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impresszum

Kedves Olvasó!
Az utóbbi időszak számunkra sok kihívást tartogatott,
hiszen soha nem próbáltunk még a gólyaszámhoz hasonló
volumenű újságot készíteni a szorgalmi időszak közepén.
Jócskán sikerült belehúzódnunk a ZH időszakba is, ami
csak egyre nehezítette a kitűzött cél elérését, és persze (mikor máskor, ha nem ilyenkor) adódtak olyan problémák is,
melyekre álmunkban sem gondoltunk volna.
A mostani szám eredeti célkitűzése az volt, hogy letegyünk
valamit az asztalra, ami eddig hiányzott, valami olyat készítsünk ami segíthet mind az egyetemi, mind a hallgatói
megítélésünket javítani, illetve hogy végre valami tényleg
hasznos is kerüljön újságunk hasábjaira.
Az újság kétharmadát ezúttal a BSc-s szakirányválasztásnak
szenteltük, ehhez az érintett tanszékek és korábbi hallgatók,
illetve összeköttetésként a Hallgatói Képviselet segítségét
kértük és kaptuk meg. Ezeket ezúton is köszönjük!
Reméljük minden épp döntés előtt álló hallgatónak segít
ez a kiadvány, illetve hogy a jövőben még szélesebb körben,
még több eddig nem megvalósult ötletünk hasonlóan érvényre jut és ez egy újabb lépés a már megkezdett jó úton,
hogy az Impulzus még jobb legyen.
E sok emelkedettebb hangvételű mondat után szükséges
némely megjegyzést is fűzni a kezedben tartott újsághoz, illetve az eddig tapasztaltakhoz:
Az előző újságban beharangozott „BME Címtár azonosító”
cikkünk a lapzártánkig, sőt tördelés közben sem került olyan
állapotba, hogy megjelentessük, mellyel kapcsolatban az interjúalanyunk, illetve az olvasók szíves elnézését kérjük ezúton
is! Sajnos azonban a jelenlegi apparátusunk nem alkalmas
arra, hogy így a szorgalmi időszak végén és a vizsgaidőszak
elején egy újabb újságot elkészítsen, ennek okán legközelebb
nyomtatott formában már csak a következő félév elején találkozhattok velünk. Viszont online formában ennél jóval korábban! A következő projektünk is hamarosan a végéhez ér és
végre elkészül a régóta dédelgetett weboldalunk is, melyen a
bemutatkozásunkon kívül a nyomtatásból kimaradt cikkeket
is megosztjuk a későbbiek folyamán, úgy ahogy az online elérhető archívumunk is folyamatosan bővül majd.
A weboldal startjáról és online elérhető tartalmainkról
könnyedén tájékozódhatsz a facebook oldalunkon, illetve ha követsz minket twitteren! Ha pedig szeretnél már
most néhány korábbi számunkba belelapozni, keress meg
minket a http://issuu.com/impulzus oldalon! Persze papírtinta formájában is elérhetőek korábbi számaink, ezekhez
impulzus@impulzus.com címre küldött e-mailes egyeztetés
után lehet (egyelőre) hozzájutni.
Sok sikert kívánunk a zárthelyikhez és a vizsgákhoz!
2014-ben ismét találkozzunk!
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LEGO kocka. Egy szó, melynek hallatára emberek millióinak indul be a
fantáziája. Felelevenedik a kép, mikor is a jellegzetes csörömpölő hang
közepette túrjuk a LEGO hegyet, keresve az építményünkhöz hiányzó
elemet. A múlt században kitalált játékot a mai napig koptatja nemcsak
a fiatalság, de még az idősebb korosztály is. Személy szerint nekem is a
kedvenc játékaim közé tartozik.

Története a 30-as évekre nyúlik vissza, a dániai Billund
városába. Ole Kirk Christiansen asztalosmester vállalkozása 1932-ben csődbe ment. Ole nem adhatta fel, hiszen
gondoskodnia kellett feleségéről és négy fiáról. Ki kellett
találnia valamit. Elkezdett a maradék faanyag felhasználásával először fiai szórakoztatására fajátékokat barkácsolni. Annyira jól sikerültek, hogy úgy gondolta, játékokat
kellene, hogy gyártson. Elterjedt a hír, hogy egy ácsmester Billundban nagyon igényes játékokat készít, és egyre
több megrendelést kapott a műhely. A munkában Ole fia,
Godtfred is nagymértékben besegített. 1934-ben végül a
cégnek a LEGO nevet adták, ami a dán LEG GODT
(jól játszani) kifejezésből származik. 1946-ban már elkezdett a LEGO műanyag játékokat is gyártani, de a ma
ismert kockák csak 1954-ben kerültek sorra. Godtfredet
zavarta, hogy a játékiparban nincs rendszer, és hogy a
gyerekek mindig kész játékokat kaptak. Erre találták ki az
egymásba illeszkedő elemeket, amivel a gyerekek megvalósíthatták elképzeléseiket, fejleszthették kreativitásukat,
problémamegoldásukat, másrészt összeépíthetőek voltak
az egyes termékek.
Mérnökszemmel nézve komoly munka van ezeknek az
egymásba illeszkedő elemeknek a megalkotásában. De
hogyan is kerül a szobánkba? Úgy gondoltuk, hogy utánajárunk, épp ezért úgy döntöttünk, hogy ellátogatunk
Nyíregyházára, a LEGO gyárba.
Mikor megérkeztem az állomásra, már ott volt a
tankörtársam, Fehér Bálint, akivel egy kis városnézés
után robogtunk a gyár bejáratához. A portán már várt
minket a LEGO három munkatársa, hogy körbekalauzoljanak minket a gyár területén. Nagy István HR
manager és toborzásfelelős, Siket Lóránt kommunikációs konzultáns és Gyűrűsi Attila a LEGO csehországi
gyárában dolgozó mérnök. Korábban a BME-n végzett
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vegyészmérnökként, majd egy kis nyíregyházi kitérő
után került külföldre. Miközben sétáltunk a gyár felé,
Nagy István és Siket Lóránt mesélt kicsit a LEGO történetéről. Megtudtuk, hogy a LEGO-nak a világon négy
nagy gyára van: természetesen a dániai Billundban,
Csehországban, Mexikóban és Magyarországon. De
miért épp Nyíregyháza? A LEGO korábban Svájcból a
Sárváron működő Flextronicshoz, majd a bérgyártó cég
nyíregyházi üzemébe telepítette fröccsöntése egy részét.
Egy idő után úgy döntött a vállalat, hogy saját gyártó
egységet létesít Nyíregyházán, így jött létre 2008 végén
a LEGO Manufacturing Kft. Az itt működő gyár egyik
részében DUPLO termékeket gyártanak (szinte csak
itt készül a világon), a másikban pedig hagyományos
LEGO elemeket. A DUPLO késztermékként hagyja el
a gyárat, míg a LEGO elemek a csehországi logisztikai

központba kerülnek és onnan további felhasználásra
más LEGO üzemekbe mennek tovább. És még koránt
sincs vége: most épül a LEGO következő nagy üzeme
a város másik területén, ahol a LEGO Csoport teljes
gyártási kapacitásának több mint 30%-a lesz. A mostani gyárhoz képest 2-szer több fröccsöntőgép fog évente
közel 4 milliárd elemet öntve magából több mint 3-szor
akkora területen, környezetkímélő technológiákat alkalmazva.
Eközben benyitottunk a gyár üzemcsarnokába, ahol átvette Gyűrűsi Attila az irányítást az egyes gyártási szakaszok bemutatásában. Az óriási hangárban katonás rendben
sorakoztak a zajongó fröccsöntőgépek, öntve magukból
a különféle LEGO elemeket. Miután magamhoz tértem,
folytattuk utunkat, és a legelső gyártási szakaszhoz értünk,
magához a fröccsöntéshez. A granulátum egy már kifejlesztett speciális műszaki műanyag, az ún. ABS, amelyet kiváló
törésállóság, mégis viszonylag egyszerű megmunkálhatóság
jellemez. A fröccsöntés után máris használhatóvá válik,
kész a megfelelő színű elem. Ez a gyártás egyik legprecízebb folyamata: 0,01 mm pontosság az elvárt, ezért is folyamatosan ellenőrzi a kiváló ötvözetekből álló fröccsöntő
szerszámokat egy külön csapat, akik biztosítják a legkisebb
pontatlanság elkerülését is. „Ha most a kezünkbe veszünk
egy LEGO kockát, az ugyanúgy illeszkedni fog ahhoz, amit
még az 50-es években gyártottak.” Híven a LEGO egyik filozófiájához, miszerint a lehető legjobb minőséget hozzák
ki, nagyon őrzik ezeket a szerszámokat, hogy véletlenül se
születhessenek rossz minőségű utánzatok. Állítólag történt
olyan eset, hogy Ole nagyon megharagudott fiára, amikor
fia eldicsekedett neki, hogy pénzt spórolt meg az akkori fajátékok 3 helyett 2-szeri lelakkozásával. Nagy István
idézte a cég legendáriumából, miszerint ezt olyannyira
komolyan veszik, hogy egyszer a tönkrement fröccsöntő
szerszámokat a cég nem merte a megsemmisítő cégre bízni,
így inkább bebetonozták azokat az újonnan létesített alapjába. Ez alatt, míg beszélgettünk, már több ezer építőelem
potyogott a gyártósor végébe helyezett dobozokba. Ezeket
viszik tovább festésre, amit hasonlóan egy gyártósor végez
el, tartós festéket létrehozva az elemeken. Ez után egy másik csapatra vár a munka, hogy a már kész építőelemeket

minőségileg megvizsgálja. Ha már a legkisebb pontatlanságot is észreveszik rajta, akkor megy a selejtbe, majd a
minta dobozán lévő előéletből kiderítve végigellenőrzik
a gyártósort. Attila leemelve egy hibás Duplo-t a polcról
mutatja a lehetséges apró hibákat. „Én még nem hallottam
arról, hogy valaki törött, deformált vagy hibás festésű LEGO
termékkel találkozott volna, és azon dolgozunk, hogy ez így
is maradjon.” – mondják idegenvezetőink. Ezután jöhet a
csomagolás. Ez is egy külön gyártósort igényel termékenként, aminek az ellenőrzését precíz mérlegek végzik, melyek garantálják, hogy minden elem benne legyen a csomagolásban valamint, hogy az igazán pici elemek hiányát
is észrevegyék. Mindhárom gyártósorhoz elkél a mérnök.
A gépészekre vár a robotkarok, a gyártósor megtervezése,
miránk, villamosmérnökökre és mérnökinformatikusokra
pedig a teljes automatizálás és az elektronikai háttér. Úgyhogy hajrá! Nagy István ismerteti, hogy amikor bekerül ide
valaki, kap maga mellé egy már tapasztaltabb munkatársat
mentorként. Kezdetben meg kell tanulnia rálátni a folyamatokra, majd a legkisebb feladattól egyre bonyolultabbakig jutnak el, ahol jócskán elkél a mérnöki problémamegoldás. Végül elérkeztünk a kész, csomagolt termékekhez.
Lóránt megjegyzi, hogy közel sem vagyunk a legvégső állomásnál, hiszen végső soron az a lényeg, hogy a gyerekek
szívesen játszanak-e az innen kikerülő termékekkel, ezért
folyamatosan visszajelzéseket kapnak az eladási számokról,
ennek köszönhetően rugalmasan tudják változtatni a gyártott termék mennyiségét. A dániai termékfejlesztés során
szoktak olyan napokat tartani, ahol a gyerekek kipróbálhatják az új játékokat. Ekkor árgus szemekkel figyelik, hogy
melyik az a játék, ami elnyeri tetszésüket és mi az, amivel
nem szeretnek játszani. Az egyik legfontosabb szempont a
termékbiztonság. „Próbáltatok már eltörni egy LEGO-t?” –
kérdezi Attila miközben kézbe vesz egy DUPLO figurát. A
törési kísérlet után mutatja, hogy az anyag törni nem tud
– hacsak persze nem kalapáccsal püfölik – csak meghajlik
nagy erőfeszítés árán. Különös figyelmet fordítanak a gyerekek egészséges szellemi fejlődésére is. Alapból már igen
hasznos játék a LEGO, hiszen próbára teszi a kreativitást és
a problémamegoldást, ezen felül figyelnek arra, hogy soha

7

XLI./2.
ne gyártsanak fegyvereket. „A LEGO nem gyárt géppuskafészket vagy tankot” – jegyzi meg Lóránt. „Persze láthattatok
fegyvereket, mint a kard, a pajzs és a többi. Ezek inkább a
küzdés szellemét szimbolizálják, ami több termékben is fellelhető, mint például a jó és a rossz harca. Ha továbbvisszük
a gondolatot, mondhatjuk, hogy azt sugallják a gyerekeknek,
hogy az értékes dolgokért megéri küzdeni.”
A nagy séta után még feltettünk egy-két kérdést Attilának:
–– Te hogy döntötted el hogy itt akarsz dolgozni? Ez
egy ilyen hirtelen ötlet volt?
–– Tulajdonképpen így is mondhatjuk, a Műszaki egyetemen láttam meg egy plakátot, ami hirdette az akkori
programot, hogy a LEGO-ba keresnek embereket, akik
jól beszélnek angolul, mostanában végeznek és érdekli
őket a LEGO. Én akkor még pont nem voltam végzős,
de ezt megjegyeztem és a következő évben indult ugyanez a program és akkor jelentkeztem. Így kerültem be és
itt is kezdtem Nyíregyházán aztán mindenfelé jártam. A
program feltételeként kellett külföldre menni. Az volt a
lényege az egésznek, hogy szélesebb látóköröd legyen arról,
milyen módon működik a gyár élete, ne csak azt lásd, egy
adott gyárban mi van, hanem a többiben is, továbbá ezek
hogyan függenek össze, hogyan zajlik a cég élete. Mondhatjuk úgy is, hogy szerencsém volt ennek megtalálásakor.
Az utána lévő két év érdekesen zajlott, úgyhogy jó döntésnek bizonyult.
–– Te pontosan milyen speciális területért felelsz?
–– Teljesen semmiért sem 100%-ig, ugyanis én több területtel is foglalkozom. Kutatás-fejlesztés mérnökségen dolgozom,
tulajdonképpen a csomagolás részen. Ez a két utolsó réteg,
amit látunk, mind a kettőben benne vagyok. Alapvetően gépekkel foglalkozom, ezen belül most a mérlegekkel, ezek
fejlesztésével és beállításával.
–– Te is legoztál kiskorodban, volt sok
LEGO-d?
–– Igazából csak kisebb szettjeim voltak, de
ezekkel elég sokat játszottam. Volt egy kiskocsim,
egy repülőm, meg egy hajóm. Ezekből bármit ki
lehetett rakni. Most kicsit több eszközhöz férek hozzá, mostanában a legó “technikre”
vagyok teljesen rágyógyulva. Olyat
akartam gyerekként, de nem tudtam
venni. Ez mostanra megváltozott..
–– Volt valami különleges történeted a LEGO-val kapcsolatban, amire mindig is emlékezni
fogsz?
–– Különlegesnek a dániai gyárat tudnám mondani, ahol most
a fröccsöntésnek a java zajlik. Azt hiszem,
Megafactorynak hívják. Valamelyik csatornán
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volt is egy ilyen sorozat, amiben pont
ez a gyár szerepelt.
Hatalmas az üzem,
és szinte minden
automatizált. Ezt
így élőben látni hatalmas élmény. Itt
még található egy
LEGO múzeum
is, ami egészen az
alapítástól mutatja
be a LEGO kockák
fejlődését. A régebbieknek
teljesen
más még a belsejük,
ezeket ki is lehet ott
próbálni.
–– Milyen tanácsot adnál a jövő
mérnökeinek?
–– Összetetten kell
gondolkodni. Most
így visszatérek a
BME-hez, ahol nagyon jól megtanítanak minden technikai részletet, de amit itt meg kell tanulni az az, hogy rendszerben
lásd az összefüggéseket. Például, ha te veszel egy paramétert,
mert megtanultad, hogy az egy képletbe nagyon jól beleillik,
attól még nem biztos, hogy az adott helyzetben az a paraméter
létezik. Ami nagyon fontos még, hogy meg kell tanulni a különböző szinteken álló emberekkel kommunikálni. Mi mérnökök el tudunk beszélgetni egymás között képletekkel,
de ezt meg kell tudni értetni műszakvezetővel akár
2 mondatban is vagy egy vezetővel 5 percben, és
itt csak azt emelheted ki, ami tényleg fontos.
Szerintem erre nem helyezünk elég hangsúlyt a
felsőoktatásban. Ha valaki ezt önszorgalomból
begyakorolja, az eszméletlen előnyt tud jelenteni, mert az a tudás, ami nálad van, azt csak te
tudod. Ezt valahogy elő kell adni, át kell
konvertálni eredménnyé. El kell tudni
adni a terveidet, meg kell tudni magyarázni, hogy mit, miért, hogyan
csinálsz. Hiába tervezed meg a világ
legjobb gyártósorát, ha nem tudod
megmagyarázni másoknak, hogy
ez miért is olyan jó. Ezt tudnám
javasolni mindenkinek.
Köszönet a LEGO-nak, Bedő
Csabának és Fehér Bálintnak.
Kovács Bálint

Nemzeti Színház
Egy botrányokkal kísért vezetőváltás után megújult intézmény, melyet az új igazgató, Vidnyánszky Attila nyáron már fel
is szentelt. Korábban a debreceni Csokonai Színházat igazgatta, ahol sikeresen növelte a nézőszámot, és igyekezett egy úgynevezett lírai teátrumot kialakítani. A kritikák alapján ez vagy
gyönyörű érzékiséget jelent, vagy rengeteg absztrakciót. Érdemes lehet megnézni a már korábban is játszott Mesés férfiak
szárnyakkal című előadást, vagy Bolha a fülbe című bohózatot.
Mindkettő szerepelt az ország legnagyobb színházi szemléjén,
a POSZT-on, az előbbit teljes, és felemelő élményként írták le,
a második pedig egy politikai felhangokkal dúsított obszcén
vígjátékként híresült el. Igazán érdekesnek azonban a következő év eleje tűnik, amikor a megújult társulat műsorra tűzi
a Shakespeare feldolgozásait, Weöres Sándortól erotikus versciklusának, a Psyché feldolgozását, valamint az új János vitézt.

Betörő az albérlőm, melyben négy bűnűző próbál végezni
egyetlen idős hölggyel, hogy ne tanúskodhasson egy bankrablási ügyben, de aztán következnek a fordulatok.
MU Színház
A Magyar Underground Színház az egyetem közvetlen közelében működik, 20 éve alapították a XI. kerületben. Rendkívül sokrétű a kínálata, bábelőadásoktól kezdve egészen a
táncjátékokig számtalan produkció vár a nézőre. Az egyik legizgalmasabb előadás az alternatív színházi Krétakör produkciós iroda által készített hamlet.ws, mely egy bevezető alkotás,
vagyis célja, hogy közelebb hozza a drámairodalom egyik
legnagyobb karakterével a színházat azokhoz, akik eddig elkerülték azt, de mégis fogékonynak látszanak iránta. Egy másik
Shakespeare feldolgozás a Korijolánusz, mely a klasszikus római hadvezért történetén keresztül beszél a politika önzéséről.

Katona József Színház
Az egyik legizgalmasabb színház a városban, az előző évadban végéig itt játszották a ledarálnakeltüntem-et, mely Kafka
A per című regényének volt a feldolgozása. A fekete humor,
perverzió, társadalomkritika, és a meglepő szürrealizmus
ezen vicces keveréke évekig az egyik legelismertebb darab
volt Budapesten. A Katona gyakran reflektál a mindennapi
társadalmi problémákra, emiatt készülhetett el a Cigányok
című darab, vagy Henrik Ibsentől A nép ellensége. Izgalmasan
hangzik még a Pinokkió, melyet „gyerekbábthrillerként” jellemeznek a színház honlapján, vagy az Anamnesis, melyben a
ledarálnakeltüntem szerzői pellengérezik ki a magyar egészségügy helyzetét.

Uránia Nemzeti Filmszínház
Az Urániában ez év őszétől egészen a következő áprilisig tekinthetünk meg brit színházi előadásokat digitálisan
közvetítve. Többek között Shakespeare Macbeth-jét, vagy a
zseniálisnak kikiáltott Hamletet. Az igazi kuriózum azonban
december 12-én Danny Boyle Frankensteine, melynek főszereplője az utóbbi évek egyik legnépszerűbb angol színésze
Benedict Cumberbatch, aki az új Star Trekben alakította az
elvetemült Khan-t.
Valér

Madách Színház
A Madách a belváros egyik kulturális központja, de vannak, akik úgy nyilatkoznak róla, hogy Madách Imre forgolódna a sírjában, ha látná a róla elnevezett intézményt.
Valóban ez Budapesten az egyik legpopulárisabb színház,
ahol olyan Broadway sikerek magyar változatait adják, mint
a Macskák, Az operaház fantomja, vagy a Mary Poppins. További érdekes darab még a Monty Python filmből, a Gyaloggaloppból készült Spamalot, és a fekete humorral átitatott
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Unatkozol? Thébázz!
Brussels
Még idén tavasszal hívták fel a figyelmem a belvárosban egy koncertre, ahol a Brussels nevű együttes
játszott. Egy meglepően kellemes és intelligens zenei élményben volt részem, egy lelkes közönséggel
együtt. Ekkor jelent meg az első kislemezük az Apollo, rajta három számmal. Idén ősszel láttam újra játszani a Brussels-t, és ezután készítettem az interjút Harmath Somával, az együttes gitárosával, aki a BME VIK
harmadéves hallgatója.
–– Először is mesélnétek róla, hogyan alakultatok meg
együttesként?
–– Petivel (Tóth Péter – ének) évek óta zenéltünk együtt
különböző módokon, egy idő után pedig úgy éreztük, hogy
ideje maradandót alkotnunk, ezért 2012 őszén Sanyival
(Ercsei Sándor – dob) együtt megalapítottuk a Brussels-t.
Idén tavasszal csatlakozott hozzánk Tóth Robi, aki basszusgitározik, és Pánczél Kristóf, akinek a szintetizátor a reszortja (és Peti énektanára egyben.)

–– Milyen gyakran szoktatok fellépni? Ahogy láttam
a koncertjeiteken kezd már kialakulni egy rajongótáborotok is.
–– Igyekszünk minden koncertre valami extrával készülni, így
nem zsúfoljuk tele a naptárunkat, átlagban havi 1-2 koncert a
jellemző, ami egy friss zenekarnál a budapesti körülményekhez
képest egész jó szerintem. Természetesen vannak emberek, akik
minden koncerten ott vannak, és mindig van pár ismeretlen arc
is, mi mindannyiuknak nagyon örülünk persze.

–– Miért pont Brüsszel lett a zenekarotok névadó városa?
–– Brüsszel egy 2011-es utazásom helyszíne, és egyben a
látókörtágulás, felnőtté válás, elvágyódás és még sok dolog
jelképe számomra, ezek pozitívumaival és negatívumaival
együtt.

–– Mondhatjuk, hogy elindultatok az ismertség útján,
hiszen már szerepeltetek a Lángoló Gitárok blogon, valamint volt egy rádió interjútok is.
–– Úgy gondolom, hogy az internetes jelenlét a legfontosabb, hiszen ez formálja a köztudatot, így örömünkre
szolgált felkerülni az Index zenei blogjára. Egyik médium
képviselőihez fűződően sincsenek mindent átívelő kapcsolataink, de azért igyekszünk minél több platformon képviseltetni magunkat.

