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

BSc specializáció + ágazat

Mérnökinformatikus szak

!
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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

Villamosmérnöki szak

!
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Szabályzat: MINDENKINEK A SAJÁTJA !!!
Dékáni utasítás (létszámkeretek): KÖZÖS !!!
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BSc specializációválasztási szabályzat (2014-)

! !

!!
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Mérnökinformatikus 
szak
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Infokommunikáció specializáció - TMIT
BME-VIK, mérnökinformatikus BSc képzés (TMIT, HIT)

 Infokommunikációs hálózatok és alkalmazásai:
 Hálózatok építése, Mobil hálózatok, Médiaalkalmazások, Felhő alapú rendszerek

 Hallgatói témák, vállalati partnerkapcsolatokban:
 Pl. 5G, SDN/NFV, IoT, Deep Learning, hálózatkutatás, alkalmazások

 További ajánlott tantárgyak:

Bátran kérdezzetek a specializáció felelősétől, 

oktatóitól bármikor (Teams, e-mail) és nézzétek 

figyelemfelhívó videó spotjainkat!

'Big Data' elemzési eszközök IoT keretrendszerek és ipari alkalmazásaik

Deep Learning a gyakorlatban IoT rendszerek kommunikációs megoldásai

Ember-robot interfész Nyílt forráskódú és szabad szoftverek
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INFOKOMMUNIKÁCIÓ

SPECIALIZÁCIÓ- HIT

Oktatott témakörök
– audio/videokódolási technikák, digitális műsorszóró rendszerek,

IPTV- és OTT, médiatároló és elosztó rendszerek, cloud, P2P

– 3G UMTS, 4G LTE, VoLTE, 5G, Wi-Fi, Bluetooth, BLE

– Laborok: media-streaming- applikáció fejlesztés, videóvágás,

Wi-Fi pozíciónálás, Vehicle-to-everyting (V2X) kommunikáció

Témalaborok: 
 IT biztonság  IoT rendszerek fejlesztése  ICT rendszerek

 hangfeldolgozás  drónok - autonóm repülő robotok  kvantumkommunikáció

 autonóm járművek  intelligens városok

PARIPA-program
– Témalabor, önálló labor és szakdolgozat témák

– Céges-, és egyetemi konzulensekkel

– Ösztöndíj a felvételt nyert hallgatóknak!

– Céges partnereink:

Bővebben a specializációról: https://www.hit.bme.hu/page/67

A specializáció felelőse:

Petkovics Ármin

petkovics@hit.bme.hu

mailto:petkovics@hit.bme.hu
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Adatelemzés

Mesterséges 
intelligencia

Modellezés és 
optimalizáció

Ellenőrzés és 
analízis

Komplex rendszerek tervezése

A tanszéki bemutató időpontja: 2021. május 4. és 11. 15:00-16:00

Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Rendszertervezés / MIT specializáció



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
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 (MIT)

Szoftverfejlesztés

laboratórium 2

Objektumorientált 

szoftvertervezés (IIT)
Témalabor

Kliens oldali 

technológiák Szoftverfejlesztés

laboratórium 1
Önálló labor

3D grafikus 

rendszerek (IIT)

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.



Intelligens 
adatelemzés

Alkalmazott mesterséges 
intelligencia

Tesztelés és 
ellenőrzés

DevOps

Szoftverfejlesztés / MIT specializáció

Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

A tanszéki bemutató időpontja: 2021. május 4. és 11. 15:00-16:00



24vik.bme.hu



.

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: 2021. május 6. 16:15 @Teams meeting

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

http://www.ett.bme.hu/hallgatoi_temak
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmE5OWYzYjUtNWE3NS00M2M1LWEyYTMtMzY4MzE2ZDUzNTBk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226a3548ab-7570-4271-91a8-58da00697029%22%2c%22Oid%22%3a%22388c3be1-1129-4c2b-bb43-c092e54b62e0%22%7d
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

 Pénzügyi előrejelzés

 Optimalizációs módszerek

 Ipari kapcsolatok, projektek:

 Morgan Stanley

 Lynx Analytics

 Banki partnerek

 Hallgatói témák:

 Elérhetőek a tanszék honlapján: http://www.cs.bme.hu/dok/onlab.htm

 bemutató előadás: 2021. május 6. 16:15 @Teams meeting 

 További információk: Dr. Katona Gyula (katona.gyula@vik.bme.hu) 

http://www.cs.bme.hu/dok/onlab.htm
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_NmQxNmFkMGYtMDZlZS00Mjg5LWI0NzItYzcxNTgyYWFjZjkw@thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22:%226a3548ab-7570-4271-91a8-58da00697029%22,%22Oid%22:%22388c3be1-1129-4c2b-bb43-c092e54b62e0%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmE5OWYzYjUtNWE3NS00M2M1LWEyYTMtMzY4MzE2ZDUzNTBk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226a3548ab-7570-4271-91a8-58da00697029%22%2c%22Oid%22%3a%22388c3be1-1129-4c2b-bb43-c092e54b62e0%22%7d
mailto:katona.gyula@vik.bme.hu


.

