alkalmaznak a mai 
mikroelektronikai csúcstechnológiákban?

• Hogyan kell a technológiai folyamatokat tervezni és összehangolni a gyártásban?
• Hogyan lehet meghatározni a készülékek meghibásodásainak

hatásmechanizmusát?
• Hogyan működnek és készülnek az IC-k, alkatrészek, hordozók, LED-ek, napelemek?
• Milyen hatékony tervező és szimulációs eszközök léteznek?H

a
 é

rd
ek

el
…

http://www.eet.bme.hu/szakirany
http://www.ett.bme.hu/specializacio
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Smart grid ágazat

• Smart elosztóhálózatok tervezése és üzemeltetése

• A jövő hálózatának tervezése

• Megújuló energiaforrások
hálózati integrációja

• Energiatermelés – elosztás
– felhasználás értéklánc

• Smart grid laboratórium

• Elosztóhálózatok
üzemirányítása

• Üzemzavar érzékelés és elhárítás

• Energiatárolás és
elektromobilitás hatásai

Bemutató: május 9. (szerda) 18:00-, V1.404 vet.bme.hu

• Fenntartható villamos energetika specializáció

Villamos Energetika Tanszék
Villamos Művek és Környezet Csoport



Villamos Energetika Tanszék VET
Bemutató: május 9. (szerda) 18:00-, V1.404

Fe
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Villamos 
gépek

Villamos gépek és alkalmazások (VIVEAC01)

Villamos hajtások szabályozása (VIVEAC04)

Önálló laboratórium és szakdolgozat

Reprezentatív témák:

Kormányszervó nyomatékszabályozása

BMe motion kerékagymotoros projekt

Megújuló energiaforrások

Járművek gépei és hajtásai

Szupravezetős megoldások

Villamos gépek és hajtások labor (VIVEAC07)

hajtások Alkalmazások



Fenntartható villamos energetika specializáció Villamos szigetelési rendszerek ágazat
Villamos Energetika Tanszék --- vet.bme.hu --- Bemutató: május 9-én (szerdán) 18:00-, V1.404

Bizottságok, ipari partnerek, pályázatok  Önálló laboratórium és szakdolgozat témák

Témakörök

Feszültség Alatti Munkavégzés

Szigetelésdiagnosztika és állapotmenedzsment

Villámvédelem

Elektrosztatika

Elektromágneses kompatibilitás és 

zavarvédelem

Világítástechnika és épületvillamosítás
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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 