–– Melyik együttesekről mondanátok, hogy befolyásolt titeket?
–– Tagonként szinte teljesen eltérőek a zenei inspirációink, így a Radiohead-től kezdve Dave Brubecken át a mai
mainstream R’n’B és hiphop előadókig szinte mindenki és
minden hatással van ránk. Ezt a színes palettát próbáljuk
minél izgalmasabb formában beleépíteni számainkba.

–– Az első kislemezeteket magánkiadásban kezdtétek el
terjeszteni. Mekkora sikert értetek el?
–– Az Apollo EP-t különösebb hírverés nélkül tettük fel
Soundcloud-ra és Youtube-ra, illetve nyomtunk pár CD-t
is, amit a haldokló fizikai hordozó-kiadás ellenére többen is
megvásároltak. Én hiszek a magánkiadás tisztaságában, de
nem utasítjuk el a lemezkiadókat sem, nyilván az utóbbival
nagyobb közönséget is meg lehet célozni.

–– Miért döntöttetek úgy, hogy angolul írjátok a dalszövegeiteket?
–– Az angolul éneklő magyar zenekaroknál mindig felmerül
ez a kérdés, én pedig sokszor pejoratív felhangot vélek felfedezni a kérdésfeltevésben, pedig a jelenségnek már megszokottnak kéne lennie. Például a francia pop- (elektro-) szcéna
–– Mikor várhatunk tőletek egy következő lemezt? Az
nagyágyúinál senki nem vonja kétségbe az angol szövegek
utolsó koncerteteken említettétek, hogy készülnek az új
létjogosultságát, ezért érzem úgy, hogy magyar színtéren egyszámaitok.
fajta nemzeti identitás kérdésévé vált az, hogy valaki magyarul
–– Így van, folyamatosan írjuk az új számokat, ezek kiadása
írja-e a szövegeit, vagy sem. Ezzel nem azt mondom, hogy
viszont nagy feladat. Valószínűleg jövő év elejére készül el
a magyarul éneklő populáris zenekarok pusztán erőfitogtavalami, de ez maradjon egyelőre meglepetés.
tásból írják anyanyelven a számaikat, sőt, nyelvünk ápolása
fontos feladat és közös érdek! Viszont ezt a nemes feladatot a
–– Mik a távlati terveitek? Megmarad a zenélés hobbimai magyar könnyűzenében nagyon kevesen látják el, és sonak vagy megpróbáltok karriert építeni e téren?
kan vannak, akik inkább hátráltatják a fejlődés folyamatát.
–– A realitásokat figyelembe véve megpróbáljuk a maxiNegatív példát nem szeretnék említeni, viszont pozitívként
mumot kihozni a zenekarból. Úgy gondolom, hogy a profi
az utóbbi évek magyar slam poetry-kultúrájának virágzását
hozzáállás mellé szükséges az is, hogy kedvtelésből zenéltudom felhozni. Összességében úgy gondolom, kár lenne
jünk, így mondhatjuk, hogy a válasz nem rajtunk múlik.
bizonyos számokat erőltetett magyar szöveggel „elrontani”,
vannak zenék, amihez egyszerűen az angol illik, és szerintem a
Valér
Brussels zenéje ilyen.
A Brussels-t megtaláljátok a következő weboldalakon:
https://www.facebook.com/BrusselsMusic,
http://www.youtube.com/user/BrusselsOfficial,
https://soundcloud.com/brussels-music
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Tavaly karácsonyra kaptam meg a Théba nevű társasjátékot apukámtól. A Queen Games és a Piatnik
kiadók gyártották, akiktől ezen kívül rengeteg játékot ismerünk, például a Catan telepesei, Fresco,
Scrabble, Tick... Tack... Bumm, Anti-Monopoly, vagy a Shogun, és ezek legtöbbjeit jelölték, és el is nyerték az év játékai címet, többek közt a Théba is, 2007-ben.
Összefoglalni egy a játék menetét annyiban lehet, hogy ez egy „régészkedős társasjáték”. Ellentétben a többi játékkal, itt nem
megadott sorrendben mennek a játékosok,
hanem mindig az, aki leghátul áll. A pálya
szélén körbe vannak az időmezők, melyek a
heteket jelentik a játék során, vagyis 1 egész
kör az 1 évet jelent. A játék 4 játékos esetén
2 évig tart, 3 játékossal 2.5 évig, míg 2 játékos esetén 3 évig. A táblán található még
ezen kívül megvásárolható kártyáknak és a
kiállítás kártyáknak hely, illetve egy időjelző, hogy éppen melyik évben járunk. Közepén egy nagy térkép látszik, tele nagyobb
városokkal, ezeket két csoportra oszthatjuk.
Varsóból indulunk, és ezen kívül London,
Berlin, Párizs, Róma és Moszkva azok a városok, ahol vásárolni tudunk, vagy kiállításokat rendezni. Minden utazás
két város között 1 hétbe telik, illetve a vásárlás is hetekkel
történik. A kiállítás kártyákon és a kutatás kártyákon is jelzik, hogy melyik hány hétbe kerül, és melyik városban lehet
megvenni. A többi hely az nem is konkrét városra utal, hanem egy régészeti területre a térképen, ezeket színnel is jelezték: Görögország narancssárga, Palesztina zöld, Egyiptom
sárga, Kréta lila, Mezopotámia pedig kék. Minden színnel
ellátott helyen tudunk ásatni, évente egyszer.
Most pedig térjünk rá a kiegészítőkre. Kutatáskártyának
számítanak a tudáskártyák, ezek színes könyvek, illetve
nyitott könyvek. Színes könyvet csak az adott színű ásatási helynél használhatunk fel, míg nyitott könyvet bárhol,

de maximum annyit, ahány színes könyvünk van az adott
területhez, használat után megtarthatók, és a játék végén
minden könyv 1 pontot jelent. Vannak pletyka kártyák,
melyek színes embereket ábrázolnak, szintén színes könyvként használhatók fel, de nem érnek pontot, és használat
után el kell őket dobni. Továbbá két fajta asszisztens kártyával rendelkezik még a játék, az egyiket mi itthon csak
„vicces hapsikának” hívjuk. Egy hapsi 1 könyvnek felel
meg, de használat után el kell dobni, viszont ha két hapsink van, az továbbra is egy könyv, amit megtarthatunk, és
bármelyik helyszínen felhasználhatjuk. Hárommal már 2
könyvvel gazdagodtunk ásatásaink során, míg ugyanilyen
szabályokkal jár az ásót ábrázoló kártya, csak ott könyv
helyett korongot ér. Egyik asszisztens kártya sem ér pontot. Ezen kívül vannak utazást
rövidítő kártyák: léghajó, mellyel
0 hétre csökken az utazás, de el
kell dobni használat után, míg az
autót megtarthatjuk, és minden
3 hétnél hosszabb utazás 1 héttel kevesebbe kerül. Valamint
van még különleges engedély
kártya, mellyel egy éven belül
kétszer is ásathatunk egy területen, továbbá kongresszus
kártyák, melyek csak pontokat érnek, 1 kártya 1 pont,
de ha összegyűjtjük a maximálisan megengedett hetet,
akkor 28 pontot kapunk a
játék végén.
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És végül, de nem utolsó sorban, pár szó az ásatásról. Minden ásatási területhez tartozik egy zacskó, tele korongokkal,
és az ebből való húzás számít ásatásnak. Egy korong tartalmazhat tudáskártyát, leletet (ezek pontot érnek), vagy lehet

üres homok, melyet viszont vissza kell rakni a zacskóba.
Minden játékosnak van egy időkorongja, mellyel megnézhetjük, hogy ha X darab kártyánk van, és Y hétig maradunk
egy adott helyszínen, akkor hány darab korongot húzhatunk. Ezekből korongokból tudunk kiállításokat rendezni.
Minden kiállítás kártyára rá van rajzolva, hogy hány darab
és milyen színű leletekre van hozzá szükségünk. A kis kiállítás 4 pontot ér, 3 lelet kell hozzá és 3 hétig tart, míg a nagy
kiállítás 5 pontot ér, 4 hétig tart és 6 lelet szükséges hozzá.
A játékot pedig az nyeri, akinek a legtöbb pontja van. Bárkinek tudom ajánlani, aki egy kis gondolkodós, előre tervezős
játékra vágyik, és esetleg egy kis történelemtudást is szeretne
magába szívni, hisz minden leletről van egy pár szavas leírás. A
játékidő úgy 90 perc, az ára pedig jelenleg 6500-8000 Ft körüli.
Nóri

Az ember, aki rettegte és imádta
Wagner zenéjét
„Végül is a művészet csupán egy apró sör. A valóban fontos dolgok az életben, hogy az ember eleget
keressen és szeresse szomszédjait.” – W. H. Auden, angol költő
A napokban felmerült egy beszélgetés során, hogy a jövő
mérnökeinek részben a jövő vezető értelmiségének is illene
lennie. De kit tekinthetünk értelmiségnek? Ha asszociálni
kellene, akkor a szabadidejében borkóstoló, golfozó, művelt
milliárdosokra gondolnánk, akik drámai Goethe idézetekben beszélnek. Az eszmény, amitől az egyetemi éveinkben
elég messze állunk, és gyakran meg is vetjük, némi punkos
elszántsággal. A műveltség kérdése viszont kulcsnak látszik a
témához. Ha tekinthetjük a BME-t az ország egyik elit egyetemének, akkor elvárhatjuk, hogy legalább néhány nagyformátumú személyiség megszülethessen itt. Egy jelentős
karaktert pedig jellemez egy tág látókör, némi polihisztorság. Valószínűleg ez is sztereotípia, de ha a nem létező nagy
átlagot vizsgáljuk, amelyben mégis mindenki egyéniség, akkor inkább látunk szakmailag zárt világban élő kockákat,
mint olyan embereket, akik legalább alapszinten kiismerik
magukat az élet minden területén. Igazából, amikor vitázni
kezdtünk, akkor a színház világa került szóba, ahonnan elkerültünk végül az unalmas humán-reál versengés témájáig.
A 2013-as év Wagneré. Ennek alkalmából tűzte az Operaház műsorára többek között A bolygó hollandit, vagy a
Tannhäuser-t. Egy barátom, villamosmérnök, kedveli Wagner zenéjét, A valkűrök lovaglását akár elektronikához is
hallgathatónak tartja, és az Apokalipszis most című filmben
az egyetlen értékelhető jelenetnek azt tartja, amikor amerikaiak helikopteren erre a nyitányra kezdenek mészárlásba
a vietnami katonák között. Ezzel szemben az Opera távol
áll tőle, és bár érdekelné Sárkányölő Siegfried kalandja,
mégsem nézi meg az előadást, mert sznob szokásnak tartja.

12

Kényelmetlennek érzi, hogy egy este kilépjen a mérnöki
énjéből, és egy frakkos műértőként élvezze a mély fúvósok
hangját.
A merev elutasítás, amivel a hagyományosan kulturálisnak
tartott dolgokhoz viszonyulunk, szűklátókörűvé tesz minket. Pedig már önös érdekeinket is tekintve fontos lenne,
hogy tudjuk mi az, ami megmozgatja azokat az embereket,
akik nem feltétlen élvezik a világ matematikai modellezését, mert számukra fog egy mérnök alkotni. Előző évben
volt egy TDK-projekt, az intelligens színpadvilágítás, ami
pontosan ebből a szemléletből született meg. A színpadon a színészeket, hogy kiemeljék, gyakran követik egy
fénykörrel, ezt a munkát ma még technikusok végzik. Ezt
a helyzetet felismerve jött az ötlet, mely szerint az emberi
munka kiváltható, és precízebb robotlámpák is alkalmazhatóak. A mai mérnöki munkában egyre fontosabbá válik
az interdiszciplinaritás, vagyis az egyes tudományterületek
összehangolása, de ez csak úgy valósulhat meg, ha nem zárkózunk be a világ egy szeletébe.
Másrészt a színház korántsem az a klasszikus erkölcsi útmutatásra kihegyezett, unalmas és érthetetlen dolog, aminek titkon tartjuk. Meglepően emberközeli tud
lenni. Néhány éve volt egy színdarab San Franciscóban,
mely a számítógépes játékok okozta gyilkosságokról szólt.
Egy kiadó a történet szerint elkészítette az egyik legrealisztikusabb és legerőszakosabb játékot, majd egy iskolai
lövöldözés után mindenki őket okolta a tragédiáért. De

Londonban rendeztek egy darabot, amely a környezetvédelem fontosságával foglalkozott, igyekezett bemutatni a
posztapokaliptikus jövőt, ami ránk vár a globális felmelegedés miatt. Az ismertebb klasszikusok közül elég megemlíteni Arthur Millertől Az ügynök halálát, melynek
feldolgozásai kiválóan mutatják be azt a mai közhangulatot, melyben az emberek a pénz zsarnoki ereje által érzik
magukat elnyomottnak. Szintén Angliában az elismert
rendezőnek Danny Boyle-nak, aki a kult drogfilmet, a
Trainspottingot is készítette, valamint az előző Olimpia
nyitóműsorát, volt egy színpadi Frankenstein feldolgozása,
ami a tökéletesen élvezhető és látványos darabok kategóriájában foglal helyet.
A másik véglet, amikor megjelenik a kulturális sznobizmus. Nincs is kellemetlenebb, mint amikor megpróbálják
megmondani, hogy mit kellene értenünk, hogyan kellene
hozzáállnunk a világhoz, hogy értékesebb emberek lehessünk. A színház Shakespeare korában amúgy is a pórnép
szórakozása volt, akik otromba dolgokat ordibáltak be a
még alantasabbnak tartott színészeknek. Nem mindenkinek
kötelessége, hogy ezt a formát válassza szórakozásul, de szerintem nagyszerű dolog embereket nézni, akik valami másnak hazudják magukat órákon keresztül, mint akik.
Atovábbiakban a Budapesten megtekinthető érdekesebbnek ítélt darabok következnek.
Valér
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FakeNews
SCH a Párhuzamos Dimenziókból
2013. 9. 13-án indították be az új, kibővített részecskegyorsítót a Q épület alatt. A korábban Q2-ként ismert
létesítmény földalatti titkos termeiben szintén helyet foglal egy atomágyú, melyet a téridő szövetének megnyitására használnak, egybeforrasztva a korábban már létező
hadronütköztetővel. Az Impulzus oknyomozó riporterei a
szellőzőből figyelték az eseményt, így beleshettek, milyen az
élet a 42. számú Párhuzamos Dimenzióban.
Clubception átalakítás
Az első emeleti nívós közösségi tér átalakul romkocsmává, és az ország egyik legnagyobb kulturális sikere immáron
betör a Schönherz kollégium falai közé is. Megjelennek a
kopott és beázott falak, a kényelmetlen belső terek, valamint mindent elönt a cool és retró stílus. Nyilvánvaló, ha a
hipsterek találkoznak a mérnökökkel, akkor végre felpezsdül
az élet a rideg betonépületben, a két különféle létforma remélhetőleg szimbiózisra lép egymással, és, bár két más világ
találkozik, örökké tartó barátságok, szerelmek, és ellenségek
születhetnek. A hatástanulmányok majdnem akkora sikert
várnak, mint attól, hogy egy szintnyi építészt költöztettek
a tizenkettedik emeletre. Ez a szubkulturális kohézió talán
később érezteti a hatását más téren is, és végre megszülethet
az irodalom iránt érdeklődő fizikusok számára a bölcsészmérnök képzés.
Kedvesek lettek a portások a Schönherzben
A Schönherz Zoltán Kollégium felújítása évekkel ezelőtt
az állami- és a magánszféra közös projektjeként valósult
meg. Az elmúlt években indult el ezeknek a PPP-projekteknek a kiváltása, és ahogy egyre közelebb kerül a Schönherz
felszabadulása a magáncégek rabigájából, úgy látni rejtélyes

földöntúli jeleket is. Az épület körülötti virágtálakból olajfák emelkedtek ki, a felvételi pontszám alacsonyabb lett, de
mindenki ösztöndíjátlaga emelkedett, a Simonyi Szakkollégiumban mindenki új ajándékbögrét kapott, és a portások
kedvesekké váltak. A sorban állás a portánál olyan élménnyé
vált, hogy még az állandó lakók is ideiglenes belépőkártyákat használnak.
Csökkentették a WC-papír adagot a zöldek tiltakozása
miatt
Alig néhány hete a Schönherz előtt tiltakozott a Greenpeace, az ország egyik legmagasabb WC-papír felhasználási
értéke miatt. A transzparenseikről jól láthatóan leolvasható
volt, hogy mennyi erdőnek kell feleslegesen elpusztulnia a
schönherzesek óriási biológiai lábnyoma miatt. A botrány
hatására a kollégium vezetése komoly korlátozási politikát
vezetett be, ami megnövelte a WC-papír árfolyamát, mint
fizetőeszközét. A kollégisták jóval több kávét, szeszes italt,
előre írt házi feladatot kaphatnak érte, mint hetekkel korábban. Egy esetleges ellentüntetést azzal próbáltak meggátolni,
hogy a WC-papírra humoros képregényeket rajzoltak még a
keddi kiosztás előtt.
Ismerkedő show a BSS TV-n
Nemrég egy szintnyi építész érkezett a Schönherz Zoltán
Kollégium falai közé. A kedves, megszeppent idegenek beilleszkedését segítve több kereskedelmi csatorna sikerén felbuzdulva a Budavári Schönherz Stúdió ismerkedő show-t
készített, Barátkozna a VIK-es címmel. A sorozat epizódjaiban végigkövethetjük, ahogy egy villamosmérnök vagy
informatikus fiú újonnan megismert építész lány társával
közösen megismerkedik egy AutoCAD program kezelésével,
megterveznek egy hidat, együtt betekintést nyernek a kódolás rejtelmeibe, vagy közösen elmennek
egy romantikus death metal koncertre.
Sokan nem értenek egyet a műsor vetítésével, helytelennek érzik, hogy kamerával hatolnak a diákok magánszférájába,
de titokban már ők is várják a következő
részt, hiszen hasznos tippeket kaphatnak
a Java nyelven történő programozással
kapcsolatban.
A 19. emeleti uszodába költözik a
Tropicarium
A Tropicarium üzemeltetői az utóbbi években egyre inkább megérezték,
hogy a Campona nem feltétlen a város
legfrekventáltabb helyén foglal helyet,
ezért igyekeznek a népszerű egzotikus
állatokat bemutató kiállítást közelebb
költöztetni az érdeklődő közönséghez. Az
Óceanárium a legfelső emeleti uszodában
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fog megjelenni, ahol bárki úszhat egyet a cápákkal, vagy napozhat a teknősökkel, esetleg
kipróbálhatja, hogy egy elektromos
rája képes-e annyira áramot termelni, mint egy generátor. A beléptető
kapuk helyett várhatóan egy alligátor
verem fog a földszintre kerülni, és a beléptető kártya helyett kötéllétrát kapnak a
lakók. Megkérdeztük az egyetemisták véleményét a tervezett változásokról, akik annyit reagáltak, örülnek, hogy több állattal is találkoznak a
Facebookon fellelhető cica smiley-kon túl.
Minden egyetemi épület kap kockát
Az előző évben egy új vallási irányzat jelent meg magas színvonalú egyetemünkön, a
kockaizmus. A vallás megalakulásának pontos dátumát nem lehet tudni. Csak annyi információt
sikerült begyűjtenünk az ominózus eseményről, hogy az
őszi félév egyik csillagfényes éjszakáján történt, amikor
is egy hatalmas kocka jelent meg a Q épület előtt. Az
első napokban több összeesküvés elmélet keletkezett arról, hogy hogyan is került oda ez a művészi remek, melyek közül a leghihetőbb ötlet az volt, hogy a Budapesti
Corvinus Egyetem állította oda egyetemünk diákjainak
elismerésére, de ez a teória is hamar megdőlt. Több hetes
tanulmányozás után a világ különböző tájairól érkezett
tudósok megállapították, hogy a kocka egy messzi-messzi
galaxisból származik, ugyanis hatalmas a midiklorián kibocsájtása. Számos diák jelezte, hogy a Q épületben írandó vizsgái előtt különleges érzés járta át őket. Azoknak,
akiknek ezután sikerültek a vizsgáik önmegtartóztató
életet fogadtak és a szigorú szabályú vallást alapítottak.
A vallásmegalapítás után hittérítő mozgalomba kezdtek,
melynek célja, hogy minden épület előtt alakítsanak ki
helyet, az újabb kockának, ugyanis az első kocka hazatelefonált és elérte, hogy testvérei is meglátogassanak
minket. Végül sikerült elfogadtatniuk az egyetem vezetőségével követelésüket, így a közeljövőbben újabb kockák
segíthetik a Műegyetemen a sikeres vizsgázást. Viszont ne
felejtsük el, hogy vannak olyan terek is, melyeket még ez
az erő sem tud átjárni, de ezek csak a számításelméletben
fordulhatnak elő, annak is csak az alapjait képző analízises digitális technikát alkalmazó jelek között.
Kollégiumi tüntetés a Mad World-ért
2013. október elején az egész kollégiumot megrázta az a hír
miszerint a Mad World-öt megszüntetik ugyanis a szórakozóhely okozta hang nem éri el egy átlagos klub hangszintjét. A nagy felháborodást keltő döntést a Szórakozóhelyek a
Süket Fiatalokért szervezet jelentette be, amely az egész országra kiterjesztett razzia után döntött úgy, hogy bevonja a
kollégium szórakozóhelyének engedélyét. A döntés után az
alsóbb szinteken lakó kollégisták aláírásgyűjtésbe kezdtek,
ezzel is tiltakozva a végzés ellen. A 2. és 3. szinten lakók felajánlották a SSF-nek, hogy vállalják a hangerő ellenőrzést, és

annak szigorú betartását. A műsor időpontjáig még nem
kaptak választ a Szórakozóhelyek a Süket Fiatalokért
szervezettől.
Telefonos rendelés a kajás köröktől
A FoodEx úgy döntött, hogy végre lehetőséget teremt arra, hogy az éhes kollégisták a szobájukban elhelyezett telefonokon
keresztül is megtehessék rendeléseiket. A rendelés lerövidíti majd a várakozási időt és gyorsabb kiszolgálást biztosít. A kör úgy döntött, hogy már most
közöl pár felmerülhető kérdést kielégítő választ, amik a
következőek lesznek:
–– Igen, minden menüpont azzal végződik,
hogy jöjjön le a -1. szintre a rendelés véglegesítéséhez.
–– Bankkártyával is lehet majd fizetni. A fizetés menete a
következő lesz:
• 1.lépés: keresel egy ATM-et,
• 2.lépés: kiveszed a szükséges összeget,
• 3.lépés: a kellő összeget átadod kollégáinknak.
Egyéb híreink:
• Hallgatói visszajelzések után megállapítható, hogy a
KSZK ebben a félévben is hibátlanul biztosítja a kollégistáknak az internet hozzáférést. A meglepett diákok végigjárják szintjük összes szobáját, hogy megbizonyosodjanak
az örömhírről és mivel már úgy is ott vannak a másik szobájában meghívják egymást egy sörre, közös programokat
szerveznek, melyeken imába foglalják a KSZK-sok neveit.
• Mától az edénykölcsönző kör új szolgáltatást kínál,
melynek köszönhetően a kölcsönzött edényeket nem kell
elmosogatni, ugyanis ezt is magukra vállalták az önfeláldozó körtagok. Ezen felül különböző kategóriákat határoztak
meg, melyek az edények szennyességét hivatottak díjazni. A
legmocskosabb edényekért a kaukció többszörösét is vissza
lehet kapni.
• Megalapult a Mosósch kör. A kör ötletét pár megdöbbentő józansággal és elszántsággal rendelkező építész lány
vetette fel, még az előző félév során, mely akkora osztatlan
sikert ért el a kollégisták körében, hogy mára a kör létszáma
átlépte a 900 főt is. Az említett lányok jelentkezését várjuk
az impulzus@impulzus.com-on ugyanis a reszortvezetői feladatokat szeretnénk, ha ők vállalnák el.
• Most érkezett az információ, hogy a kollégiumban található 42 tűzcsapot megrongálták. A tűz oltására alkalmas
eszközöket ismeretlen rongálók zöld hínárral tekerték körbe
és a tűzcsapokat jelző feliratokról letépték a t betűket. Eme
galád tett után az üzemeltetés 43 új tűzoltásra alkalmas kupát szándékozik beszerezni.
• Az előző hír visszacsatolásaként tudtuk meg, hogy 22
napja 19 órája és 04 másodperce nem volt tűzriadó a Schönherz Zoltán Kollégiumban, ami elszomorító gyakoriságra
utal, az előző időszakhoz képest, oh wait...
Dzsí és Valér
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A „távoli” iparról, a közelben

a kollégiumban megtartott találkozón is legalább 200 vendég
volt, ami a 400 fős, a várban tartott 50.-hez képest nem is an�nyira rossz, épp ellenkezőleg. Lesz 52. találkozó is, úgy gondolom hagyományt teremtettünk és minden évben lesz valami
hasonló volumenű rendezvényünk. Egyúttal egyébként ez a
Bölcsek Tanácsának is fontos esemény, hiszen a találkozón kerülnek megválasztásra a tagjai, mely tagság a következő kollégiumi találkozóig szól. Fontos hír, hogy mindenki készüljön és
megjegyezze, mert meg van az 52. találkozó dátuma, írjátok be
a naptárotokba: 2014 március 22. szombat, a Kollégiumban.
Minden egyetemista hallgatót és öregdiákot várunk.