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. Szűcs Gábor (szucs@tmit.bme.hu) 

 Specializáció bemutató (3 tanszék közösen): 2021. május 6. 16:15 
(Teams)

Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

http://tmit.bme.hu
mailto:szucs@tmit.bme.hu
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Villamosmérnöki 
szak
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© BME-MIT 2021

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

• Témalaboratórium
• Önálló laboratórium
• Szakdolgozat-készítés

Tanszéki bemutató: 
2021. május 14.,  14:15-16:00



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

32
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MULTIMÉDIA TECHNOLÓGIÁK ÉS 

RENDSZEREK ÁGAZAT

• 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.

Témalaborok: 
 IT biztonság  IoT rendszerek fejlesztése  ICT rendszerek
 hangfeldolgozás  drónok - autonóm repülő robotok  kvantumkommunikáció
 autonóm járművek és intelligens városok

Ágazat- és specializációfelelős: Huszák Árpád, 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. hálózatmenedzsment, SDN/NFV, 5G, IoT, ipari automatizálás hálózata, 

felhő megoldások, Big Data, mobil alkalmazások,  biztonság, ember-gép 

kapcsolat

Bátran kérdezzetek a specializáció felelősétől, 

oktatóitól bármikor (Teams, e-mail) és nézzétek 

figyelemfelhívó videó spotjainkat!



Nagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások ágazat

Az infokommunikáció alapját jelentő fizikai és hozzáférési réteg
Szimuláció, tervezés és megvalósítás

Antennák és antennarendszerek tervezése és mérése

Elektromágneses szimuláció, tervezés
Elektronikus eszközök ”együttélése” (EMC), méréstechnika

Optikai hálózatok és méréstechnikájuk

Távérzékelés, radartechnika, jelfeldolgozás

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

Tanszéki on-line nyílt nap: 2021 május 14. (péntek) 14:00-tól

Részletek: hvt.bme.hu/oktatas/specializacio
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Mikroelektronikai tervezés és 

gyártás specializáció

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

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

Elektronikai gyártás ágazat 
Korszerű elektronikai gyártás, elektronikai 
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/oktatas
http://www.ett.bme.hu/specializacio
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Smart grid ágazat

• Villamosenergia átvitel

• 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

vet.bme.hu

Fenntartható villamos energetika specializáció

Villamos Energetika Tanszék
Villamos Művek és Energiaátalakítók Csoport

Smart Grid  =  MW és Mbit integrációja

„Ha villany van, minden van…”



Villamos gépek és 
hajtások ágazat

• Villamos gépek és alkalmazások
• Hagyományos és különleges 

gépek (e-mobility, elektromos 
repülő)

• Villamos hajtások szabályozása
• Szervo hajtások
• Frekvenciaváltók

• Villamos gépek és hajtások 
laboratórium

• Energiatárolás és
elektromobilitás hatásai

• Különleges gépek és hajtások
• Szervo hajtások

vet.bme.hu

Fenntartható villamos energetika specializáció

„e-mobilitás, különleges gépek…”



Villamos szigetelési 
rendszerek ágazat

• Villamos berendezések és szigetelések

• Szigetelési rendszerek kiválasztása és 
ellenőrzése

• Szigetelő anyagok
• Diagnosztikai módszerek
• Eszközgazdálkodás

• Szigetelési rendszerek laboratórium
• Villamos ív
• Elektrosztatikus kisülés
• Nagyfeszültség előállítása
• Feszültségalatti munkavégzés

vet.bme.hu

Fenntartható villamos energetika specializáció

„nagyfeszültségű technika…”
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Jelentkezés specializációra
• 2021. április 23. – május 24.

• 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 ?

• A konzulens mentor is

• IMSc pontok továbbra is

• Kari elismerés

(dicsőségtábla, ösztöndíj)

• KBME pluszpontok

• Záróvizsga előnyök

• MSc felvételi előnyök

• A legfontosabb: az alapos tudás…
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https://specializacio.vik.bme.hu
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Rangsorátlag
• 2014-től (új mintatanterv)

Az első 4 félév mintatanterv szerinti tantárgyainak eredménye alapján kell 

kiszámítani. A számítás módja a megszerzett érdemjegyek kreditekkel súlyozott 

összege osztva 120 kredittel, illetve pontosan annyival, ahány kredittel az adott 

hallgató az első négy félév tárgyait teljesíteni tudta (esetleges tantervváltozás, 

tantárgyhelyettesítés miatt).

• 2013-ig (régi mintatanterv)
Az  első  3  félév  kötelező  tantárgyainak  – a  kötelezően  választható gazdasági  és  

humán  ismeretek  tantárgyainak  kivételével  – eredménye  alapján  kell kiszámítani.

• Anomáliák (mindkét mintatantervben)
- A mintatantervben szereplő, de nem teljesített tantárgy érdemjegye = 0

- A mintatanterv-változások miatt a ténylegesen teljesített/beszámított tantárgyak 

kreditszámával szorzunk és azt is összegezzük a nevezőben.

http://nusyka.kepeslap.com/compose.asp?imageid=48643
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Korábbi évek rangsorátlagai

(bekerülési és ágazati átlag)
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Specializáció és ágazati létszámkorlátok

(spec % + ágazati % + ágazati abszolút korlát)
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Jelentkezési sorrend
(ami a Neptunban szerepel)
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Itt kell választani a Neptunban
(a „Modul leadás”-t ne nyomd meg !)
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Neptun bejegyzések
(Ebből számolódik a rangsorátlag)
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Kritériumok ellenőrzése
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Rangsorátlag ellenőrzése
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Köszönöm a figyelmet !
Mail: okt-dekanh@vik-dh.bme.hu 