A Schönherz Alumni vezetőjével, Vinkovits Lászlóval beszélgettünk arról, hol is tart ma az a „szekér”, ami
a korábbinál nagyobb elképzelésekkel nekilódult, a lassan már 2 éve volt Schönherz 50 éves találkozón.
–– Ugye, hogy röpül az idő? Mi a helyzet most az
Alumnival?
–– Én szeretem ezt úgy mesélni, hogy elmondom azt is
honnan indultunk: ugye volt ez a nagyobb rendezvény,
amire több véndiák is eljött – az 50 éves találkozó – ahol
megformálódott az Alumni mostani formája, melynek a felügyeletével és az intenzívebb működés szervezésével, akkor
Zimányi Péter nevelőtanárt bízta meg a Kollégium KB-ja.
Péter kért fel, hogy vállaljam az Alumni Bölcsek Tanácsának vezetését, amit örömmel meg is tettem. Korábban
a T-Systems Elnökeként sok vezetői gyakorlatot szereztem.
–– Mit takar az intenzívebb működés, milyen részei
vannak?
–– Létezik egy olyan belső szerveződésünk, amit Bölcsek
Tanácsának hívnak. 10 főből áll – de mondhatom azt, hogy
állunk, mert én szerveztem be a tagokat – az egész tulajdonképpen arra jó, hogy szervezetten tudjuk a különböző
tevékenységeinket előkészíteni vagy nyomon követni, illetve
a különböző munkacsoportjaink vezetőit fogja össze.
A munkacsoportok közt a következők szerepelnek:
Mentorok, Colours, Web és hírlevél, Kollégiumi találkozó szervezés.
–– Mi az egyes munkacsoportok feladata?
–– A mentorok olyan Alumni tagok, akik szívesen vállalják
néhány jelenlegi hallgató támogatását, pártfogását. Ez a fajta mentorálás egy jó kapcsolat az iparral, sok kérdésre válasz
a későbbiekről, hasznos, ha az ember komolyan gondolja a
szakmában való elhelyezkedést a diploma után. Kérdezhet
az ember, ha válaszút elé ér és nincs olyan ismerőse, aki elég
tapasztalt lenne, hogy megfelelő tanácsot adjon, vagy megtudhatja mi is vár rá, ha egyik vagy másik cégnél helyezkedik
el. Sőt kaphat segítséget szinte bármilyen problémára, ami a
mérnök életében felmerülhet, egy olyan embertől, aki már
megjárta ugyanazt az utat. Ennek a kapcsolatnak bizonyosan
nem szab határt az egyetem, hiszen jóval a tanulmányok után
is merülhetnek fel olyan szakmai problémák, melyre megoldást nyújthat néhány jól fel tett kérdés egy már régről ismert
sokat látott kolléga felé, aki nagy valószínűséggel tudja, mi a
válasz vagy legalábbis ismer olyat, aki tud választ adni.
A Colours a mentoráláshoz hasonlóan közvetlen, csak
egyszerre több ember számára, egy előadássorozat keretében. Magukat a rendezvényeket kollégisták szervezik, de az
előadót az Alumni biztosítja ahhoz a témához, ami a hallgatókat érdekli, így igazodik a rendezvény az igényekhez.
Egy-egy adott témához az Alumni saját berkein belül vagy
kapcsolati-rendszer segítségével egy kollégát keres és kér fel
– aki a lehető legkompetensebb az adott szakmarészen –,
hogy tartson egy előadást.
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Az Alumni web már több, mint ezer regisztrált tagot számlál, mely folyamatosan bővül. Ezen munkacsoport célja a még
nem regisztrált tagokat invitálni a csatlakozáshoz, illetve a
már adatbázisban lévők adatainak frissítése. A web végleges
formájába már automatikusan kerülnek majd be az egyetemről távozó hallgatók és ez jelenti majd azt, hogy az Alumni
ténylegesen működik, ez ad majd olyan stabilitást a rendszernek, amivel a jelenlegi működéssel és a későbbi ötletekkel is
elbír majd. A web kvázi részeként pedig minden ténykedésünkről hírlevélben értesítjük a regisztrált kollégákat.

–– Van esetleg tervben, hogy nagyobbra nőjön a rendezvény és esetleg kinője a kollégiumi kereteket?
–– Akkor veszítene az előnyeiből... nekünk a kar és a kollégium az egy és ugyanaz: régen, ha valaki bőségesebb tudást
akart magára szedni, akkor bejött a kollégiumba, képzeld
csak el, volt olyan idő, hogy nagyobb számítástechnikai
apparátussal bírtunk, mint maga az egyetem. Szóval igen,
valószínűleg a hagyományok miatt nem hagynánk el a kollégiumot a Colours-szal. Persze, ha az igények úgy változnak,
bár ki tudja, ez még a jövő zenéje.
–– Kicsit más téma: a Schönherz 50. után megrendezésre került egy találkozó az 51. évfordulóra is, lesz 52. is?
–– Bizony lesz, már az 50. alkalom is annyira jó volt, hogy
kapott az Alumni egy nagy löketet, amiről ugye most is beszélgetünk, illetve akkor eldőlt az is, hogy lesz 51. Most legutóbb

–– Tehát Bölcsek, munkacsoportok, 52. találkozó, úgy
tűnik tényleg elég intenzív az Alumni működése az eddigiekhez képest. Miket tartogat a jövő?
–– Két új tevékenységet, ami épp most keletkezett:
Az egyik kicsit filozofikusabb, egy workshop, ami a következő kérdésekkel foglalkozik: „Mi érdekli ma a hallgatót?”,
„Mi ma egy kollégista?”.
A másik pedig egy Alumni Klub létrehozása, melynek alapötlete, hogy aktivizáljuk a volt kollégiumi „vezetőket”, a régi
aktív kollégistákat egy féléves rendszerességű találkozó keretében, legyen lehetősége a most működő körök tagjainak megismerni öregtagjaikat és együtt eltölteni egy napot vagy estét.
Én már kíváncsian várom a következő rendezvényeteket, remélem sikerült az olvasók érdeklődését is felkelteni egy picit az
Alumni iránt. Köszönöm az interjút!
Ha érdekel az Alumni tevékenysége kövesd figyelemmel rendezvényeik plakátjait, ha pedig a mentorprogramjukon szeretnél részt venni, keresd Zimányi Pétert
(zimanyi.peter@alumni.sch.bme.hu)!
Az Alumnival kapcsolatos kérdéseidre választ kaphatsz
honlapjukon: http://alumni.sch.bme.hu, illetve kérdéseidet
felteheted az info@alumni.sch.hu címen.
Góc

–– Egy kicsit a Coloursra visszatérve: miben nyújt mást
egy-egy ilyen előadást, mint az egyetemi előadások?
–– Aktuálisak elsősorban, az oktatásnak szüksége van az
iparra és az egyetem csak nagyon limitáltan tud ennek a
kapcsolattartásnak eleget tenni. Emiatt van, hogy voltaképp
alig-alig van olyan előadás az egyetemen, melyet olyan előadó tart, aki előző nap is épp alkalmazta azt a tudást valahol
az iparban.
–– Mitől jobb a kollégiumban egy-egy ilyen előadás,
miért jobb a Colourson meghallgatni valamely kolléga
szavait?
–– Ez nem szűrt ipari kapcsolat, sokkal hangulatosabb, az
igényekhez idomul, közvetlenebb, hallgató-közelibb, családiasabb, soroljam még? Illetve persze mindenki kicsit otthon érezheti magát, talán nincs az a pörgés és feszültség,
amit egyébként az egyetem sugározhat.
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Ellátásbiztonsági krízisek a
villamosenergia-rendszerben

Bemutatkozás
Tizenegy évvel ezelőtt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem mérnök hallgatóinak egy csoportja
egyetemi oktatóik segítségével egy új társaság létrehozására
vállalkozott. Úgy érezték, hogy az egyetemen megszerezhető alapok mellett a sikerhez elengedhetetlen, hogy a folyamatban levő iparági kutatásokkal és aktuális információkkal
tisztában legyenek. Ennek lett eredménye az Energetikai
Szakkollégium (ESZK), mely a kitűzött céloknak és elvárásoknak megfelelve immár 10 éve szervez az energetika
szerteágazó területéhez kapcsolódó programokat elsősorban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
hallgatóinak és az egyre nagyobb számban jelentkező külsős
érdeklődőknek.
Tevékenységünk
Egyetemi szervezet lévén rendezvényeinket féléves bontásban bonyolítjuk le, rendszerint egy-egy tudománytörténeti szempontból jelentős személyről megemlékezve, így lett
például a tavaszi Zipernowsky Károly, míg a mostani pedig
Jendrassik György emlékfélév. Szervezetünk heti rendszerességgel szervez előadásokat, üzemlátogatásokat, melyek
színvonalát jól bizonyítja, hogy BSc-s, illetve MSc-s hallgatók számára is lehetőség van tantárgyi keretek között,
kreditpontokért látogatni rendezvényeinket. Előadásaink
során az érdeklődőket igyekszünk megismertetni az energetika, villamos energetika aktuális problémáival, technológiai
újításaival.
Félévente belső kurzusok indulnak a tagok szakmai fejlődésének érdekében, illetve a környező országokba tanulmányi kirándulásokat szervezünk, melyek keretében megismerkedhetünk Magyarországon nem feltétlen alkalmazott,
újszerű technológiákkal is. Továbbá a mérnöki pálya elkezdéséhez elengedhetetlen szakmai gyakorlatok kiközvetítésével segítjük minden tavasszal a hallgatókat.
A következő villamos energetikai témájú rendezvényünk:
2013.12.05. – Villamos gáztisztítók – mit hoz a jövő?
Dr. Kiss István, tanszékvezető (BME Villamos Energetika
Tanszék) előadása
További kérdéseidet felteheted az eszk@eszk.org e-mail címen, illetve az aktuális eseményekért felkeresheted honlapunkat is a http://www.eszk.org címen.
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Bizonyára mindannyian emlékszünk az idei március idusának – korántsem túlozva – extrém időjárási körülményeire.
Esetleg köztetek is vannak, akik összefagytatok a dermesztő
hidegben, az autópályán éjszakáztatok, esetleg ÉszakkeletMagyarország olyan területén laktok, ahol huzamosabb ideig nem volt áramszolgáltatás. Ez utóbbi események pontos
körülményeit ismertette két előadónk az Energetikai Szakkollégium legutóbbi programján.

Kovács Gábor, a MAVIR Zrt. átviteli vezérigazgató-helyettese részletesen feltárta, mi vezetett több kilométernyi nagyfeszültségű távvezeték megrongálódásához. A sodronyokra
rakódó 8-10 cm vastag jég túlterhelte az oszlopokat, aminek
hatására több megsérült, valamint néhány ki is dőlt.
Az elosztóhálózatot érintő üzemzavarok következtében
körülbelül százezer fogyasztónál napokig szünetelt az áramszolgáltatás. Molnár István, az E.ON Hungária Zrt. üzemirányítási vezetője beszámolt arról, hogyan dolgoztak a
honvédséggel vállvetve az üzemzavarok mihamarabbi elhárításán. Tovább is tekintett a konkrét szituációnál: ismertette,
milyen szigorú feltételekkel végzik munkájukat a minél rövidebb feszültségmentes karbantartási időszakok érdekében.
Ha többre vagytok kíváncsiak, megnéznétek a vetített diasorokat és az előadáson készült képeket, esetleg érdekelnek a
hasonló szakmai programok, látogassatok el az Energetikai
Szakkollégium honlapjára: http://www.eszk.org !

Pogácsák
A múltkori édes muffin receptek után most jöjjön pár sós süti! Kezdjük a legkönnyebbel, ami egyben a
legfinomabb is. Mindegyikhez bemelegített sütőre lesz szükségünk, 180 fok, vagy 4-es állás a gázsütőn,
és mindet aranysárgára kell sütni.
Diós tetejű pogácsa:
Hozzávalók: 20 dkg liszt, 20 dkg margarin, 1 pohár tejföl,
1 kávéskanál só.
Összegyúrjuk a hozzávalókat, majd egy egész éjszakára a hűtőbe tesszük pihenni a tésztát. Másnap kinyújtjuk,
megkenjük a tetejét tojás sárgájával és kiszaggatjuk, végül a
tetejükre teszünk egy fél diót. Persze mással is lehet helyettesíteni, de dióval a legjobb. Előmelegített sütőben sütjük.

Krumplis pogácsa:
Hozzávalók kb. 2 tepsihez: 60 dkg liszt, 30 dkg margarin,
1 tojás, 30 dkg hámozott, sós vízben kifőtt krumpli, 4 dkg
élesztő, 2 kávéskanál só.
A lisztet 20 dkg margarinnal összemorzsoljuk, hozzáadjuk
a tojást, a krumplit és a tejben felfuttatott élesztőt. Alaposan kidolgozzuk, összekeverjük egy fakanállal, majd 2 ujjnyi
vastagra kinyújtjuk. A maradék margarint rákenjük, összehajtogatjuk. Addig kelesztjük, amíg kb. a duplájára dagad.
Ezután 2 ujjnyi vastagra kinyújtjuk, kiszaggatjuk, megkenjük a tetejét tojás sárgájával és előmelegített sütőben sütjük.

Sajtos tetejű pogácsa:
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 25 dkg margarin, 4 dkg élesztő,
4 kávéskanál cukor, 1 tojás sárgája, 2 dl tejföl, 2 kávéskanál
só.
Felfuttatjuk az élesztőt cukros tejben (meleg cukros tejbe
rakjuk 10-15 percre), majd összegyúrjuk a liszttel. Ezután
hozzáadjuk a maradék hozzávalókat, összegyúrjuk, kinyújtjuk és összehajtogatjuk. Két órán keresztül kelesztjük meleg
helyen, és fél óránként kinyújtjuk, és újra hajtogatjuk. A
hajtogatástól lesznek a pogácsáink levelesek. Ha letelt a két
óra, akkor olyan 1-2 ujjnyi vastagra kinyújtjuk és kiszaggatjuk a pogácsákat. Megkenjük a tetejüket tojás sárgájával,
megszórjuk sajttal és előmelegített sütőben sütjük.
Nóri

címlappályázat
Alkotóművészek, FIGYELEM!
Az Impulzus szívesen látja alkotásaitokat (rajz, festmény, fotó), szabadon választott témában!
Minden címlapként is felhasználható mű készítőjét
jutalmazzuk! A legjobbak a következő félév folyamán címlapunkra kerülnek!
Munkáitokat az
küldjétek!

impulzus@impulzus.com

címre

Formai követelmények:
• minimum 165mm * 235mm méret
• minimum 300dpi felbontás
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Beágyazott információs rendszerek (MIT)
Villamosmérnök (BSc)

Mik azok a beágyazott rendszerek?
Beágyazott rendszereknek azokat a számítógépes alkalmazói rendszereket nevezzük, melyek autonóm működésének
és befogadó fizikai-technológiai környezetükkel intenzív
információs kapcsolatban állnak. Az általános célú számítógépekkel (mint amilyen például a személyi számítógép)
szemben egy beágyazott rendszer csupán néhány előre meghatározott feladatot lát el, és sokszor tartalmazhat olyan
feladat-specifikus mechanikus és elektronikus alkatrészeket, melyek nem találhatók meg egy általános célú számítógépben. Például az autóipari fejlesztések mintegy 90%-a
beágyazott számítástechnika (motorvezérlő, ABS), de
ide sorolható a mobiltelefon, a legtöbb háztartási eszköz (kenyérsütő, mosógép, mikrohullámú sütő), sok
orvosi műszer (vérnyomásmérő, diagnosztikai műszerek) és számítógépes periféria (szkenner, nyomtató,
billentyűzet) is.
Milyen tantárgyaid lesznek az ágazaton?
• Beágyazott és ambiens rendszerek (MIT)
• Mikrokontroller alapú rendszerek (AAIT)
• Programozható irányítóberendezések és szenzorrendszerek (IIT)
• Beágyazott és ambiens rendszerek laboratórium
(MIT)
• Önálló laboratórium (MIT)
Ha témát keresel, a felkínált témák átolvasásán kívül érdemes felkeresni az érdeklődési területednek megfelelő labort,
saját téma kiírására is van lehetőség. Laborjaink a következők:
Digitális Jelfeldolgozás Laboratórium (DSP-Labor)
A labor nevének rövidítése egyaránt utal a digitális jelfeldolgozásra (digital signal processing) és az azt hatékonyan
megvalósító processzorra (digital signal processor), amelyből többféle szolgálja az oktatási és fejlesztési feladatokat.
A labor specialitása a digitális jelfeldolgozás akusztikai alkalmazásainak kutatása. Az első témák között szerepelt az
aktív zajcsökkentés, amihez a digitális hangszerhang-szintézis csatlakozott. A terület művelését segíti vibroakusztikai
szenzorokat és egyéb műszereket is magába foglaló, egyre
bővülő eszközparkunk.
Hálózatba Kapcsolt Beágyazott Rendszerek Laboratórium (NES-Labor)
A labor célja olyan kutatásokban történő részvétel,
amely szorosan kapcsolódik a beágyazott rendszerek vezetékes és vezeték nélkül kommunikációjához, és azok
információs rendszerekhez, vagy akár az internethez történő illesztéséhez.
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A labor kompetenciája a hardver tervezésétől kezdve, a
hardverközeli programozáson át, a magas szintű szoftvertechnológiai ismeretekig terjed. A csoport tagjai oktatási
és fejlesztési szinten foglalkoznak a mikrokontrollerek több
generációjának alkalmazástechnikájával. Kiemelt jelentőségű a csoport autóipari kutatással-fejlesztéssel kapcsolatos
tevékenysége
Nyitott Architektúrájú Rendszerek Laboratórium
(FPGA-Labor)
A labor tevékenysége az extrém nagyteljesítményű digitális jelfeldolgozás, valós idejű képfeldolgozástól indulva,
az összetett, alkalmazásspecifikus újrakonfigurálható multiprocesszoros számítási rendszerekig sok mindent magába foglal. A csoport rendszermegvalósítási platformként
az újrakonfigurálható FPGA eszközöket
használja. Ezek az elemek rugalmasságuknak és széles
körű szolgáltatásaiknak
köszönhetően még az
olyan speciális alkalmazási területeken felhasználhatóak, mint a közismerten kis fogyasztást igénylő
rádiós szenzorhálózatok.
Orvostechnika Laboratórium
A tanszéken orvostechnikával az 1970-es évek óta foglalkozunk. Biológiai eredetű jelek feldolgozására számos
készüléket fejlesztettünk (EEG, Labordiagnosztikai modul, Légzésfunkciós vizsgálókészülék, Vérgázanalizátor,
Elektromiográf stb.).
Kiket várunk a MIT Beágyazott Információs Rendszerek
ágazatára?
• Akik tudják, mi fán terem a beágyazott rendszer és konkrét elképzeléseiket szeretnék megvalósítani;
• Akik nem tudják mi az, de szeretnének megismerkedni
vele;
• Akik a szeretnének a jelfeldolgozás, a szoftvertechnológia, a multiprocesszoros rendszerek elméletében elmélyülni;
• Akik nem az elméletben szeretnének elmélyülni, de jelfeldolgozó processzoron, mikrovezérlőn vagy FPGA-n szeretnének dolgozni;
• Akik analóg és/vagy digitális áramköröket is tartalmazó
hardvert szeretnének építeni;
• Akik nem szeretnének hardvert építeni, de szívesen írnának beágyazott szoftvert;
• Mindenkit, akinek a konvolúció és az oszcilloszkóp közül legalább az egyik a barátja.

Hallgatói vélemény
A szakirányválasztással kapcsolatos kérdéseinkre a Beágyazott információs rendszerek ágazatról két hallgató válaszolt: Garancsy Máté és Szikszay László.
–– Hogyan tájékozódtatok a szakirányokról?
–– A kari, tanszéki szakirány bemutatók során, a tanszékek weboldalain keresztül, a diplomaterv portálra feltöltött
szakdolgozatok, és nem utolsó sorban már szakirányon lévő
ismerőseinken keresztül tájékozódtunk a szakirányokról.

Villamosmérnök (BSc)

Beágyazott és irányító rendszerek

–– Milyen módon kellett volna megoldani a tájékoztatást?
–– A kar, tanszékek részéről?
Szerintem teljesen megfelelő volt
a tájékoztatás, nem változtatnék
rajta.
–– Mi segített dönteni: Inkább a bemutatkozó előadás,
vagy a szóróanyagok, a kapcsolatok, az ottani előadók
és professzorok, esetleg a korábbi kapcsolatok a tanszékkel? Számított-e az, hogy az adott tanszék tanárai men�nyire szimpatikusak számotokra?
–– Elsősorban az érdeklődési körünknek megfelelően választottunk szakirányt. A mikrokontrollerek világa mindig
is vonzó volt, továbbá a Labor 1. FPGA-s mérései különösen tetszettek, ezért választottuk a Méréstechnika tanszéket.
Ezen kívül persze fontos volt az is, hogy a konzulensekről
jókat hallottunk. A választásnál érdemes az ágazathoz kapcsolódó MSc tantervet is megnézni.
–– Befolyásolt-e a döntéseteket, hogy annak idején a
tanszék tárgyait mennyire szerettétek?
–– Minimális mértékben. A szakirányos tárgyak előadói
többnyire nem egyeznek meg az alapozó tárgyak előadóival, így korábbi tanulmányaink során kaptunk egy képet az
adott tanszékről, de ez nem feltétlenül egyezik meg a szakirányos képpel.
–– A ti sorrendetekben hányadik helyen volt az ágazat,
amire végül bekerültetek?
–– Mindketten első helyre írtuk a Beágyazott információs
rendszereket.
–– Sokat számított a szakirányválasztás, nehéz volt a
döntés?
–– Fontos volt a választás, hogy olyan tanszékre kerüljünk,
ahol végre azzal foglalkozhatunk, amihez kedvünk is van. Az
egyes szakirányokon belül az előadások közösek, az ágazatok
témaválasztékában azonban nagy eltérések vannak, ez kön�nyítette meg a döntést.
–– Mennyire látjátok nehéznek az előző félévek tárgyaihoz képest?
–– Egyik szakirányos tárgy sem tartozott a legnehezebb

BSc-s tárgyak közé, már csak azért sem, mert olyan dolgokról hallottunk, amelyek közel álltak hozzánk.
–– Az elképzeléseiteknek megfelel-e az általatok választott szakirány? – Miben volt más, ha más (pozitív, negatív egyaránt)?
–– A szakirányra kerülés előtt igyekeztünk alaposan tájékozódni az egyes tárgyakról is, ezért nem ért minket meglepetés.
–– Szakmai gyakorlat kereséssel kapcsolatban segítőkészek voltak?
–– Maximálisan. A tanszék számos olyan vállalattal áll
kapcsolatban, ahol sok gyakornokot várnak. A keresést
érdemes időben elkezdeni, de nem volt nehéz dolgunk,
mert a beágyazott területen érdekelt cégeknél jól cseng
a Méréstechnika tanszék neve. A választásban konzulensünk segített, a vállalati jelentkezésben, adminisztrációban pedig a szakmai gyakorlat felelőse.
–– Mennyire támogattak az önálló munkátokban, kutatási tevékenységetekben?
–– A legtöbb személyes támogatást természetesen konzulensünktől kaptuk, de a tanszék többi oktatójának segítőkészségére és szakértelmére is számíthattunk.
–– Kinek ajánlanátok?
–– Aki FPGA-kkal, mikrokontrollerekkel, DSP-kkel szeretne foglalkozni az ipar számos területén, az autógyártástól a műszergyártáson át az orvostechnikáig, azoknak jó
szívvel ajánljuk ezt az ágazatot.
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XLI./2.

Beágyazott és irányító rendszerek
Irányítórendszerek (IIT)

Tantárgyak és laborok:
Programozható irányítóberendezések és szenzorrendszerek (IIT)
Az ágazatot gondozó Irányítástechnika és Informatika Tanszék által tartott tantárgy célja, hogy áttekintést
nyújtson a beágyazott irányító rendszerekben és az ipari
irányítástechnikában alkalmazott programozható irányítóberendezésekről, valamint a hozzájuk kapcsolódó
érzékelő és beavatkozó rendszerekről. A tantárgy első része a szenzortechnika alapjait, a különféle mennyiségek
mérésének elveit, valamint az érzékelők illesztését és kalibrációját mutatja be. Esettanulmányokkal kiegészítve
szó esik az intelligens szenzorhálózatokról, a szenzorfúzió kérdéseiről is. A tantárgy részletesen tárgyalja a többek között a Szabályozástechnika tárgy keretében megismert szabályozási algoritmusokat futtató folyamat- és
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A szakirányválasztással kapcsolatos kérdéseinkre az Irányítórendszerek ágazatról Herángli Gergő válaszolt.
termelésirányító, illetve nagy megbízhatóságú rendszerek felépítését, programozását, továbbá az ember-gép
kapcsolatok eszközeit, a folyamatvizualizációs és felügyeleti irányítási szoftverek használatát. Ismertetésre
kerülnek a különféle végrehajtó szervek, helyzetbeállítók, beavatkozó szervek jellemzői is.

–– Hogyan tájékozódtál a szakirányokról?
–– Szakirány választás előtt mindenki szeretne minél több
ismeretet szerezni arról, ami az adott szakirányon vár rá.
Én sem voltam ezzel másképp. Minden elérhető anyagot
és információt számításba vettem, beleértve az ismerőseim
véleményét is.

Beágyazott és ambiens rendszerek (MIT)
A tárgy egy konkrét alkalmazás architektúrájának és
működésének részletes elemzésén keresztül ismerteti a
beágyazott rendszerek főbb tulajdonságait, technológiai
és alkalmazási jellemzőit, és egyidejűleg példát mutat az
emberi (pl. otthoni vagy munkahelyi) környezet részévé
váló, elsősorban az életvitel és az életminőség szolgálatában álló beágyazott alkalmazásra, egy ún. ambiens
rendszerre.

–– Szerinted milyen módon kellett volna megoldani a
tájékoztatást?
–– Véleményem szerint a szakirány tájékoztatás megfelelő
módon zajlott, legalábbis nekem nem volt vele problémám.
Ilyenkor, ami kritikus szokott lenni, hogy az egyes tanszékek
időben hogyan helyezik el a tájékoztatót. Úgy emlékszem
nem voltak ezzel problémák.

Mikrokontroller alapú rendszerek (AAIT)
A tárgy célja, hogy a hallgatókat megismertesse az
iparban legelterjedtebben használt mikrokontroller
architektúrákkal, azok kiválasztási szempontjaival. A
megszerzett ismeretek segítségével a hallgatók képessé
válnak mikrokontroller alapú rendszerek hardver tervezésére és alacsonyszintű szoftver rendszerének megvalósítására. A kettő közötti elválaszthatatlan kapcsolatot
rövid esettanulmányok mutatják be.
Programozható irányítóberendezések és szenzorrendszerek labor
Az ágazati labor során a hallgatók kis létszámú csoportokban, kézzelfogható módon találkozhatnak az
irányítórendszerek minden elemével: érzékelőkkel,
programozható irányítóberendezésekkel és a komplex
beavatkozónak számító robotokkal. Az érzékeléssel foglalkozó mérések felölelik a különféle hőmérsékletmérők és nyomástávadók használatán kívül az intelligens,
Crossbow alapú vezeték nélküli szenzorhálók programozását is. Az irányítóberendezések közül a hallgatók megismerkednek az egyszerű digitális PID-szabályozóval, a
komplex irányítási rendszerekben használt programozható logikai vezérlőkkel (PLC), valamint a LabVIEWalapú virtuális műszerezés és irányítás alapjaival is. A
robotikai mérések során mind egy hat szabadságfokú
ipari robotkar, mind pedig egy mobilis robot irányítására is mód nyílik.
Az ágazat Önálló laboratórium témáit, illetve az
ágazathoz köthető laborok leírásait megtalálod a
http://szakirany.iit.bme.hu/bscirany oldalon. Ugyanitt
az ágazat oktatóit, illetve korábbi hallgatók leírásait is
megtekintheted.

–– Mi alapján választottál szakirányt?
–– Számomra a legfontosabb szempont az volt, hogy a
szakirányon szakmailag használható tudást kapjak. Az
egyetem előtt volt szerencsém egy nagy magyarországi motor gyártó cégnél dolgozni, ahol beleláttam kicsit
abba, hogy milyen jellegű problémákkal találkoznak a
mérnökök nap mint nap. Ezen előismeretek birtokában
döntöttem a Beágyazott rendszerek szakirány Irányítórendszerek ágazata mellett.
–– Mi segített dönteni? Inkább a bemutatkozó előadás,
vagy a szóróanyagok, a kapcsolatok, az ottani előadók
és professzorok, esetleg a korábbi kapcsolatok a tanszékkel? Számított-e az, hogy az adott tanszék tanárai men�nyire szimpatikusak számodra?
–– A tanszéki látogatás mindenképpen látványos volt.
Voltam több tanszéken is, mindenki elővette a leglátványosabb eszközöket, és mentek a bemutatók. Úgy gondolom, nem ez alapján kell dönteni, fontosabb az, hogy
milyenek azok az emberek, tanárok, akik ezeket bemutatják, hiszen később velük kell együtt dolgozni.
–– Befolyásolt-e a döntésedben, hogy annak idején a
tanszék tárgyait mennyire szeretted?
–– Számomra a legmeghatározóbb a szabályozástechnika tárgy volt, de azt szem előtt kell tartani, hogy egy
tanszék több részre oszlik szét, tehát egy tárgy alapján
egy tanszéket nem lehet megítélni. Ha bekerül az ember
egy tanszékre, ott úgy tudja pozícionálni magát a részegységek között, hogy kinél veszi fel az önálló labort,
szakdolgozatot.
–– A te sorrendedben hányadik helyen volt a szakirány,
amelyre végül bekerültél?
–– Az első helyre felvettek.

Villamosmérnök (BSc)

Villamosmérnök (BSc)

A beágyazott alkalmazások túlnyomó többsége, a mosógépektől kezdve a személygépkocsikon és robotizált
gyártócellákon át az autonóm légi vagy földi robotokig, irányítási feladatokat valósít meg. Programozható
irányítóberendezések vezérlik és felügyelik az energiaellátási rendszereket, a közműveket, a vasúti és közúti
közlekedési hálózatokat és a legkülönbözőbb gyártási
folyamatokat az olajfinomítóktól a gyógyszergyárakig.
Az ilyen rendszerek tervezése, megvalósítása és üzemeltetése a legkorszerűbb érzékelési, irányítási, jelfeldolgozási és beavatkozási technológiákat igényli. Az ágazat
célja olyan villamosmérnökök képzése, akik birtokában
vannak ezen ismereteknek, és annak a rendszerszintű
szemléletmódnak, ami szükséges az irányítórendszerek
tervezésének érzékeléstől a szabályozáson át a beavatkozásig terjedő átfogó feladatának megoldásához.
A szakirányt megalapozó közös tantárgyak mellett ágazatunk hallgatói az ágazati labor, az önálló laboratórium és a szakdolgozat tárgyak keretében sajátíthatják el
azt a specifikus és korszerű tudást, melynek birtokában
egyaránt képessé válnak a legkülönfélébb irányító rendszerek telepítésére, üzemben tartására és egyes fejlesztési
feladatok elvégzésére. Az ágazati labor során hallgatóink
megismerkednek a szenzortechnika alapjaival, vezeték
nélküli szenzorhálókkal, különféle digitális ipari irányítóeszközökkel, és a robotika területére is betekintést
nyernek. Ágazatunkon különösen fontos szerepet tölt
be az önálló laboratórium, illetve a később arra épülő
szakdolgozat, melynek során hallgatóink önállóan dolgoznak az általuk választott területen. Tanszékünk széles
körben kínál önálló laboratórium és szakdolgozat témákat többek között a beágyazott rendszerek, ipari irányítástechnika, szabályozáselmélet és robotika területén.

Hallgatói vélemény

–– Sokat számított a szakirányválasztás? Nehéz volt a
döntés?
–– A nehézséget csak az adta, hogy a barátaim többsége más szakirányra ment, és sajnáltam, hogy nem minden
óránk lesz közös.
–– Mennyire látod nehéznek az előző félévek tárgyaihoz
képest?
–– Egyáltalán nem éreztem nehezebbnek az előző féléves
tárgyaknál. Tanulni kell és akkor persze nincs meglepetés.
–– Megfelel-e az elképzelésednek az általad választott
szakirány? Miben volt más, ha más (pozitív, negatív egyaránt)?
–– Megfelelt az elképzeléseimnek.
–– Szakmai gyakorlat kereséssel kapcsolatban segítőkészek voltak?
–– Szakmai gyakorlat keresését illetően nem szorultam tanszéki segítségre, mert a Formula Student csapaton keresztül,
egy külsős cégnél töltöttem a gyakorlatomat, így ebben a
kérdésben nem tudok véleményt alkotni. A beadandót elfogadták.
–– Mennyire támogattak az önálló munkában, kutatási
tevékenységben?
–– Ez egy nagyon fontos kérdés és azt tudom rá mondani, hogy maximálisan támogattak. Bárkit kérdeztem
egy problémával kapcsolatban, releváns módon segített
azonnal.
–– Kinek ajánlanád?
–– Mindenkinek ajánlom, aki alkalmazni szeretné a megtanultakat, és nem elégszik meg az elméleti tudással.
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Villamosmérnök (BSc)

Számítógép-alapú rendszerek (AUT)

A Számítógép alapú rendszerek ágazat kifejezett célja,
hogy használható elméleti és gyakorlati tudást adjon a
hallgatóknak a beágyazott rendszerek, a mikrokontrollerek és alkalmazásaik világához kapcsolódóan.
A szakirány előadásai az elméleti alapokat mutatják
be a hallgatóknak, melyeket az ágazati laboratórium, az
önálló laboratórium, a szakmai gyakorlat és a szakdolgozat készítés keretei között a gyakorlatban is kipróbálhatnak.
A szakirány közös (minden ágazat számára azonos)
tantárgyai:
Beágyazott és ambiens rendszerek (MIT)
Programozható irányítóberendezések és szenzorrendszerek (IIT)
Mikrokontroller alapú rendszerek (AAIT):
A tantárgy célkitűzése, hogy megismertesse a hallgatókat az iparban legszélesebb körben használt mikroprocesszor és mikrokontroller architektúrákkal, azok
felhasználás szempontjából legfőbb tulajdonságaival,
belső felépítésükkel és alkalmazásuk szinte valamennyi
részletével.
A tárgy keretében az alábbi témakörökkel ismerkedünk meg:
• Architektúrális alapok,
• Hardverközeli programok fejlesztése,
• Mikrokontrollerek integrált perifériái,
• Mikrokontrollerek környezete, illesztések,
• Beágyazott rendszerek tervezésének alapelvei és
lépései,
• Beágyazott operációs rendszerek.
A tantárgyhoz
ágazati laboratóriumként kapcsolódó Mikrokontroller
laboratórium az elméleti
tantárgyakat hozza abszolút „fogható” közelségbe: itt mindenki megtanulja az elméletben elsajátított ismereteket
alkalmazni is a gyakorlatban!
A laboratórium keretében végigvezetjük a
hallgatókat a mikrokontroller alapú rendszerek készítésének minden lépésén,
kezdve a mérnök számára megfogalmazott feladattól, az áramkörök megtervezésén majd fizikai megépítésén
keresztül a beágyazott szoftverrendszerek elkészítéséig.
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A Mikrokontroller laboratórium keretében az alábbi
méréseken keresztül gyakoroljuk a mikrokontroller alapú alkalmazásfejlesztést:
• Hardvertervezés CAD támogatással – kapcsolási rajz
készítése, szimulációk, nyomtatott áramkörök megtervezése,
• Mintaáramkör építése, élesztése – nyomtatott áramkörök gyártás utáni ellenőrzése, felületszerelt áramkörök első mintapéldányának manuális megépítése, áramkörök első élesztése,
• Mikrokontrollerek programozása assembly szinten –
egyszerű feladatok 8 bites mikrokontrollereken történő
programozása assembly nyelven – betekintés a gépközeli
szoftverfejlesztésbe,
• ARM mikrokontrollerek programozása C nyelven –
32 bites nagyteljesítményű mikrokontrollerek programozása magas szintű programozási nyelven,
• Mikrokontrollerek kommunikációjának vizsgálata
– a leggyakrabban használt kommunikációs csatornák
vizsgálata – CAN, USART, I2C, SPI,
• Illesztési feladatok mikrokontrollerekre – DC motor
fordulat és pozíciószabályzása FPGA alapú illesztés és
mikrokontroller segítségével,
• Egyszerű feladatok megoldása beágyazott operációs
rendszerek alkalmazásával – alkalmazásfejlesztés uC/OSII, eCos, Linux operációs rendszerek felhasználásával,
• Desztillációs oszlop irányítása PLC-vel – kitekintés
az ipari automatizálás világába.
A vezetett mérések mellett minden hallgatónak
egy egyszerű házi feladatot is el kell elkészítenie. Ezzel a célunk
nem titkoltan az, hogy
az ágazat hallgatói önállóan elkészítsék életük első
működő mikrokontrolleren alapuló áramkörét, ezen keresztül betekintést, tapasztalatot
szerezzenek a beágyazott rendszerek tervezésének és megvalósításának folyamatába is, ezáltal a szakmai gyakorlat,
majd a szakdolgozat témaválasztáshoz valamint a további
tanulmányaikhoz stabil, kipróbált alapokat biztosítsunk.

Hallgatói vélemény
A szakirányválasztással kapcsolatos
Sevecsek Balázs válaszolt.

kérdéseinkre

–– Hogyan tájékozódtál a szakirányokról?
–– Több félévben is voltunk kint az évfolyamtársaimmal a
szakirányos tájékoztató utáni rendezvényen, ahol a személyesen tudtunk beszélni az egyes tanszékek képviselőivel.
Itt kaptuk a legtöbb hasznos információt, mivel jellemzően
olyan szakirányos oktatókkal sikerült beszélnünk, akik maguk is tartanak valamilyen szakirányos tárgyat vagy labort.
A korábbi években persze leginkább csak érdeklődés céljából
mentünk ki, azonban a szakirányválasztásnál rengeteg kérdéssel készültünk, amire meg is kaptuk a választ. Ezenkívül,
ahol tehettük részt vettünk a tanszékek által szervezett laborlátogatásokon is. Így már nem volt nehéz dönteni.
–– Szerinted milyen módon kellett volna megoldani a
tájékoztatást?
–– Én alapvetően elégedett voltam a tájékoztatás módjával.
Egyedül azt fájlaltam, hogy néhány laborlátogatás időpontja
ütközött az óráinkkal.
–– Mi alapján választottál szakirányt?
–– Eredetileg is érdekeltek a beágyazott rendszerek és mivel a
tanulmányi átlagom sem volt olyan rossz, a kérdés inkább az volt,
hogy melyik tanszékhez szeretnék menni. Ez a korábban említett
szakirányos tájékoztatón dőlt el, némi kérdezősködés után.
–– Mi segített dönteni? Inkább a bemutatkozó előadás,
vagy a szóróanyagok, a kapcsolatok, az ottani előadók
és professzorok, esetleg a korábbi kapcsolatok a tanszékkel? Számított-e az, hogy az adott tanszék tanárai men�nyire szimpatikusak számodra?
–– A szóróanyagok és a korábbi kapcsolatok számomra
nem voltak mérvadóak. Nem ez alapján mérlegeltem a lehetőségeket. Az oktatók hozzáállása és felkészültsége sokkal
többet jelentett. Szerettem volna olyan helyre kerülni, ahol
használható és gyakorlatias tudást adnak át. Fontos volt továbbá a hallgatócentrikus oktatás.
–– Befolyásolt-e a döntésedben, hogy annak idején a
tanszék tárgyait mennyire szeretted?
–– Alapvetően nem, mivel tisztában voltam vele, hogy nem
feltétlenül azok fognak tanítani szakirányon, akik az eddigi
tárgyaimat tartották.

a

Számítógép-alapú

rendszerek

ágazatról

–– A te sorrendedben hányadik helyen volt a szakirány,
amelyre végül bekerültél?
–– Végül az AUT tanszékre kerültem be, amit eredetileg is
elsőnek jelöltem be.
–– Sokat számított a szakirányválasztás? Nehéz volt a
döntés?
–– A szakiránynak jelentős szerepe van abban, hogy milyen
lehetőségei lesznek az embernek a jövőt illetően. Ez magában foglalja a szakdolgozatot, az önálló laboratóriumi témát
és a szakmai gyakorlatot is. Emellett persze meghatározza a
munkahelyet is, ha valaki nem szeretne továbbmenni Mscre. Pont ezért érdemes alaposan átgondolni a lehetőségeket.
–– Mennyire látod nehéznek az előző félévek tárgyaihoz
képest?
–– Számomra a hatodik félév eléggé sűrű volt tanulmányilag, de az is biztos, hogy eddig abból az időszakból profitáltam a legtöbbet szakmailag.
–– Megfelel-e az elképzelésednek az általad választott
szakirány? Miben volt más, ha más (pozitív, negatív egyaránt)?
–– Abszolút pozitívan éltem meg a szakirányos félévet.
Számomra a szakirányos labor volt a leginkább érdekes. A
gyakorlatok szépen fel voltak építve. Sohasem unatkoztunk,
viszont nem is éreztük nyűgnek a feladatokat, mert kellő
mennyiségű kreativitást igényeltek. A végeredményért pedig
érdemes volt dolgozni, mert látványos megoldásokat kaptunk.
–– Szakmai gyakorlat kereséssel kapcsolatban segítőkészek voltak?
–– Igen, ez az AUT tanszék egyik nagy előnye. Egy külön
portálon lehetett jelentkezni a tanszék által meghirdetett
szakmai gyakorlatokra. Rengeteg lehetőség volt, azonban
nem minden tanszékről hallottam ilyen pozitív visszajelzéseket a szakmai gyakorlat kereséssel kapcsolatban.
–– Mennyire támogattak az önálló munkában, kutatási
tevékenységben?
–– Ez nyilván konzulens függő. Nekem eddig segítőkész
konzulenseim voltak, akik igyekeztek válaszolni a felmerülő kérdéseimre. Ha ők maguk esetleg nem tudtak az adott
témában érdemben nyilatkozni, akkor pedig továbbküldtek
egy másik emberhez, aki viszont már tudott segíteni.
–– Kinek ajánlanád?
–– Leginkább azoknak, akik szeretnének megismerkedni a
mikrokontrolleres rendszerek tervezésével és lelkivilágával.
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Villamosmérnök (BSc)

Beágyazott és irányító rendszerek

XLI./2.

Médiatechnológiák és rendszerek (HIT)
Villamosmérnök (BSc)

Háttér és célkitűzés
Az infokommunikáció a konvergáló távközlő és számítógép-hálózatokat, az ezen nyújtható szolgáltatásokat és a segítségükkel megvalósítható – beszéd-, adat-, kép-, video-, multimédia és összetett információs társadalmi – alkalmazásokat
foglalja magában. A szakirány célja az infokommunikáció
különféle területeinek bemutatása.

–– Szerinted milyen módon kellett volna megoldani a
tájékoztatást?
–– Nem éreztem hiányosságot a tájékoztatás módjában, és
az elérhető információk mennyisége is kielégítő volt.

Tárgyak

Médiakommunikációs hálózatok
Távközlési technológiák és hálózatok, kapcsolatfelépítés
és hívásfelépítő módszerek, útvonalválasztás, a médiatovábbítás hálózati kérdései, szolgáltatásminőség biztosításának
módszerei IP-alapú hálózatokban, hálózatvédelem és -biztonság, klasszikus és újgenerációs hálózatok, szélessávú hozzáférési technológiák.
Szélessávú médiatovábbító rendszerek
A már bevezetett és bevezetés előtt álló médiatovábbító
rendszerek (DVB-S/S2, DVB-C/C2, DVB-T/T2, DAB,
DAB+, DRM) felépítése, audió- és videókódolási technikák
(MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVC), digitális adatfolyam
kódolása és felépítése, vevőberendezések rendszertechnikája,
interaktív szolgáltatások.
Videó-stúdiótechnika
Stúdiótechnikai jelek és illesztőfelületek, stúdiótechnikában alkalmazott bitsebesség-csökkentési eljárások,
audió- és videóstúdió felépítése, stúdiókkal szemben támasztott követelmények, effektek, rögzítési és archiválási
formátumok, utómunka, IT-stúdiók felépítése és működése
(videószerverek, naplózás, metaadatok, médiakezelés), virtuális stúdió, archiválás.
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A szakirányválasztással kapcsolatos kérdéseinkre a Médiatechnológiák és rendszerek ágazatról Böröcz
Bence válaszolt.
–– Hogyan tájékozódtál a szakirányokról?
–– Még bőven a jelentkezés előtt, amikor csak kíváncsiságból nézelődtem, akkor a tanszékek weboldalát
olvasgattam. A legfontosabb esemény a november eleji
összevont szakirány-tájékoztató volt. A közös előadáson
megismerhettük a jelentkezés folyamatát, és rálátást
kaptunk a teljes palettára. Ezt követően pedig testközelből is láthattunk bemutatkozó standokat az I épület
aulájában.

Megszerezhető ismeretek és kompetenciák
• Médiatömörítési eljárások
• Digitális tv- és hangműsorszórás rendszertechnikája
• IP-alapú televíziós szolgáltatások rendszertechnikája
• Portálfejlesztés, hálózati és médiaalkalmazások fejlesztése
• Média- és távközlési hálózatok üzemeltetése

A médiatechnológia alapjai
Az emberi hallás és látás pszichofizikai jellemzői, az audióés videójel előállításának, feldolgozásának és bitsebességcsökkentésének elvi alapjai, valamint azok gyakorlati megvalósítása.

Hallgatói vélemény

Híradástechnikai jelfeldolgozás
Médiakommunikációs technológiák laboratórium I.
Mérések a következő témakörökben: modulációs módszerek, képtömörítés, videótömörítés, hangtömörítés, alapsávi
televíziós jelek.
Médiakommunikációs rendszerek laboratórium II.
Mérések a következő témakörökben: DVB-T/S/C rendszerek, DVB átviteli adatfolyam elemzése, távközlő hálózatok, médiaalkalmazások.
Azoknak ajánljuk, akik:
szeretnének megismerkedni a jelen és a jövő médiaszolgáltató rendszereivel, ideértve a digitális műsorszórást, az IP- és internet-alapú médiatovábbítást, a mobil
multimédiát, képessé akarnak válni multimédia szolgáltatások tervezésére, fejlesztésére és üzemeltetésére, gyakorlati ismereteket szeretnének szerezni a Cisco, Apple,
Nokia, Ericsson eszközeivel felszerelt laboratóriumainkban, mobil- és műsorszolgáltatóknál, tartalomfejlesztő
és szolgáltató kis- és középvállalkozásoknál, hálózati
megoldásszállító cégeknél szeretnének érdekes munkát
végezni.
Önálló laboratórium témák: https://www.hit.bme.hu/
portal/args/oktatas/onallo_labor_temak/
Bővebb információkért olvasd be a QR-kódot!

–– Mi alapján választottál szakirányt?
–– Pusztán a személyes érdeklődésem döntött, mert ez
szerencsére egybevág a többi szemponttal is, mint például a
kereslet a munkaerőpiacon.
–– Mi segített dönteni? Inkább a bemutatkozó előadás,
vagy a szóróanyagok, a kapcsolatok, az ottani előadók
és professzorok, esetleg a korábbi kapcsolatok a tanszékkel? Számított-e az, hogy az adott tanszék tanárai men�nyire szimpatikusak számodra?
–– Az egész folyamat hatással volt a döntésre. Tudtam, hogy mi érdekel, de nyitott szemmel körbenéztem
másfelé is. A bemutatkozó előadás után a standokon
tudtunk kérdezni a szakirányok képviselőitől, majd a
tanszékek külön-külön szerveztek ágazati bemutatót
is, ahol a laborokat és az oktatókat is megismerhettük.
Nyilván van egy kép a tanszékekről az alapozó tárgyak
alapján, amit mindenki maga érez, hogy mennyire meghatározó. Szerencsére a tanszékek többsége változatos
mind a tevékenységeket, mind az oktatókat illetően,
ezért nem szabad egy-egy korábbi negatív tapasztalat
miatt elfordulni egy tanszéktől.
–– Befolyásolt-e a döntésedben, hogy annak idején a
tanszék tárgyait mennyire szeretted?
–– Nem, az érdeklődési köröm sokkal meghatározóbb volt
a döntésemben. A tanszék alaptárgyai, amelyeket hallgattunk, nem is a szakirány témájához kapcsolódtak, így az
oktatók is más részlegről érkeztek.
–– A te sorrendedben hányadik helyen volt a szakirány,
amelyre végül bekerültél?
–– Első helyen volt.

–– Sokat számított a szakirányválasztás? Nehéz volt a
döntés?
–– A szakirányválasztás nem volt nehéz döntés, mert tudtam, hogy ez érdekel. Ezen belül az ágazat kiválasztásán
többet töprengtem, de végül rájöttem, hogy a BSc-n csak a
szakiránylaborok különböznek az ágazatok között, az önálló
labort nem szükségszerűen az ágazati tanszéknél kell végezni. Így a lehetőségek közül a legsokszínűbbet igyekeztem
kiválasztani, hogy az idő előrehaladtával soha ne korlátozódjanak a lehetőségek.
–– Mennyire látod nehéznek az előző félévek tárgyaihoz
képest?
–– Inkább más, nagyon más. Végre mindazt, amit a szakirány-választásig elméletben tanultunk, gyakorlati tudásra
fordíthattuk. Így hirtelen minden érdekes lett, az érdekes
dolgokra pedig fogékonyabb az ember, ezért talán kön�nyebbnek éreztem a szakirányos félévet.
–– Megfelel-e az elképzelésednek az általad választott
szakirány? Miben volt más, ha más (pozitív, negatív egyaránt)?
–– Igen, azt tanultuk, amit vártam, sőt különösen pozitív
volt, hogy az elméleti tárgyakat korszerűen frissítették, így
tényleg megérte tanulni.
–– Szakmai gyakorlat kereséssel kapcsolatban segítőkészek voltak?
–– A szakmai gyakorlati helyet magamnak intéztem, de
ami az egyetemhez kötődő adminisztrációt érintette, mindig
készségesen rendelkezésre állt a szakmai gyakorlat felelős.
–– Mennyire támogattak az önálló munkában, kutatási
tevékenységben?
–– Ez már szerintem teljesen a konzulenstől függ. Az önálló laboratórium témájának kiválasztásakor az érdekesnek
tűnő témák konzulenseit személyesen meglátogattam. A lehetőségek innentől megfelelően adottak, amelyekkel jól kell
élni. Segítenek a kutatás során tartani az irányt, javasolnak
konferenciákat, esetleg ösztöndíjpályázatokat, amelyekről
jó, ha tud az ember.
–– Kinek ajánlanád?
–– Mindenkinek, aki szeretné érteni a rendszerek egészét,
aki a mindennapokban is látja a hálózatokat, és akinek széles a látóköre ahhoz, hogy érdeklődjön a fizikai világban az
antennák és média mellett a magasabb rétegekben a médiaszolgáltatások és az IP technológiák iránt.
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Megcélzott szakterület
Az infokommunikáció a konvergáló távközlő és számítógép hálózatok, ezen nyújtható szolgáltatások és segítségükkel megvalósítható – beszéd, adat, kép, videó, multimédia és
összetett – alkalmazásokat foglalja magába.
Az ágazatot választók elsajátítják az infokommunikációs
hálózatok technológiáit és a megvalósítható alkalmazásait;
nagysebességű vezetékes és vezetéknélküli hálózatok rendszertechnikáját és médiatartalom terjesztésének technológiáit.
Tantárgyak
Hálózati technológiák és alkalmazások (TMIT)
• Vezetékes és vezeték nélküli hozzáférési hálózatok;
• Valós idejű átvitel IP alapú hálózatokon;
• Hálózati alkalmazások minőségbiztosítása;
• Digitális kapcsolóközpontok.
Nagyfrekvenciás rendszerek technikája (SzHVT)
• Nagyfrekvenciás rendszerek jellemzési módszerei;
• Rendszerelemek leírása, tervezés és realizálás alapjai,
megvalósítási technológiái;
• Műholdas rendszerek (kommunikáció, navigáció, távmérés);
• Műholdas fedélzeti és földi állomások, tápellátás.
Médiakommunikáció (HIT)
• Hang-, kép-, és mozgókép rendszerek;
• Stúdiótechnika, műsorszórás;
• FM/AM/DVB/DAB/DRM műsorszórás;
• IP médiakommunikációs technológiák.
Ágazati laboratórium – témakörök
Interfészek vizsgálata; jelzésátvitel központok között; IP
telefónia; mérések lokális számítógéphálózatokon; digitális
vonalszakasz kiegyenlítése; adatátvitel vezetékes hozzáférési
hálózatokon; fix és mobil vezetéknélküli hozzáférési hálózatok.
Önálló laboratórium / TDK / Szakdolgozat – témakörök
Hálózatok
Szenzor, optikai és Ethernet; Jövő Internet, Internet of
Things, fix-mobil konvergencia (FMC); mérések, modellezés, optimalizálás, forgalomszervezés; mobil hálózatok,
3G+, 4G heterogén rendszerek; nagysebességű TCP.
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Alkalmazások / szolgáltatások
RFID, peer-to-peer rendszerek; multimédia, VoIP, IPTV;
mindenütt jelenlévő intelligencia; grid computing; cloud
computing, elosztott hash-táblák; helyfüggő szolgáltatások,
mobil alkalmazások fejlesztése (Android).
Biztonság
Hálózati biztonság, szolgáltatás biztonság, multimédia
biztonság.
Beszéd- és médiatechnológiák
Beszédfeldolgozás, szintézis, felismerés; média adatbázisok, archívumok; adat- és szövegbányászat.
Az ágazaton megszerezhető kompetenciák
• Infokommunikációs hálózatok technológiái és a megvalósítható alkalmazások.
• Nagysebességű vezetékes és vezeték nélküli hálózatok
rendszertechnikája.
• Médiatartalom terjesztésének technológiái.
• Beszéd-alapú és multimodális interfészek tervezése.
• Ügyfélszolgálat automatizálás.
• Mobil felhasználói felületek tervezése.
• Szövegfeldolgozás beszédtechnológiához kapcsolódva
(pl. szövegek nyelvének automatikus meghatározása, automatikus ékezet regenerálás).
• Vezetékes, fix és mobil vezeték nélküli hálózatok, valós
idejű átvitel IP alapú hálózatokon.
• Nagyfrekvenciás rendszerek felépítése, tervezése.
• Hálózati alkalmazások minőségbiztosítása.
• Hang-, kép- és mozgókép rendszerek, stúdiótechnika,
műsorszórás.

Hallgatói vélemény
A szakirányválasztással kapcsolatos kérdéseinkre az Infokommunikációs hálózatok és alkalmazások ágazatról Németh Péter válaszolt.
–– Hogyan tájékozódtál a szakirányokról?
–– Mivel akkoriban a Schönherzben laktam, kézenfekvő
volt, hogy először az idősebb ismerősöket, volt szobatársakat kérdezzem meg, hogy mondjanak pár szót a saját
szakirányukról: milyen témát választottak, mit tanultak,
mi tetszett/nem tetszett nekik a szakirányban. Ezzel egy
elég nagy részét le tudtam fedni az egyes tanszékeknek,
szakirányoknak.
Az egyikük tanácsára megnéztem még az egyes tanszéki
lapokon az önálló labor téma kiírásokat, mivel szerinte
ott lehet igazán lemérni, hogy mivel is foglalkozik pontosan az adott tanszék.
Persze mindezek mellett még elolvastam az egyes szakirányok bemutatkozó szövegét is, de az addig összegyűjtött információk mellett ezek már nem kaptak akkora
hangsúlyt a sorrend felállításakor.
–– Szerinted milyen módon kellett volna megoldani a
tájékoztatást?
–– Ez egy fogós kérdés. Így visszatekintve minden a szakirány választáshoz fontos információt megkaptam valamilyen formában (személyes beszélgetés, internetes tartalom). A probléma talán az volt nekem, hogy nagyon sok
időmbe telt a már említett önálló labor témakörök böngészése. Például én örültem volna egy olyan kari lapnak, amiben az összes téma megtalálható és lehet benne témakör
szerint keresni. Így könnyebben el tudtam volna dönteni
egy témával kapcsolatban, hogy az egyes tanszékek milyen
mélységben foglalkoznak vele.
–– Mi segített dönteni? Inkább a bemutatkozó előadás, vagy a szóróanyagok, a kapcsolatok, az ottani
előadók és professzorok, esetleg a korábbi kapcsolatok a tanszékkel? Számított-e az, hogy az adott tanszék tanárai mennyire szimpatikusak számodra?
–– Ahogy már említettem, leginkább személyes beszélgetések és az önálló labor téma választék alapján döntöttem, a tanszék híre nem volt befolyásoló tényező.
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–– Befolyásolt-e
a
döntésedben,
hogy annak idején
a tanszék tárgyait
mennyire szeretted?
–– Egyáltalán nem.
–– A te sorrendedben hányadik helyen volt a szakirány,
amelyre végül bekerültél?
–– Első helyen.
–– Mennyire érzed jelentős pontnak a tanulmányaid során a szakirányválasztást?
–– Nekem a legfontosabb mérföldkő volt az egyetem
során, mivel az MSc végéig a TMIT-es szakirányon voltam, és jelenleg is a tanszékhez kötődő egyik innovációs kutatócsoportban dolgozom, infokommunikációs
tématerületen.
–– Mennyire látod nehéznek az előző félévek tárgyaihoz
képest?
–– Nem volt nehéz, sőt nagyon nagy erőt adott az a tudat,
hogy itt azt tanulhatom, ami érdekel.
–– Megfelel-e az elképzelésednek az általad választott
szakirány?
–– Igen.
–– Milyen pozitív és negatív eltéréseket tapasztaltál az
elvárásaidhoz képest, ha volt ilyen?
–– Ami a TMIT-es ágazatot illeti, pozitív élmény volt a
szakirány labor, illetve a választott önálló labor témája,
a konzulens segítőkész hozzáállása, támogatása. Ami pedig a teljes szakirányt illeti, a Nagyfrekvenciás rendszerek
technikája tárgy nagy meglepetés volt a szó jó értelmében,
hiszen az Elektromágneses Terek után kicsit félve vártam
ezt az új HVT-s tárgyat. De mint kiderült, alaptalanul
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Ajánljuk az ágazatot azoknak, akik megismerkednének a
rádiófrekvenciás áramkör- és antennatervezés alapjaival, valamint a nagysebességű kommunikációs rendszerek fizikai
rétegeivel.
Az ágazat leginkább a következő alapképzésben szereplő
tárgyakra épít:
• Infokommunikáció
• Elektronika 1.
• Elektronika 2.
• Mikroelektronika

Megszerezhető ismeretek
• Nagyfrekvenciás rendszerek felépítése, rendszerelemek leírása, tervezés és kivitelezés alapjai, megvalósítási technológiái
• Fix és mobil vezeték nélküli hálózatok technológiái, hálózatok tervezése, minőségi és valós idejű átvitel biztosításának módszerei
• Csatorna- és forráskódolás, FM/AM/DVB/DAB/DRM
műsorszórás, IP médiakommunikációs technológiák, digitális műsorszórás
Nagyfrekvenciás rendszerek
A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a nagysebességű optikai és vezeték nélküli (rádiós) hálózatok működését. Elsősorban a korszerű hálózatok átviteli technológiáit és a
fizikai réteget mutatjuk be, mind az üzemeltetés, mind pedig
a kutatás-fejlesztési feladatok szintjéig. A hallgatók elsajátítják a vezetékes és vezeték nélküli rendszerek, mikrohullámú
áramkörök és nagysebességű digitális áramkörök méretezésének, tervezésének és alkalmazásának alapjait. A tárgy jelentős
hangsúlyt fektet a jövőben bevezetésre kerülő technológiák
– az antennarendszerekkel megvalósítható adaptív nyalábformálás, korszerű modulációs eljárások – bemutatására is.
A tárgy hallgatói képesek lesznek rádióhálózatok üzemi
frekvenciáinak, antennáinak kiválasztására és a rádiószakasz
fő paramétereinek meghatározására. A tárgyhoz kapcsolódó
laboratóriumok lehetőséget adnak az egycsipes rádió adóvevők hálózatának kialakítására, mérésére.
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Nagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások laboratórium
A szakirányhoz tartozó laboratórium az előadáson elhangzott
ismeretek mélyítése érdekében a gyakorlatban mutatja be a
megismert rendszereket. A mérések során a hallgatók gyakorlati tapasztalatra tehetnek szert a mobil rádiós technológiák, a
vezeték nélküli hálózatokban alkalmazott rádiós interfészek, az
optikai hálózatok átviteli közege és eszközei, a mobil és műsorszóró földi és műholdas hálózatok tervezése, a fix telepítésű rádióösszeköttetések méretezése és az EMC vizsgálatok területén.
A képzés során az Önálló laboratórium lehetőséget ad egy
adott tématerület mélyebb megismerésére. Ipari partnereik
révén a hallgatók a Szakmai gyakorlatot a témájukhoz kapcsolódó partnercégnél végezhetik el. A két tárgyban megszerzett
tudást a szakdolgozat készítés során is fel tudják használni.
Ipari partnereink szakmai gyakorlati helyeket és elhelyezkedési lehetőségek széles skáláját kínálják szakirányunkon
végzett hallgatóinknak:
AITIA Kft., Antenna Hungária, ATL Kft., BHE Bonn
Hungary Kft., Ericsson Magyarország Kft., Grante Antenna Development and Production Corporation, NMHH,
Hungarocontroll – Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt., Nivelco,
Nokia Siemens Networks, Robert Bosch Kft., Rohde & Schwarz
GmbH. Budapesti Iroda, Silicon Laboratories Hungary Kft.,
TKI Ferrit Kft., Totaltel Telecom Techniques Ltd.
Áramkörépítő szakkör
2013-ban a hallgatók által a kar fiatal oktatójának választott
Dudás Levente által vezetett szakkör. Elsőtől a tizedik félévig,
alapvetően villamosmérnök hallgatóknak szóló heti rendszerességgel tartott foglalkozás, amely a gyakorlati oldalról mutatja be az elektronikát, az elektronikus áramkörök tervezését,
megvalósítását, felélesztését, bemérését illetve üzemben tartását, ide értve a kis- és nagyfrekvenciás analóg (az egyenáramtól a rádiófrekvenciás tartományig), digitális és programozott
digitális áramköri részegységeket (mikrovezérlők, programozott logikák). Az eddigi illetve a tervezett fejlesztések: analóg
rövidhullámú adó-vevő beszédátvitelre, egycsipes UHF sávú
(433, 868 MHz) digitális rádió adó-vevő.

Hallgatói vélemény
Kiss Dórát, egy SZHVT-s hallgatót kérdeztünk a szakirányválasztás kapcsán. Rövid bemutató egy viszonylag népszerűtlen ágazatról.
Dóra a tanszék Mikrohullámú távérzékelés laboratóriumában kutat, teszi ezt saját bevallása szerint azért, mert itt
kézzelfogható fejlesztésekkel foglalkozhat. A jelző ezúttal valóban konkrét: nem csakis programozás a feladat, volt már
dolga áramkörtervezéssel, építéssel, élesztéssel és beméréssel
egyaránt. A választáskor elsősorban az volt a cél, hogy erősen gyakorlatorientált munkákhoz legyen hozzáférése, így
elmondható, hogy ott tevékenykedik, ahol azt szerinte a
leghatékonyabban tudja tenni.
A döntés meghozatala során a kezdeti ihletet a kollégák
révén szerezte: egy projektmunka önálló laboratórium keretében történő elvégzéséhez szóba került egy konzulens, aki
ebben a laborban dolgozott (és dolgozik jelenleg is), utána
pedig a labor meglátogatása adta a végső lökést. Ekkor a
tanszéki oktatókat nem ismerte, valamint az sem számított,
hogy a korábbi tárgyakat milyennek élte meg és a szakirány
bemutató is csak minimális mértékben segített számára. Figyelemre méltó és szerencsés egyben, hogy egy projekt révén
megismert labort választott – nyilván a saját preferenciáinak
figyelembevételével –, a szakirány és ágazat neve és promóciói szinte egyáltalán nem befolyásolták, ezek legnagyobb
részével nem is találkozott korábban. Első helyen megjelölt ágazatról van szó, ez persze az általánosan alacsonynak
mondható bekerülési küszöb miatt lehetséges.
Ennek kapcsán egyetértettünk abban, hogy a jelenlegi
SZHVT = MHT + EVT felállás nem segít a szervezet gyakorlatiasabb felének népszerűsítésében, hiszen az alapképzésen oktatott tárgyakat a tanszék egyik fele tartja, a másik fele
pedig elsősorban gyakorlati projektekben vesz részt. Éppen
ezért fontos tudni, hogy ugyanolyan (vagy talán még komolyabb) gyakorlati munka folyik itt, mint bármely más –
Dóra szavait idézve – „agyon
hype-olt” szakirányon. Az
alapképzésen oktatott tárgyakat ebből a szempontból nem
szabad egy az egyben a teljes
tanszékkel azonosítani.
Igaz az is, hogy több más
ágazatnak van bemutató tárgya az alapképzésen, elég
csak a VET-es, EET-s, vagy
ETT-s tárgyakra gondolni, de ennek hiányában (az
Infokommunikáció tantárgyat ebből a szempontból
nem tartjuk elfogadhatónak)
ez a tanszék szinte csak azokat
a hallgatókat tudja megfogni,
akik tudatosan ide akarnak
jönni. Ez ugyan a hallgatói
létszámnak nem segít, de így

legalább többé-kevésbé biztosított, hogy az ide járók valóban elkötelezettek a szakma itt tanított specifikumai iránt.
Dóra szerint a szakirányos tárgyak a BSc-n nem voltak nehezebbek más tanszék szakirányos tárgyainál, de az MSc-n
már egyértelműen nehéznek tartotta azokat. Ugyanakkor ez
a nehézség már nem ugyanolyan, mint az alapképzés tárgyainak esetében, mivel itt sokkal speciálisabb, gyakorlatiasabb,
használhatóbb, egyszóval eladhatóbb tárgyakról van szó.
Számára sokat számított a szakirány, mivel úgy látja, hogy
egy rosszul megválasztott szakirány esetében elképzelhető,
hogy nem vállalta volna egy MSc képzés további nyűgjeit.
Egyet kellett értenem abban, hogy szakmai gyakorlatot
mikrohullámú távérzékelés (ejtsd: radar) témakörében nem
minden bozótban találni. Ennek ellenére tanszéki kapcsolatok révén különösebb nehézségek nélkül került be és dolgozik
jelenleg is a HungaroControl Zrt.-nél. Ők a magyar légtér
légiforgalmi irányításáért felelnek, és Dóra szerint elsőrangú
gyakorlatot adnak, ráadásul valóban szakmabelit. A tanszéken
végezhető önálló munkáról és kutatási tevékenységekről már
volt szó: összességében pozitív tapasztalatai vannak, hiszen a
saját munkájában segítették, mind szakmailag, mind pedig
infrastruktúrával egészen a tényleges eszköz elkészültéig.
A tanszék ajánlása pedig egyértelmű: a gyakorlat-orientáltabbaknak. Azoknak, akik nem kizárólag programozni
szeretnének, hanem a villamosmérnöki szakma esszenciája
iránt is érdeklődnek egyszóval, akik a kézzelfogható valóságot preferálják.
Az riport elkészültéért köszönet Kiss Dórának!
Nagy Zsolt
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Mikroelektronika és elektronikai
technológia
Mikroelektronika (EET)
A mikroelektronika teljes spektrumát (félvezető eszközök
elmélete, mikroelektronikai tervezés és technológia, integrált mikrorendszerek, szilárdtest világítástechnika, űrelektronika) lefedi ez a szakág.
A tárgyak megismertetik a mikroelektronikai áramkörök
korszerű számítógépes tervezését a modern mikroelektronika elméletétől az ipari tervezőszoftverek használatáig. Bemutatják az integrált áramkörök megvalósításának lehetőségeit,
a full-custom tervezéstől az FPGA-ig. Részletesen ismerteti az integrált áramkörök gyártási technológiáit, kezdve az
alapanyag minősítésétől egészen a szerelési műveletekig.
Ezen a területen C / C++ programozási ismeretek is értelmet nyernek, hiszen e programozási nyelvek ismerete szükséges számos, a komplex hardver rendszerekben alkalmazott
programozható eszköz konfigurálására.
Ezen az ágazaton a gyakorlati tevékenység során megtanulhatók a tisztatéri munkavégzés és technológiai műveletek
alapjai is, így a tisztatérben lehetőség nyílik egyszerű IC-k,
napelemek és érzékelő struktúrák létrehozására is.
Az EET két éve minősített LabVIEW akadémia, melynek
keretein belül hallgatóinak szoftver licenszt, gyakorlati oktatást és hivatalos LabVIEW vizsgalehetőséget (CLAD) biztosít.
Miért pont mikroelektronika?
A modern mikroelektronika alapvető kihívása az integráltság fokának növelése egyrészt a digitális IC-k elemsűrűségének növelésével, másrészt különböző részfunkciók
(elektronikai, mechanikus, biológiai, optikai) tokon belüli
egyesítésével (integrált mikrorendszer, integrated smart
systems). Az ilyen komplex rendszerek tervezéséhez szükséges látásmód átadása a szakirány egyik alapvető küldetése,
egyben a hazai piacon jelen lévő mikroelektronikai cégek
(SiliconLabs, Microchip, Evosoft, Duolog, Ericsson, Mentor Graphics) felénk támasztott elvárása is.
Mi az e-Tanszék?
E szakirányon a hallgatók az adminisztrációs feladatokon
túl a beadandó feladatok nyilvántartását, egyes tárgyaknál a
vizsgázást, illetve önálló munkáik portfólió-menedzsmentjét
elektronikus portálokon keresztül végzik, papírmentesen.

Az EET „Örökzöld
Tanszék” stratégiájának megfelelően
oktatási anyagaik
e-book kompatibilis módon, elektronikusan is rendelkezésre állnak. A hallgatók és a tanszék oktatói Facebook
csoporton keresztül is élénk, informális kapcsolatot tartanak
hallgatóikkal, ezzel is teret biztosítva a szabad szakmai viták
számára és gördülékenyebbé téve a napi munkát is.
A teljesség igénye nélkül az EET-n végzett hallgatók tudására építő hazai cégek: Microchip, Evosoft,
Duolog, SiliconLabs, Ericsson, National Instruments,
Mentor Graphics. Utóbbi négy cég közvetlenül is támogatja az oktatást szoftverek, ösztöndíjak, kutatási projektek formájában.
Nemcsak szakirányt, közösséget is választasz...
Az Elektronikus Eszközök Tanszékén egy energikus, fiatalos közösség dolgozik, melynek a kutatók és doktoranduszok mellett hagyományosan a hallgatók is tagjává válnak.
Az EET laborja adott otthont a MASAT-1 pikoszatelit fejlesztésének, hallgatói és fiatal kutatói által alkottot csapata
volt a pikoszatelit fejlesztői gárdájának egyik ága.
Az EET oktatási programjában nagy hangsúlyt fektet a
gyakorlatorientált, alkalmazásképes tudás átadására, az önálló témákat szakmánk aktuális trendjeinek megfelelően,
ipari partnereikkel egyeztetve alakítják ki. A tanszéken évente meghirdetett (közel 80) önálló témák egyharmada ipari
partnereikhez kapcsolódik.
Továbbá a tanszéken működik a Nano- és Mikroelektronikai Tehetségpont, s többek között e tevékenységének tudható be az ágazaton tanuló hallgatók jó szereplése a kari és az
országos TDK konferenciákon.
http://www.eet.bme.hu
http://www.eet.bme.hu/szakirany
http://tehetseg.eet.bme.hu
http://ssi-master.eu

Hallgatói vélemény
A szakirányválasztással kapcsolatos kérdéseinkre az Mikroelektronika és Elektronikai Technológia szakirányról Jani Lázár válaszolt.
–– Hogyan tájékozódtál a szakirányokról?
–– BSc 5. félévében több olyan tárgyam is volt, amelyek
a szakirányokkal kapcsolatosak (pl. Infokommunikáció,
Mikroelektronika). Ezeken a tárgyakon „reklámozták” is
magukat a tanszékek, illetve a tárgyak is kapcsolódtak a
szakirányhoz, így adtak egy kis betekintést belőle. Ezenkívül természetesen elmentem a szakirány tájékoztatóra,
ahol minden szakirány bemutatkozhat. Továbbá, a kiszemelt tanszékek honlapján is elolvastam a szakiránnyal
kapcsolatos tájékoztatókat. MSc felvételinél nem néztem
meg más szakirányokat, mert tudtam, hogy az EET-n szeretném folytatni a tanulmányaimat.
–– Szerinted milyen módon kellett volna megoldani a
tájékoztatást?
–– A honlapokon több információt tüntetnék fel a szakirány tantárgyaival kapcsolatban. Anno rövidebb tantárgyleírások voltak a tanszékek oldalain. Egyébként a szakirány
tájékoztatón az oktatóktól sok hasznos információhoz juthat az ember.
–– Mi alapján választottál szakirányt?
–– A rövid válasz: Az alapján, hogy milyen terület érdekel. A hosszú válasz: A középiskola 10-11. osztályában elkezdett érdekelni a számítógépek működése, illetve a processzorok tervezése, felépítése stb. (magyarul
„bekockultam”). Ezért amikor egyetemre felvételiztem,
akkor a villamosmérnöki képzést jelöltem (egyébként
még a gépészmérnöki karon gondolkoztam). Szóval már
az egyetemi felvételinél tudtam, hogy mi érdekel, így
szakirányválasztásnál sem kellett sokat gondolkoznom.
–– Mi segített dönteni? Inkább a bemutatkozó előadás, vagy a szóróanyagok, a kapcsolatok, az ottani
előadók és professzorok, esetleg a korábbi kapcsolatok a tanszékkel? Számított-e az, hogy az adott tanszék tanárai mennyire szimpatikusak számodra?
–– A szakirány bemutatón döntöttem el véglegesen, hogy
melyiket választom. A tanárok szimpatikusak voltak, és ez
sokat nyomott a latban.
–– Befolyásolt-e a döntésedben, hogy annak idején a
tanszék tárgyait mennyire szeretted?
– – Az befolyásolt, hogy voltak olyan tárgyak, amelyiket nem szerettem, így azokra a szakirányokra nem
akartam menni, amelyiket ugyanaz a tanszék tartotta.
A döntésben nem számított, mivel csak két tanszék
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között gondolkoztam, és mindkét tanszék tárgyait szerettem. Végül azt a szakirányt választottam, amelyik
jobban érdekelt.
–– A te sorrendedben hányadik helyen volt a szakirány,
amelyre végül bekerültél?
–– Első helyen volt, mindkét alkalommal.
–– Sokat számított a szakirányválasztás? Nehéz volt a
döntés?
–– Szerintem nem számít olyan sokat, mint amennyire az
emberek gondolják. Az a fontos, hogy az önálló laboratórium (és utána szakdolgozat) témája jó legyen az embernek.
–– Mennyire látod nehéznek az előző félévek tárgyaihoz
képest?
–– Ez gondolom a BSc szakirányra vonatkozó kérdés. A
szakirányos félévet könnyebbnek éreztem, mint az azt megelőzőt. Ez egyrészt tanszék hallgatóbarát hozzáállásának köszönhető, valamint annak, hogy inkább azt tanulja az ember, ami érdekli is.
–– Megfelel-e az elképzelésednek az általad választott
szakirány? Miben volt más, ha más (pozitív, negatív egyaránt)?
–– Igen, megfelel az elképzeléseimnek. A tanszék hallgatókhoz való hozzáállása kiváló, nincsen „tömegképzés”
hangulat.
–– Szakmai gyakorlat kereséssel kapcsolatban segítőkészek voltak?
–– 100%-ig segítőkészek voltak. Mindenféle adminisztrációval kapcsolatban segítettek, így nekem csak be kellett
járnom a céghez és elvégezni a kitűzött feladatot.
–– Mennyire támogattak az önálló munkában, kutatási
tevékenységben?
–– Ez szerintem inkább konzulens, és kevésbé
szakirányfüggő. A konzulenseimmel kapcsolatban jó tapasztalataim vannak.
–– Kinek ajánlanád?
–– Azoknak mindenképpen, akiket érdekel az integrált
áramkörök felépítése, tervezése, gyártása. Azt hiszem, ez
lefedi a villamosmérnökök 99,99%-át. A tanszéken sok
önálló laboratórium témából lehet választani, úgyhogy
biztosan mindenki megtalálja a számára megfelelőt.
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Elektronikai technológia (ETT)
Az AmCham (American Chambers of Commerce in
Central and Eastern Europe) közelmúltban készített felmérése alapján Magyarország Európa egyik legnagyobb elektronikai gyártója. Hazánkban az elektronikai ipar önmagában
körülbelül százezer embert foglalkoztat, ennek az impozáns
számnak pedig legalább 30 %-át a mérnökök teszik ki. A hazai export cirka 33%-át szintén az elektronikai ipar szolgáltatja, a produktív szektorban pedig ennek a szakterületnek a
legnagyobb az ipari hozzájárulása.
A gyártási technológiák és a minőségbiztosítás témakörében az alapozó ismeretek mellett a gyakorlati tudást is elsajátíthatod ezen az ágazaton. A szakirány szemesztereiben
ismereteket szerezhetsz a tervezési és minőségbiztosítási
szempontokról, megismerkedhetsz a modern technológiai
folyamatok részleteivel, és megtanulhatod, hogyan kell ezeket a gyártás során méretezni és összehangolni. A gyakorlati
oktatás során az automatikus gyártósor eszközeivel is találkozhatsz, a diploma megszerzése előtt pedig abban is tapasztalatot szerzel, hogy miként, milyen szempontok alapján
kell egy ilyen automatikus rendszert megtervezni.
Az ágazat tárgyai leginkább az „Elektronikai Technológia”
tárgyra alapozva helyezik fókuszba az „Elektronikai gyártás
és minőségbiztosítás” különböző aspektusait. A „Moduláramkörök és készülékek” tárgyban pedig a tervezés során
felmerülő fontos analóg elektronikai ismeretekkel, és alapszintű áramköri CAD tervezőrendszerek szemlélete kerül
középpontba, a gyakorlati ismeretanyagok pedig a „Technológiai folyamatok és minőségellenőrzésük” laborok során
kerülnek összefoglalásra. Ezek a tárgyaink a villamosmérnöki szaktudás mellett a különböző határterületek fontosságára is igyekeznek a figyelmet felhívni, amivel nem csak az
általános műszaki műveltséget, de a mérnöki problémamegoldó szemléletet is erősítik.
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A jól felszerelt laboratórium európai színvonalon, európai felszereltséggel és környezettel várja a hallgatókat!
A rendelkezésre álló berendezésekkel (az atomerő-mikroszkóptól kezdve a klímakamrákon, automata beültető
gépeken át a pásztázó elektronmikroszkópig) nem csak a
gyártás során használatos lépések tanulhatók meg, de segítségükkel a saját, önálló tervek is megvalósíthatók.A laborjainkban pezsgő élettel, konferenciákon és folyóiratokban
bizonyított, valós, ipari igényeken alapuló tudományos
kutatómunkával fogsz találkozni – legyen szó a nyomtatott
huzalozású lemezek gyártásáról, a felületszerelés és furatszerelés lépéseiről, a vékonyréteg vagy vastagréteg áramkörök elkészítésének metódusairól, lézertechnológiáról,
szenzorikáról, orvosbiológiai érzékelőlről, roncsolásmentes
vizsgálatokról vagy minőségi-megbízhatósági kísérletekről.
Az ESD köpeny viselése nem csak ipari szellemmel tölti
fel a munkaállomások körüli légkört, de funkciójában is
mutatja, hogy a munkakörnyezet komoly.
Ezt az ágazatot azoknak ajánljuk, akiket érdekel, hogy:
• milyen kihívásokkal néz szembe elektronikai készülékek technológiája, mik az ágazat fő hajtóerői,
• milyen szakmai részleteket kell napról napra elemezni és
vizsgálni az elektronikai gyártás és minőségbiztosítás soránmilyen tényezők játszanak közre egy elektronikai készülék
megtervezésében,
• milyen
tényezőket
kell figyelembe venni
egy áramkör és készülék
megtervezésénél, hogy az
gyártható, megbízható és
környezettudatos legyen?

Villamos energetika (VET)
A szakirány célja:
A villamos energetika területén belül elméleti és gyakorlati
szakmai ismeretek oktatása az üzemszerű villamosenergia-átvitel és elosztás, a villamosenergia hálózatok kialakítása, működtetése és rendellenes állapotai témakörökben; a villamos
gépekkel és hajtásokkal, a villamosgépes-rendszerekkel kapcsolatos átfogó szakmai és gyakorlati ismeretek, alkalmazott
számítási módszerek oktatása; a villamosenergia-hálózatokban alkalmazott kis- és nagyfeszültségű kapcsolókészülékek
szerkezetének és működési alapjainak, a kapcsolókészülékek
és a hálózatok között fellépő kölcsönhatások elméletének és
gyakorlati vonatkozásainak megismertetése. Az elméleti és
gyakorlati ismeretek szélesítése az érdeklődési körnek megfelelően választott szakterületeken.
A szakirány a Tanszék alkalmazásorientált oktatási és kutatási tevékenységére támaszkodva lehetőséget teremt a kapcsolatos energetikai technológiák és vizsgálati módszerek
modern ismeretanyagának elsajátítására, és alapot nyújt a
további mérnöki tudás megszerzéséhez.
Megszerezhető kompetenciák:
Villamosenergia-hálózatok kialakítása, üzeme, modellezése, számítása. Hálózatok üzemzavari állapotainak
alapharmonikus hatásai.
Villamos gépek és hajtások gyakorlati számítási, tervezési
módszerei, üzemeltetése, kiválasztása, integrálása, modellezése.
Kapcsolókészülékek és a hálózatok között fellépő kölcsönhatások elmélete és gyakorlata.
Mechanikus kapcsolókészülékek és olvadó biztosítók szerkezeti felépítésének és működésének alapjai.
Villamosenergia-átvitel
A tantárgy célkitűzése: A tantárgy képzési célja a villamosenergia-hálózatok kialakításához, üzeméhez szükséges
rendszerszemlélet elsajátítása, a kapcsolódó fizikai jelenségek
és folyamatok elméleti hátterének megértése, gyakorlati alkalmazási készség elsajátítása az átviteli és elosztó hálózatok
üzeme és számítása terén.
Megszerezhető készségek, képességek: Rendszerezett
ismeretek a villamosenergia-hálózatok kialakítása és üzeme
témakörben. Képesség az üzemi és üzemzavari folyamatok
áttekintéséhez, a rendszerbiztonság megítéléséhez. Alapkészségek a témakörhöz kapcsolódó modellalkotás, szimulációs
számítás, az eredmények elemzése és értékelése terén. Alapismeretek az alkalmazott tervezési eljárásokhoz.

üzemállapotának vizsgálata szimmetrikus és aszimmetrikus
táplálás esetén. A térvektoros módszerek alapjainak bemutatása. A villamos hajtástechnika alapjainak és jellegzetes
alkalmazásainak bemutatása.
Megszerezhető készségek, képességek: Rendszerezett ismeretek a villamos gépek és hajtások gyakorlati számítási
módszereiben. Gyakorlati képesség villamos gépek üzemeltetésében, kiválasztásában, integrálásában. Alapkészségek a
témakörhöz kapcsolódó modellalkotás, szimulációs számítás
terén. Alapismeretek az alkalmazott tervezési eljárásokhoz.
Villamos kapcsolókészülékek
A tantárgy célkitűzése: A tantárgy célja a villamosenergia-hálózatban alkalmazott kis- és nagyfeszültségű kapcsolókészülékek működésekor a kapcsolókészülékek és a hálózatok között fellépő kölcsönhatások elméletének megértése,
valamint a mechanikus kapcsolókészülékek és olvadó biztosítók szerkezeti felépítésének és működésének alapjainak
elsajátítása.
Megszerezhető készségek, képességek: Rendszerezett
ismeretek a kapcsolókészülékek működésekor a kapcsolókészülékek és a hálózatok között fellépő kölcsönhatások
témakörében. Képesség a mechanikus kapcsolókészülékek és olvadó biztosítók szerkezeti felépítésének valamint
működésének megértésében. Alapkészségek a témakörhöz kapcsolódó számítások és összehasonlító vizsgálatok
területén. Alapismeretek megszerzése a kapcsolókészülékek kiválasztásához.
Szakirány labor, Önálló labor, Szakdolgozat
Elhelyezkedési lehetőségek:
ABB Csoport, ASTRON Informatikai Kft, BKV ZRt.,
DKV Rt., E.ON Hungária, ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport, Energiakereskedők, ERBE Energetika Kft., Erőművek,
ETV-ERŐTERV ZRt., Ganz Skoda ZRt, GE Hungary ZRt.,
GTV ZRt., Gysev ZRt., H-Tec Kft., IMI Elektromos Gépeket Gyártó Kft., Magyar Energetikai és Közműszabályozási
Hivatal, Magyar Villamos Művek Zrt., MÁV ZRt.. MAVIR
ZRt., MVMI Informatika Zrt., ODD Informatikai Kft.,
OVIT ZRt., PD-TEAM Mérnöki Iroda Kft., Prolan Irányítástechnikai Zrt., Protecta Elektronikai Kft., Robert Bosch
Kft., Siemens ZRt., VISTEON Hungary Kft.

Villamos gépek és alkalmazások
A tantárgy célkitűzése: A tantárgy célja az elektromechanikus villamos energiaátalakítás alapelveinek, a legfontosabb villamosgép-típusok felépítésének és működésének,
helyettesítő áramkörének, villamos és mechanikai jelleggörbéinek megismerése. Háromfázisú gépek állandósult
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Mikroelektronika és Elektronikai
Technológia

XLI./2.

XLI./1.

Autonóm intelligens rendszerek

A szakirányválasztással kapcsolatos kérdéseinkre az Villamos Energetika szakirányról Szögi Mátyás válaszolt.

Villamosmérnök (BSc)

–– Hogyan tájékozódtál a szakirányokról?
–– Tanszéki honlapokról, wiki.sch.bme.hu oldalról,
felsőbbévesektől, szakirány választó napon szerzett infókból,
szakirány tárgyak adatlapjáról, tanszékek szabadon választható tárgyai alapján.
–– Szerinted milyen módon kellett volna megoldani a
tájékoztatást?
–– Úgy gondolom, hogy a szakirány tájékoztató nap jól
meg volt szervezve, viszont az egyes tanszékek saját (labor)
bemutatóit nem hirdették meg megfelelően, ebben láttam
anno javulási lehetőséget.
–– Mi alapján választottál szakirányt?
–– Már a kezdetektől fogva a villamos energetika érdekelt, így nekem viszonylag könnyű volt a választás, de
talán a szakirány bemutató nap, ahol személyesen beszélhettünk oktatókkal, szakirányos hallgatókkal győzött
meg véglegesen.
–– Mi segített dönteni? Inkább a bemutatkozó előadás, vagy a szóróanyagok, a kapcsolatok, az ottani
előadók és professzorok, esetleg a korábbi kapcsolatok
a tanszékkel?
–– Úgy gondolom, hogy a korábbi kapcsolat a tanszékkel
egy meghatározó szempont volt, de leginkább a személyes
érdeklődésem volt az, ami a legjelentősebben meghatározta
a döntésemet, hogy mi az, ami érdekel, és amivel a későbbiekben szívesen foglalkoznék.
–– Számított-e az, hogy az adott tanszék tanárai men�nyire szimpatikusak számodra?
–– Természetesen számított, az mindig egy pozitívum, ha
olyan előadótól tanulhat az ember, akinek szívesen megy be
az előadásaira.
–– Befolyásolt-e a döntésedben, hogy annak idején a
tanszék tárgyait mennyire szeretted?
–– Igen, úgy gondolom, hogy egyfajta útmutatást adtak
ezek a tárgyak, hogy mi várható majd az adott szakirányon.
–– A te sorrendedben első helyen volt a szakirány,
amelyre végül bekerültél?
–– Igen, az általam jelölt első helyre sikerült bekerülnöm.
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–– Sokat számított a szakirányválasztás? Nehéz volt a
döntés?
–– Szerintem mindenképp sokat számít, hogy megtaláld
azt az irányt, amivel a későbbiekben foglalkozni szeretnél,
viszont részemről nem volt nehéz, mert tudtam, hogy mely
területek érdekelnek, illetve hogy mivel szeretnék foglalkozni a jövőben.
–– Mennyire látod nehéznek az előző félévek tárgyaihoz
képest?
–– Ha az ember jól választ, akkor szerintem nem nehéz,
mivel azok a tárgyak érdeklik, persze lehetnek köztük kevésbé izgalmasak is, de én alapvetően nem mondanám nehéznek.
–– Megfelel-e az elképzelésednek az általad választott
szakirány?
–– Igen.
–– Szakmai gyakorlat kereséssel kapcsolatban segítőkészek voltak?
–– Alapvetően a VET szakirányon nagyon segítőkészek, a tanszék kiváló ipari kapcsolatokat ápol, melynek
köszönhetően a szakmai gyakorlatot biztosítani tudják
a szakirányos hallgatók számára, ráadásul arra is odafigyelnek, hogy lehetőleg az önálló laboratórium során
végzett munkához, vagy szakdolgozat témához kapcsolódjon.
–– Mennyire támogattak az önálló munkában, kutatási
tevékenységben?
–– Az önálló munkában, kutatási tevékenységben rendkívül segítőkészek, teljes mértékben támogatják a saját, illetve
tanszék által meghirdetett témákat is, melyhez rendszeres
konzultációt, szükséges szoftvereket, laborvizsgálatokat is
biztosítani tudják, így a hallgatók képesek csak a kutatási
feladatra összpontosítani.
–– Kinek ajánlanád?
–– Minden olyan hallgatónak, akit érdekel a nagyfeszültségű és nagyáramú technika, villamos energetika, illetve
villamos gépek és hajtások témakörei, és szeretne a villamosmérnöki szakmán belül egy nagy múltú, de még mindig
folyamatosan fejlődő területtel foglalkozni.

Autonóm rendszerek (IIT)
Az ágazat célkitűzése
Az autonóm intelligens rendszerek olyan
számítógépes rendszerek, melyek állandó
emberi közreműködés és felügyelet nélkül
is képesek komplex feladatok megoldására; képesek önálló döntések meghozatalára
és alkalmasak komplex technológiai, üzleti
folyamatokba történő beavatkozásra, a folyamatok felügyeletére, illetve irányítására.
Az autonóm rendszerek a műszaki fejlődés
fontos állomását képezik, jelentőségük folyamatosan nő. Az
autonóm intelligens rendszerek létrehozása az információtechnológia széles spektrumának integrálását igényli.
A szakirány célja rövid és hosszútávon egyaránt hasznosítható ismeretek nyújtása, olyan műszaki informatikus
szakemberek képzése, akik tisztában vannak az autonóm
intelligens rendszerekre jellemző főbb képességeket biztosító megoldások elvi és gyakorlati problémáival. Így foglalkozik az olyan alapvető információfeldolgozó eljárásokkal,
mint a képfeldolgozás és képmegjelenítés, foglalkozik az
elosztott intelligenciával rendelkező részrendszerek közötti kooperációval és e rendszerek képességeinek javítását, a
környezetből származó információ autonóm felhasználását
biztosító gépi tanulással. A szakirány ágazatainak elvégzése
során elsajátított tudásanyag az olyan szerteágazó alkalmazási területek tekintetében is önállóan hasznosítható praktikus
ismereteket nyújt, mint a különböző robotok, járművek és
alrendszereik irányítása és vezérlése, illetve az irányítási és
jelfeldolgozási feladatokat valós időben megvalósító, a környezetükkel – legyen az akár tőzsdei vagy vállalati felület –
intenzív információs kapcsolatban lévő beágyazott rendszerek információtechnológiája.
Az ágazaton megszerezhető főbb ismeretek
• Autonóm rendszerek irányítási és jelfeldolgozási feladatainak
végrehajtása
• Ipari képfeldolgozási és képmegjelenítési
módszerek
• A gépi tanulás alapeljárásai
• Mobil robotok és
járművek pályatervezése, navigációs rendszerének felépítése
• Ipari robotok és gyártócellák felépítése, programozása,
pályatervezése és működtetése
• Érzékelők, beavatkozók ismerete, alkalmazása
• Üzleti, informatikai célrendszerek HW/SW technológiái

Tárgyak
Autonóm robotok és járművek
A tárgy célja, hogy összefoglalja az autonóm
rendszerek irányításának, navigációjának,
koordinációjának és intelligens rendszertechnikai megvalósításának elméleti és gyakorlati
alapjait. A tárgy szemléletbeli és rendszertechnikai alapokat nyújt ilyen rendszerek
üzemeltetői és fejlesztői számára. Bemutatja a
robotizált gyártórendszerek felépítését, a legelterjedtebb robot struktúrákat, a robotok programozásának
tipikus lépéseit, a navigáció és modellalkotás elméleti alapjait
és eszközeit, a pályatervezés módszereit. Megismertet az ipari és mobilis robotokban elterjedt pályatervezési és irányítási
módszerekkel illetve az irányítások valósidejű aspektusaival.
Bemutatja a mobilis és lábon járó robotok kooperációjának
elveit és alkalmazási lehetőségeit, valamint az autonóm földi,
légi és űrbeli járművek főbb irányítási problémáit.
Ipari képfeldolgozás és képmegjelenítés
A számítástechnikai fejlődésével a képi információk automatikus kiértékelése napi gyakorlattá vált a minőségellenőrzés, folyamatirányítás, navigáció, biztonságtechnika, orvosi diagnosztika területén
és számos egyéb helyen.
Az egyre jobb minőségű
megjelenítő technikák alkalmazásával a grafikus
szimuláció és a teleoperáció
hétköznapi technológiákká vált. A tantárgy célja
a korszerű számítógépes
képfeldolgozási és megjelenítési eljárások elveinek és
alkalmazásának készségszintű megismertetése, a távfelügyelt
autonóm ipari folyamatok kezelésében kulcsszerepet játszó
virtuális technikák bemutatása.
Autonóm robotok és járművek laboratórium 1-2:
A labortárgyak célja, hogy segítsenek a gyakorlati ismeretek elsajátításában az autonóm robotokhoz, ipari képfeldolgozáshoz, járművekhez kapcsolódó irányítási, képfeldolgozási diszciplínák és a számítógépes grafika területén.
A gyakorlati ismeretek olyan laboratóriumi mérések során
kerülnek átadásra, mint az ipari és mobilis robotok programozása, gyors prototípus tervezés, beágyazott irányítás,
identifikáció, 2D képfeldolgozás, virtuális műszerezés,
robotrendszerek dinamikus számítógépes grafikai megjelenítése, szenzorcsatolt irányítás, távolságkép feldolgozás, Motion Capture, 3D vizualizációs eljárások és szoft
computing módszerekkel támogatott szabályozótervezés.
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Autonóm intelligens rendszerek

A szakirányválasztással kapcsolatos kérdéseinkre az Autonóm rendszerek ágazatról Iváncsics Sándor válaszolt.
–– Hogyan tájékozódtál a szakirányokról?
–– Tanszékek szakirány tájékoztató honlapjain, a közös
szakirány tájékoztatón, és az I épület aulájában kiállított
szakirány tájékoztatós délutánon.
–– Szerinted milyen módon kellett volna megoldani a
tájékoztatást?
–– Szerintem jól voltak megoldva, bár az egyes ágazatok
közötti különbségek nem voltak egyértelműen tisztázottak.
–– Mi alapján választottál szakirányt?
–– Személyes érdeklődés mellett nagyban szerepet játszott
az alapképzés felkészítő tárgyainak minősége. A BSc képzésen a Szabályozástechnika tárgyat érdekesnek és jónak találtam, ez győzött meg arról, hogy az IIT-re szeretnék menni.

Mérnök-informatikus (BSc)

–– Mi segített dönteni? Inkább a bemutatkozó előadás,
vagy a szóróanyagok, a kapcsolatok, az ottani előadók
és professzorok, esetleg a korábbi kapcsolatok a tanszékkel? Számított-e az, hogy az adott tanszék tanárai men�nyire szimpatikusak számodra?
–– A szimpátia is egy szempont volt, de én végül a szakirányos kiállításon történő, ott dolgozó doktoranduszokkal,
előadókkal folytatott beszélgetések alapján döntöttem.
–– Befolyásolt-e a döntésedben, hogy annak idején a
tanszék tárgyait mennyire szeretted?
–– Mindenképpen, amely tárgyakat nem szerettem vagy az
előadások témáiban nem tetszettek kiszűrtem a rostán.
–– A te sorrendedben hányadik helyen volt a szakirány,
amelyre végül bekerültél?
–– Szerencsére az általam megjelölt helyre kerültem be, bár
az AUT szakirányra jelentkezőkön kívül az ismerettségi körömben szinte mindenki oda került, ahova szeretett volna.

–– Sokat számított a
szakirányválasztás? Nehéz volt a döntés?
–– Nem volt egyszerű,
hiszen az azóta itt töltött
időm ez nagyban meghatározta. Általában ha
valami rendkívüli nem
történik, az ember azon
a vonalon mozog végig,
amit a BSc-s szakirányválasztáson kiszemel magának.
–– Mennyire látod nehéznek az előző félévek tárgyaihoz
képest?
–– Annyiban nehezebbek, hogy itt már általában gyakorlati
szemléletre is szükség van, mivel e tárgyak már nem csak
elméleti tudást adnak hanem betekintést nyújtanak a gyakorlati alkalmazásokba is.
–– Megfelel-e az elképzelésednek az általad választott
szakirány? Miben volt más, ha más (pozitív, negatív egyaránt)?
–– Az előzetesen elmondott tájékoztatás pontos volt, a
szakirány azt nyújtotta, amit előre ígért. Én személy szerint
jobban örültem volna, ha több szakmai tárgy van, vagy
egyes témákat részletesebben taglaljuk, de ez már nem a tanszékeken múlik.
–– Szakmai gyakorlat kereséssel kapcsolatban segítőkészek voltak?
–– Már a határidő előtt találtam magamnak szakmai
gyakorlatot, így nem kellett segítséghez folyamodnom,
de tudomásom szerint akinek bármi nehézsége akadt ezzel kapcsolatban, annak felajánlották a tanszék segítségét.
–– Mennyire támogattak az
önálló munkában, kutatási tevékenységben?
–– Nagyon jók a tapasztalataim ezzel kapcsolatban. Bármikor,
bármelyik előadóhoz vagy doktoranduszhoz fordultam segítségért,
mindig készségesek voltak, sokszor
akár a saját idejükből is szántak rá
időt, hogy segítsenek.
–– Kinek ajánlanád?
–– Mindenkinek ajánlanám,
aki szeret rendszer-folyamat-szinten
gondolkodni, és nem riad vissza egy
kis matektól sem.
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Intelligens rendszerek (MIT)
Mik is azok az intelligens rendszerek?
Az intelligencia (avagy mesterséges intelligencia, röviden:
MI) megjelenése informatikai rendszerekben azt a ma már
természetes igényt elégíti ki, hogy az informatikai rendszerek
az emberi intelligens viselkedésre jellemző képességekkel is
rendelkezzenek. Az intelligens rendszerek képesek a környezetük érzékelésére, a környezetből származó különböző reprezentációjú (számszerű, természetes nyelvű szöveges, képi,
hangi, stb.) tudás összegyűjtésére, elemzésére és integrálására,
képességeik tanulás útján történő fejlesztésére, továbbá képesek a környezet változásaihoz való rugalmas alkalmazkodásra.
Az intelligens rendszerek növelik az informatikai rendszerek szolgáltatásainak színvonalát és biztosítják az emberi
környezettel való hatékony kapcsolattartást. Olyan komponensekből épülnek föl, ahol megjelenik a bizonytalan és a
hiányos tudás kezelésének a képessége, az adatokban rejlő
tudás kinyerésének és felhasználásának a képessége és az
autonóm döntések meghozatalának a képessége is. A komponensek sokrétűségén túl e rendszerek fontos jellemzője
a komponensek újszerű összekapcsolása, az egyes komponensek közötti kommunikációból kialakuló együttműködés
vagy legalább a konfliktusok mérséklése, és az egyéni tanulási sémákból felépített csoportos tanulás.
Alkalmazási területek
• Intelligens döntéstámogató rendszerek orvosi és gépi diagnosztikában
• Beágyazott és ambiens intelligens rendszerek
• Bioinformatika, orvosbiológiai informatika
• Számítógépes játékok
• Tudásalapú információkereső és tudáskinyerő rendszerek
• Üzleti intelligencia rendszerek, adatbányászat
• Ambiens intelligens rendszerek
• Komplex rendszerek modellezése,
adaptív modellek alkalmazása

informatikai vonatkozásainak bemutatása és a létrehozásukhoz szükséges ismeretek és készségek fejlesztése gyakorlati
példákon keresztül.
Elosztott intelligens rendszerek laboratórium
A labor célkitűzése a hallgatók bevezetése az elosztott intelligens rendszerek hardveres és szoftveres működésébe. A
hardveres hátteret egy előre kialakított, elosztott szenzorhálózat biztosítja, amelyet programozva a hallgatóknak konkrét feladatokat kell megoldaniuk.
Üzleti intelligencia laboratórium
A labor egy fiktív nagyvállalat egy vagy több numerikus és
szöveges információkat tartalmazó adatbázisán mutatja be
a mesterséges intelligencia alapú eszközök alkalmazását az
üzleti adatok gyűjtésében, integrációjában, elemzésében, a
vállalat számára fontos előrejelzési problémák, döntéstámogatási feladatok megoldásában.

Kooperatív és tanuló rendszerek
Az informatikai szolgáltatások egyre nagyobb hányadában vezetnek sikerre a több
ágensből álló elosztott rendszerek, ahol autonóm
és feltehetően intelligens ágensek egy közös környezetbe beágyazva egymásra vannak utalva. A
tárgy célja bemutatni a gépi rendszerek együttműködésének problematikáját, az intelligens
kapcsolattartás gyakorlati módszereit.
Beágyazott információs rendszerek
A tantárgy célja a fizikai-biológiai-kémiai
technológiai környezetükkel aktív, valósidejű információs kapcsolatban álló, ún.
beágyazott számítógépes rendszerek
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Infokommunikációs hálózatok

A szakirányválasztással kapcsolatos kérdéseinkre az Intelligens rendszerek ágazatról Balassa Gábor válaszolt.

Mérnök-informatikus (BSc)

–– Hogyan tájékozódtál a szakirányokról?
–– Mikor elkezdtem gondolkodni azon, hogy milyen szakirányra jelentkezzek alapvető fontosságúnak tartottam, hogy
már akkor egy olyan irány felé orientálódjak, amelyet majd
a későbbi években hasznosítani tudok. Mivel alapvetően
inkább matekosabb beállítottságú vagyok, így a lehetséges
szakirányok közül csak kettő keltette fel a figyelmemet, amik
közül természetesen az egyik a MIT Intelligens Rendszerek
szakiránya volt. Szakirány bemutatókon nem voltam, bár
fontosnak tartom, hogy legyenek ilyen alkalmak engem nem
mozgattak meg eléggé, hogy részt vegyek rajtuk. A szükséges
információt elsősorban a tanszék weboldaláról szereztem be,
ahol nagyjából minden fent volt, hogy el tudjam dönteni ez
tetszeni fog-e nekem vagy sem. Általánosságban elmondható
egyébként, hogy más véleményére nem igazán adtam ezzel
kapcsolatban, hiszen mindenkinek lehet jó, illetve rossz tapasztalata is egy adott tárggyal, tanszékkel kapcsolatban, ami
akarva-akaratlanul rányomja a bélyegét a véleményére.
–– Szerinted milyen módon kellett volna megoldani a
tájékoztatást?
–– Szerintem, aki meg akar tudni valamit egy szakirányról
azt nagyon sokféleképpen megtudhatja.
Erre gondolom egy jó lehetőség a szakiránybemutató, de mivel én nem vettem részt ilyesmin ezért nem tudok megbízható
véleményt alkotni róla. Talán az egyik legjobb módja egy szakirány fényezésének, hogy már az adott tanszékhez/szakirányhoz
kötődő tárgyakban is motiválni kell a hallgatókat arra, hogy az
adott területen belül önállóan oldjanak meg problémákat. Ez a
Mesterséges Intelligencia kurzusban véleményem szerint egész
jól meg van oldva, hiszen ott egy játékos verseny keretében
MI-hez kötődő feladatokat kell önállóan megoldani. Így még
a szakirány előtt testközelből megtapasztalhatják az emberek,
hogy ez tényleg érdekli őket vagy sem.
–– Mi alapján választottál szakirányt?
–– Végül amellett döntöttem, ahol több olyan tantárgyat
találtam, ami engem érdekel és nem lesz redundáns korábbi,
vagy más szakon folytatott tanulmányaimmal.
–– Számított, hogy az adott tanszék tanárai mennyire
szimpatikusak számodra?
–– Természetesen ez egy olyan dolog, hogy ha valaki nagyon
nem szimpatikus, akkor az ember megpróbálja leginkább elkerülni azt a személyt. A másik oldala viszont, hogy igen kellemetlen lenne hagyni, hogy ez eltántorítson valakit egy szakmától.
Nekem szerencsére nem voltak ilyen előítéleteim egyik szakiránynál sem, így ez nem is volt szempont mikor választottam.
Mindenesetre a MIT-es tanárokkal sosem voltak problémáim.
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–– Sokat számított a szakirányválasztás? Nehéz volt a
döntés?
–– Én abban a szerencsés vagy lehet, inkább kellemetlen
helyzetben vagyok, hogy általában csak sodródom az árral,
és ha valami érdekel azt így is-úgyis megtanulom. Éppen
ezért nem volt olyan nagy döntés a szakirány választás, nem
csináltam belőle túl nagy ügyet.
–– Mennyire látod nehéznek az előző félévek tárgyaihoz
képest?
–– Mivel itt már sokkal inkább egy adott szakmához
kapcsolódó tárgyak vannak, amiket az ember szívesebben
tanul, így követelményeiben akár nehezebb tárgy is kön�nyebbnek tűnhet, persze annak, akit ez érdekel. Szerencsére engem szinte kivétel nélkül minden a szakirányon
tartott tárgy érdekelt így sokkal könnyebbnek találtam
őket, mint néhány korábbi tantárgyat. Persze tudom,
hogy ez annak köszönhető, hogy jobban érdekeltek ezek
a dolgok.
–– Megfelel-e az elképzelésednek az általad választott
szakirány? Miben volt más, ha más (pozitív, negatív egyaránt)?
–– Szerencsére nemcsak az itt tanított dolgok miatt tartom utólag egy nagyon jó döntésnek ezt a szakirányt, de
Dobrowiecki Tanár Úr szerepében egy olyan sokoldalú
konzulenst találtam, akivel élmény a közös munka. Habár amivel foglalkozunk (nemlineáris rendszerek) nem
teljesen simul bele a mesterséges intelligencia területbe,
de mivel manapság igen nagy fontossággal bír, illetve a
Tanár Úr is nemzetközileg elismert kutatója a témának,
továbbá még engem is nagyon érdekel, így a választásomat, ami a szakirányt és konzulenst illeti, gyakorlatilag
tökéletesnek mondanám.
A kérdésre a válaszom tehát, hogy az elképzeléseimet több
ponton még felül is múlta a szakirány.
–– Mennyire támogattak az önálló munkában, kutatási
tevékenységben?
–– A tanszék teljes mértékben támogatja az önálló munkát.
Jellemző, hogy ha valaki akar valamivel foglalkozni, akkor azzal tud is, hiszen a feltételek minden szempontból adottak.
–– Kinek ajánlanád?
–– Elsősorban természetesen azoknak, akiket valamilyen
formában érdekel a mesterséges intelligencia, hiszen erről
szól ez a szakirány. Én azt mondanám bárkinek aki rákérdez, hogy nézze meg egy adott szakirányon mivel tud
foglalkozni és ahol a legtöbb számára hasznos tudást össze
tudja szedni, oda menjen.

Infokommunikációs hálózatok és szolgáltatások (TMIT)
Miért?
Mert már ma is minden informatikai rendszer hálózatba
van kötve, de a jövőben minden tárgy is az Internetre lesz
kapcsolva! Az információs társadalom technológiai alappillérét a hálózatok és szolgáltatásaik adják.
Ha szeretnéd érteni, használni és kihasználni az
infokommunikációban rejlő lehetőségeket, akkor tanuld
nálunk a szakma alapjait és finomságait. Biztosítjuk a versenyképes tudás megszerzését!
Megszerezhető kompetenciák/ismeretek
Az infokommunikációs hálózatok rugalmas és hatékony
információközlést és feldolgozást, sokrétű szolgáltatásokat
és alkalmazásokat tesznek lehetővé a számítástechnikában,
a távközlésben és az elosztott kiszolgáló rendszerekben. A
jövőben a multimédia és az összetett információs társadalmi
alkalmazások egy konvergált, az interneten integrált szolgáltatási architektúrán jutnak el a felhasználókhoz. Ezen
információs társadalmi technológiák gerincét a hálózatok és
szolgáltatások adják. Magyarországon az infokommunikációs hálózatoknak és szolgáltatásoknak jelentős fejlesztési és
kutatási háttere van. Az infokommunikációs és elektronikus
szolgáltatási szektor folyamatos bővülése és jelentőségének
növekedése biztosítja a megszerezhető tudás hosszú távú alkalmazhatóságát az alábbi területeken:
• Infokommunikációs protokollok leírása, implementálása
és konformancia tesztelése;
• mobil infokommunikációs hálózatok és rendszerek felhasználása;
• hálózatmenedzsment, hálózattervezés, hálózatok üzemeltetése;
• a Jövő Internet hálózati technológiáinak, szolgáltatásainak és alkalmazásainak felhasználása.
Tárgyak
Protokoll technológia (TMIT)
• Kommunikációs protokollok: specifikáció, implementáció és konformancia tesztelés módszertana.
• Kommunikációs hálózatok (ISDN, GSM, GPRS) jelzésrendszerei, együttműködés.
• H.323 multimédia architektúra, rendszerelemek, protokollok.
• Az IP Multimedia Subsystem (IMS) és softswitch architektúra funkcionális elemei.
Mobil infokommunikációs rendszerek (HIT)
• Korszerű mobil rendszerek működésének és szolgáltatásainak
áttekintése: átviteli képességek és lehetőségek szempontjából.
• Rádiós alapok: csatorna jellemzői, moduláció, közeghozzáférés, cellás elv.

• Cellás rendszerek: GSM, HSCSD, EDGE, GPRS,
UMTS, HSxPA, LTE.
• Lokális hálózatok: Bluetooth, ZigBee, UWB, 802.11.
• IP mobilitás.
• Biztonsági és szoftver kérdések mobil környezetben.
IP alapú hálózatok menedzsmentje (elágazó ágazati
tárgy)
• Menedzsment rendszerek: elvek, architektúrák, technológiák, protokollok és megvalósítások;
• policy alapú menedzsment;
• ön-menedzsment;
• szolgáltatásmenedzsment vonatkozások.
Szakirány laboratóriumok:
• IP (alapok, útvonalválasztás), tűzfal management, multimédia IP hálózatokon (beszéd és IPTV), vezetékmentes
LAN (WLAN), P2P hálózatok, IPv6, távmenedzsment,
virtuális magánhálózatok (VPN), protokoll tervezés és tesztelés, hálózatbiztonság.
• IP telefónia;
• mérések lokális számítógép hálózatokon;
• adatátvitel vezetékes hozzáférési hálózatokon;
• fix és mobil vezeték-nélküli hozzáférési hálózatok.
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Infokommunikációs hálózatok

A szakirányválasztással kapcsolatos kérdéseinkre az Infokommunikációs hálózatok és szolgáltatások ágazatról Géhberger Dániel válaszolt.
– – Hogyan tájékozódtál a szakirányokról?
– – Én a szakirányválasztás félévében felvettem a kapcsolatot az egyik TMIT által tartott szabadon választható tárgy oktatójával, aki később a konzulensem is lett.
Tőle tudtam meg sok dolgot a tanszékről. Részt vettem
a kari bemutatón is, ami az ágazatok közötti döntésben
segít sokat véleményem szerint.

Mérnök-informatikus (BSc)

– – Szerinted milyen módon kellett volna megoldani
a tájékoztatást?
– – Szerintem a tájékoztatás alapvetően megfelelő, ez a
mostani Impulzus kiadvány jó kiegészítést fog nyújtani a hallgatók számára. Esetleg ezt lehetne olyan eseménnyel kiegészíteni ahol a szakirányok 1-1 hallgatóját
lehetne kérdezni a tapasztalatairól. Ennek akkor lenne
igazán haszna, ha kötetlen formában működne az oktatóktól teljesen függetlenül.
– – Mi segített dönteni? Inkább a bemutatkozó előadás, vagy a szóróanyagok, a kapcsolatok, az ottani
előadók és professzorok, esetleg a korábbi kapcsolatok a tanszékkel? Számított-e az, hogy az adott tanszék tanárai mennyire szimpatikusak számodra?
– – Szerintem mindenkiben kialakul az első pár szemeszter során egy kép arról, hogy nagyjából milyen
tématerület érdekli, ez alapján érdemes a szakirányt kiválasztani. Ha valaki a BSc elvégzése után már dolgozni
szeretne, akkor is fontos az érdeklődésnek megfelelőt
választani egy esetlegesen könnyebb, de számára unalmasabbal szemben. Én viszonylag hamar eldöntöttem,
hogy hálózatokkal szeretnék foglalkozni, ami leszűkítette a lehetőségeimet a HIT és a TMIT által kínált ágazatokra.
Aki úgy tervezi, hogy tanulmányait MSc-n is folytatja
annak mindenképpen fontos, hogy átnézze a különböző
MSc szakirányokat is. Kivitelezhető ugyan, hogy valaki
más tanszéken folytatja az MSc-s tanulmányait, de nem
jellemző. Az én döntésemet erősen befolyásolta, hogy
a BSc és MSc szakirányokat áttekintve, a TMIT által
kínált vonal szimpatikusabb volt.
Az én tapasztalataim szerint a két ágazat közötti különbség, hogy a TMIT-es vonal több hangsúlyt fektet
a problémák magasabb szintű, szolgáltatás szempontú megközelítésére. Ez természetesen nem zárja ki az
olyan órákat ahol konkrét technológiák kerülnek bemutatásra, a végeredmény egy igazán átfogó technológiai kép.
Mivel a TMIT egy igen nagy tanszék, ezért nagyon sok
tématerülettel foglalkozhatnak a hallgatók, az alapvető
hálózatos vagy médiás témáktól a különböző kognitív
rendszereken át, akár egészen a beágyazott rendszerekig.
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Nagyon szimpatikus a kezdetektől fogva a tanszéken,
hogy ha van egy ötletem, amin dolgozni szeretnék
TDK, önálló labor vagy diplomamunka keretében, akkor ez a megfelelő formába öntés után minden probléma nélkül kivitelezhető. Így lehetséges az, hogy az elmúlt négy félévben csak olyan témákkal foglalkoztam,
amelyek kifejezetten érdekeltek, illetve adott esetben
köthetőek voltak más projektekhez. Ez az én esetemben konkrétan azt jelenti, hogy a BSc-s önálló laborom
keretében elkezdtem IP alapú szenzorhálózatokkal foglalkozni, majd az ott gyűjtött tapasztalataim segítségével sikerült bekerülnöm a 2012-es Google Summer of
Code programba. A nyáron elkészült programot aztán a
szakdolgozat, majd az első MSc-s önálló labor keretében
folytathattam tovább.
A tanszék számos ipari partnerrel rendelkezik, és sok
évfolyamtársam dolgozik is ezeknél a cégeknél. Én
személy szerint pályázatokhoz kaptam sok segítséget
az elmúlt években. Így volt lehetőségem egy hónapot
Angliában, illetve 2 hónapot szakmai gyakorlaton Németországban töltenem. A hallgatók bekapcsolódhatnak
a tanszék különböző projektjeibe is. Én a TeleCalm+
projekten dolgozom, aminek keretében augusztus végén
egy hónapra Tajvanra fogunk utazni egy évfolyamtársammal.
Összességében, az én választásomat akkor főleg a szakmai érdeklődésem és a mesterképzéses terveim befolyásolták. Mivel a TMIT kevés órát tart a BSc-s informatikusoknak, emiatt szimpátia alapon valószínűleg kevesen
teszik le a voksukat melléjük. Az itt leírt tapasztalataim
talán segítenek bemutatni a tanszék segítőkész hozzáállást, legyen szó tanulmányi, pályázati vagy bármilyen
más területről.
–– Befolyásolt-e a döntésedben, hogy annak idején a
tanszék tárgyait mennyire szeretted?
–– Ilyen szempontból a TMIT az informatikus esetében nehéz helyzetben van, ugyanis a BSc-n a szakirány
választás előtt összesen kettő tárgyat tartanak. Ha ezt
a két tárgyat nézzük, a Távközlő hálózatok megítélése
szinte mindenkinél pozitív, viszont az Adatbázisok már
erősen megosztja a diákokat. Ez már önmagában is mutatja, hogy nem szabad két kötelező tárgy alapján véleményt alkotni az egész tanszékről. Az én választásomat
semennyire sem befolyásolták ezek.
–– A te sorrendedben hányadik helyen volt a szakirány, amelyre végül bekerültél?
–– A TMIT Infokommunikációs hálózatok és szolgáltatások ágazata volt számomra az első helyen a listán, és
ide is kerültem be.

Mobil infokommunikáció (HIT)
Célkitűzés
Az infokommunikációs hálózatok tervezése, fejlesztése és
üzemeltetése kiemelt fontosságú és jelentős iparág nem csak
hazánkban, de globális szinten is (elég csak a szolgáltatókra,
illetve a Magyarországon jelentős szereplőként működő hálózati berendezés- és megoldás gyártókra gondolni). A szakirány célja olyan mérnökök képzése, akik ismerik a legelterjedtebbnek számító hálózati megoldások működését, illetve
képesek ezeket a hálózatokat menedzselni, működtetni. A
szakirány két ágazatot tartalmaz, melyek egy ágazati tárgyban illetve a labortárgyakban térnek el egymástól:
• Mobil infokommunikáció ágazat a Híradástechnikai
Tanszék gondozásában
• Infokommunikációs hálózatok és szolgáltatások ágazat a
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék gondozásában
Megszerezhető kompetenciák
• vezetékes és vezetéknélküli hálózatok felépítése, gyakorlati működése
• hálózati protokollok leírása, működése, implementációja, tesztelése
• kommunikációs hálózatok tervezéséhez, üzemeltetéséhez, szükséges ismeretek
• IP alapú hálózatok üzemeltetése
A szakirány programja
Kötelező szaktárgyak (mindkét ágazaton):
Mobil infokommunikációs rendszerek
A tárgy áttekinti a napjainkban meghatározó mobil kommunikációs rendszerek működését, az átvitel technológiáit.
Némi alapozó ismeretek átadása után (cellás rendszerek, digitális átvitel) ismertetésre kerülnek a GSM rendszerek és
ezek továbbfejlesztései (HSCSD, GPRS, EDGE). A közcélú
mobil hálózatok evolúciójának folytatásaként a hallgatók
megismerik a 3G UMTS hálózatokat és továbbfejlesztésüket (HSPA). A ma legkorszerűbbnek számító LTE rendszerek is sorra kerülnek. A lokális hálózatok témaköréből
az IEEE 802.11 WiFi hálózatok, az ad-hoc hálózatok és a
Bluetooth kerül ismertetésre, a tananyag része még a hálózatok összekötését szolgáló mobil IP technológia.
Protokoll technológia
A tantárgy célja elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása
a kommunikációs protokolloknak a kiterjesztett kommunikáló véges automaták elméletén alapuló specifikáció, implementáció és konformancia tesztelés módszertanáról. Formális leíró nyelvek alkalmazása kommunikációs protokollok
technológiai lépései során. Esettanulmányok különböző
kommunikációs hálózatok jelzési protokolljaira.

Speciális ágazati tárgy:
Infokommunikációs hálózatok tervezése és üzemeltetése
A tárgy célja átfogó, gyakorlatban alkalmazható ismereteket adni a magán és szolgáltatói infokommunikációs
hálózatok tervezéséhez és üzemeltetéséhez. A tárgy különleges hangsúlyt helyez a kapcsolódó gyakorlati ismeretekre.
Elemi tervezési és üzemeltetetési/konfigurálási módszerek
gyakoroltatása, kész megoldások analízise szolgálja ezt a
célt. A tárgy készség szintű ismereteket nyújt a szabványos
megközelítésekre alapozott feladat-orientált hálózatmodellezés, a hatékony tervezési és analízis módszerek kiválasztása és alkalmazása terén. Ezen túl a hálózat-nyilvántartás
és üzemeltetés, valamint hálózattervezés és analízis folyamatok integrált szemléletű tárgyalásával a szolgáltatók tervezési és üzemeltetési folyamataiban felmerülő feladatok
megoldásához szükséges képességeket alapoz meg. A kapcsolódó laborfeladatok a hálózattervezés és hálózatanalízis
feladatok megoldását támogató szoftvereszközök körébe
adnak betekintést.
Kötelező mérési gyakorlatok:
Mobil infokommunikáció laboratórium 1.
• GSM készülékek és rendszer működése
• UMTS készülékek és rendszer működése
• Location Area tervezés és működés
• IP mobilitás-támogatás működése
• IP mikromobilitás-támogatás
• A T-mobile hálózatfelügyeleti központjának bemutatása
Mobil infokommunikáció laboratórium 2.
• Az NS2 szimulációs rendszer használata
• Transzport protokollok működése rádiós környezetben
• Java fejlesztés mobil eszközökre
• WLAN hardver tokenes hitelesítés működése
• SIP protokoll működése
• WLAN szolgáltatásminőség
Az ágazatot azoknak ajánljuk, akik:
• szeretnének a hazánkban több tízezer mérnöknek
munkát adó mobil kommunikációs iparág műszaki alapjaival tisztában lenni,
• érdeklődnek, hogy hogyan, milyen elemekből épülnek fel és miként működnek a mobil kommunikációs
rendszerek,
• szeretnék megtanulni, hogyan kell nagy adatkommunikációs hálózatokat üzemeltetni, karbantartani,
menedzselni,
• a fentieket nem csak elméleti szinten, de a valós mérnöki gyakorlatot alapul véve szeretnék elsajátítani.
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Informatikai technológiák

A szakirányválasztással kapcsolatos kérdéseinkre a Mobil infokommunikáció ágazatról Horvát Géza válaszolt.
–– Hogyan tájékozódtál a szakirányokról?
–– Mi voltunk az első évfolyam a BSc rendszerben, így a
szakirányok nem teljesen egyeztek meg a korábbi hagyományos képzésben meghirdetettekkel. Azért persze nem történtek olyan nagy változások, így a felsőbbévesektől sok hasznos információt tudtunk begyűjteni. Azt hiszem, volt egy
szakirány bemutató rendezvény is, ahol az egyes tanszékek
bemutatták a meghirdetett szakirányaikat.
–– Mi alapján választottál szakirányt?
–– A döntés nem volt túl nehéz, mivel mindenképpen
hálózatos irányba szerettem volna továbbmenni. Ebben
a témában a Híradástechnika Tanszék által meghirdetett
Mobil Infokommunikációt a szakmai tartalma miatt választottam.

Mérnök-informatikus (BSc)

–– Mi segített dönteni? Inkább a bemutatkozó előadás, vagy a szóróanyagok, a kapcsolatok, az ottani
előadók és professzorok, esetleg a korábbi kapcsolatok
a tanszékkel?
–– Azt hiszem, leginkább a felsőbbévesek tapasztalatait
vettem figyelembe, de a véleményeket igyekeztem szakmai
szempontok szerint megszűrni. Természetesen fontos volt
még korábban a Híradástechnika Tanszékkel kapcsolatban
kialakult kép is, az oktatók pozitív hozzáállása, valamint az
adminisztráció gördülékenysége.
–– Számított-e az, hogy az adott tanszék tanárai men�nyire szimpatikusak számodra?
–– Nyilván számított, de nem az volt a legfontosabb számomra. Ha választani kell a szimpatikus oktatók és a kielégítő szakmai anyag között, akkor én az utóbbit választom.
–– Befolyásolt-e a döntésedben, hogy annak idején a
tanszék tárgyait mennyire szeretted?
–– Igyekeztem ettől elvonatkoztatni. Nyilván vannak olyan
tárgyak, amelyek nem a legkedvesebbek számunkra, akármelyik
tanszék is a felelőse. Félrevezetett volna, ha ez alapján döntök.
–– A te sorrendedben első helyen volt a szakirány,
amelyre végül bekerültél?
–– Igen, ez volt az első, mivel sikerült reálisan felmérni az
esélyeimet az egyes szakirányokra. Ahogy már korábban is
említettem, ha valaki el tudja dönteni, hogy milyen fő csapásirányba haladjon tovább, akkor már jelentősen szűkülnek a szóba jöhető szakirányok. Ezek között kell választani a
tartalom és az esélyeink alapján.
–– Sokat számított a szakirányválasztás? Nehéz volt a döntés?
–– Úgy gondolom, nem történt volna tragédia, ha másik
szakirányra kerülök be, de természetesen örülök, hogy sikerült
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bejutnom a Híradástechnika Tanszékre. A BSc szakirány időtartama csak két félév, így arra éppen elég volt, hogy tudjam,
az együttműködést később folytatni szeretném az MSc-n.
–– Mennyire látod nehéznek az előző félévek tárgyaihoz
képest?
–– Nem voltak nehezek, inkább érdekesebbek. Az alapozó
tárgyak után itt már közelebb kerültünk a való életben, az első
munkahelyeken tapasztalt kérdésekhez, elvárásokhoz. Többször jártunk céglátogatáson pl. a T-Mobilnál, és ezek nagy motivációt adtak, hogy egyszer majd én is ilyen helyen dolgozzak.
–– Megfelel-e az elképzelésednek az általad választott
szakirány?
–– Igen, teljes mértékben megtaláltam a számításaimat.
Azóta is maradtam a mobil kommunikációnál, és nagyon
élvezem az e területen végzett munkát.
–– Miben volt más, ha más (pozitív, negatív egyaránt) a
többi szakirányhoz képest?
–– Nyilván azt nem mondhatom, hogy a Mobil
Infokommunikáció volt a legjobb az összes szakirány
közül, mert a többire nem jártam. Azért az évfolyamtársaktól annak idején lehetett hallani olyan kijelentéseket,
hogy ez vagy az a szakirány nem olyan jó, de ezek többsége szerintem a rossz választásból fakadt. Én szerencsére
a számomra legmegfelelőbb helyre kerültem, így teljesen
elégedett voltam.
–– Szakmai gyakorlat kereséssel kapcsolatban segítőkészek voltak?
–– Igen, az első gyakornoki munkahelyemre, a Nokia Siemens
Networks Kft-hez éppen az akkor konzulensem, dr. Do Van
Tien ajánlása alapján sikerült bejutni. Persze ehhez fontos volt,
hogy a tanszék szerteágazó ipari kapcsolatokkal rendelkezzen.
–– Mennyire támogattak az önálló munkában, kutatási
tevékenységben?
–– Az önálló labort és később a szakdolgozatomat is az NSNnél végzett gyakornoki munka keretében sikerült teljesíteni, és
az együttműködés nagyon gördülékeny volt. Az egyetemi és a
céges konzulensem is sok hasznos meglátással, tanáccsal segítette
a munkámat. Külön szeretném kiemelni a gördülékeny adminisztrációt, amit a Híradástechnika Tanszéken tapasztaltam.
–– Kinek ajánlanád?
–– A szakirányt szívesen ajánlom mindenkinek, aki a hálózatok világa, azon belül is a mobil kommunikáció iránt
érdeklődik. Jó szakmai anyaggal és segítőkész oktatókkal
fogja szembe találni magát a Híradástechnika Tanszék Mobil Infokommunikáció szakirányán.

Szoftverfejlesztés (AUT)
A Szoftverfejlesztés ágazat, mint a szoftveresek szakiránya tartalmáról címszavakban: szoftvertervezés, -fejlesztés,
-felügyelet; kurrens technológiák és technikák elsajátítása,
alkalmazása; a teljes alkalmazásfejlesztési technológiai lánc
megismerése; ipari problémák megismerése és megoldása;
tanszéki projektekben való részvétel. Az ágazat iránti érdeklődés kiemelkedő, a túljelentkezés garantált!
A szakirányon három tárgy és két labor keretében képezzük a hallgatóinkat.
Adatvezérelt alkalmazások fejlesztése (AUT)
A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat az adatvezérelt alkalmazások fejlesztésének különböző aspektusaival. A hallgatók jártasságot szereznek adatbázisokra épülő
adatcentrikus, komplex rendszerek megvalósításában, az
adatrétegtől kiindulva a megjelenítési réteggel bezárólag
megismerik az alkalmazott módszereket és technológiákat.
A hallgatók elsajátítják az iparban használatos és legelterjedtebb adatbázis-motorok felépítésével és működésével, hatékony adatbázis-lekérdezések összeállításával és optimalizálásával, tranzakciók, zárolások, izolációs szintek jelentőségével
és használatával, adatbázisok szerveroldali programozási
lehetőségeivel, továbbá az elosztott, nagy megbízhatóságú
adatbázis-rendszerek tervezésével és működésével kapcsolatos alapvető ismereteket. Ismertetésre kerülnek az adatbázisokhoz kapcsolódó különböző kliens oldali technológiák, például különböző adathozzáférési osztálykönyvtárak
használata, többrétegű architektúrák adatkezelési kérdései,
kliensoldali alkalmazásfejlesztés technológiái, adatkötés, automatikus űrlapgenerálás, és jelentések készítése.
Objektumorientált szoftvertervezés (IIT)
Ez a tárgy ismerteti az objektumorientált tervezés és megvalósítás elveit és módszereit, bemutatja azok Java környezetben való alkalmazását, tárgyalja az alapvető architekturális
mintákat és felhasználásukat egyszerű alkalmazásokban.
Intelligens rendszerfelügyelet (MIT)
A tárgy ismerteti a nagy kiterjedésű IT rendszer- és szolgáltatásfelügyeleti módszereket és szabványokat. Bemutatja
a kritikus infrastruktúrák és az on-demand szemléletű informatikai infrastruktúrákhoz szükséges IT felügyeleti folyamatok kialakítását.
Az Informatikai technológiák laboratórium 1 és 2 labortárgyak célja az ismertetett három tárgy anyagának gyakorlása és elmélyítése laboratóriumi mérések elvégzésével.
A megszerezhető ismeretek főbb témakörei: adatbázisra épülő komplex informatikai rendszerek megvalósítása
(Oracle, MS SQL Server); XML alapú adatkezelés (XML,
XSLT, Xpath, DTD, XSD); többrétegű alkalmazásfejlesztés

ismerete az adattól a megjelenítési rétegig; objektumorientált tervezés és programozás szabványos modelljei, modern
programnyelvei, fejlesztő környezetei (.NET, Java); vékony,
vastag és mobilkliensek fejlesztése; tervezési minták, elemzési
és architekturális minták, reengineering, reverse engineering,
refaktorálás; nagyvállalati rendszerfelügyelet, konfigurációmenedzsment, szoftverkarbantartás; informatikai rendszerek
teljesítményének és szolgáltatásminőségének mérése és szabályozása; számítógéprendszerek behatolásvédelme; valamint
heterogén szoftver környezetek menedzsmentje;
Önálló labor és szakdolgozat témakörök (Szoftverfejlesztés ágazat): .NET webalkalmazások, MVC, MVVM;
.NET 4.0 alkalmazások fejlesztése; Szoftverfejlesztés Windows 8, Android és iPhone platformokra; A Java EE 6
újításainak vizsgálata; Felhő (Cloud) alapú alkalmazások
fejlesztése; Hely alapú közösségi szolgáltatások készítése
mobil platformokon; Elosztott adatbányászati algoritmusok optimalizálása; JQuery és JQuery UI megismerése;
GPGPU program futtatása .NET környezetből; Algoritmusok teljesítmény mérése és optimalizálása; Robotrajok szimulálása Webots környezetben; Kinect Remote Kontroller;
Compilerek, Decompilerek; Játékfejlesztés.
Az Automatizálási és Alkalmazott Informatika Tanszéken folyó kutatási-fejlesztési projektek: Multiplatform
mobilalkalmazás-fejlesztés; Okostelefonok távoli felügyelete; Symella, SymTorrent, Smiwle!, MobTorrent,
MeetYouThere, GridTorrent, FindFriends, Network Monitor, MobSensor; Energiahatékony alkalmazásfejlesztési
módszerek mobil platformokon; Szakterület-specifikus
modellezés és modellfeldolgozás: Visual Modeling and
Transformation System (VMTS); Extendable Data Miner
project; MSDN kompetencia központ; Elosztott adatbányászat; Smart Web.
Ipari partnerek: Nokia, NSN, Microsoft, Oracle, Magyar Telekom, Telenor, IBM, Quattrosoft, Nexon, Siemens,
EvoSoft, Bosch, IT Services, Morgan Stanley, Terradata.
http://www.aut.bme.hu
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Hallgatói vélemény

XLI./2.

Informatikai technológiák
Rendszertervezés (MIT)

Mérnök-informatikus (BSc)

A Rendszertervezés ágazat jellegzetességei a következőkben foglalhatók össze:
• Komponens alapú rendszer- és alkalmazás tervezés: Az
elmélyíthető tudás nem elsősorban az (alacsony szintű)
programozásra, hanem az ismert elemekből, hardver és
szoftver komponensekből, szolgáltatásokból való építkezésre, ennek tervezésére koncentrál.
• Modell alapú tervezés: A rendszertervezés során hangsúlyt kapnak a korszerű objektum-orientált, modell alapú
módszerek és eszközök.
• Rendszer- és szolgáltatásintegrációs technológiák: Megismerhetők azok az iparban elterjedt technológiák, amelyek
segítségével megvalósítható a komponensek és szolgáltatások integrálása (pl. a szolgáltatás-orientált architektúra).
• Ellenőrzések a tervezés és implementáció során: Hangsúlyt kapnak a tervek és megvalósítások helyességét ellenőrző és igazoló módszerek és eszközök (pl. a tervek és a
forráskód ellenőrzése, a tesztelést segítő eszközök).
• Üzemeltetés és rendszerfelügyelet: Megismerhetők azok
a technológiák, amelyek segítségével biztosítható az üzemelő
rendszerek működés közbeni felügyelete, a szolgáltatási szintek monitorozása és a hibák esetén történő beavatkozások
automatizálása.
A fenti kiemelt módszerek és technológiák az egyes témakörökben megjelent (de facto) szabványokra és ajánlásokra
épülnek, így az ipari használatban már bizonyított megoldások ismerhetők meg.
Adatvezérelt alkalmazások fejlesztése
A tantárgy célkitűzése: A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat az adatvezérelt alkalmazások fejlesztésének különböző aspektusaival. A tantárgy keretében a
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A szakirányválasztással kapcsolatos kérdéseinkre a Rendszertervezés ágazatról Molnár Vince válaszolt.
hallgatók jártasságot szereznek adatbázisra épülő komplex
rendszerek megvalósításában, megismerik az alkalmazott
módszereket és technológiákat az adatrétegtől kiindulva a
megjelenítési réteggel bezárólag.
Objektumorientált szoftvertervezés
A tantárgy célkitűzése: A tantárgy célja a modell-alapú,
objektumorientált tervezés és megvalósítás elveinek és módszereinek elsajátítása, azoknak a gyakorlatban történő tudatos alkalmazása Java környezetben, fejlesztői keretrendszer
támogatásával, minőségi jellemzők kiértékelésével.
Intelligens rendszerfelügyelet
A tantárgy célkitűzése: A tantárgy a nagy kiterjedésű IT
rendszer- és szolgáltatás-felügyeleti módszereit mutatja be és
tárgyalja a terület vonatkozó szabványait. A tantárgy kiterjed a kritikus infrastruktúrák és az on-demand szemléletű
informatikai infrastruktúrákhoz szükséges IT felügyeleti folyamatok kialakítására is.
Megszerezhető készségek, képességek: A tantárgy elvégzése során a hallgatók elsajátíthatják a nagy, heterogén informatikai rendszerek szolgáltatásközpontú felügyeletének
tervezéséhez és mérnöki üzemviteléhez szükséges szemléletmódot. Az elterjedt szabványok és kvázi-szabványok áttekintő tárgyalása képessé teszi őket az ezen megfelelőséget
megcélzó szervezetek IT támogató munkájába rendszermérnöki jelleggel való bekapcsolódásra. A félév végére a hallgatók magas szintű, áttekintő képet kapnak a modern nagyvállalati rendszerfelügyeleti technológiákról egy elterjedt
termékcsalád (IBM Tivoli) példáján keresztül.
Informatikai technológiák laboratórium 1.
Az elvégzendő mérések mindhárom elméleti szakirány
tantárgy anyagához kapcsolódnak, amely méréseket az egyes
ágazatokat gondozó tanszékek dolgozzák ki és azon a tanszéken is kerülnek lebonyolításra.
Közös mérések:
• Eclipse, CVS, Subversion
• Collection API. Listák (List, Vector), halmazok (Set,
HashSet), leképzések (Map, Hashtable). Iterator, rendezés.
• Adatvezérelt alkalmazások fejlesztése 1. labor – Szerver
oldali programozás
• Adatvezérelt alkalmazások fejlesztése 2. labor – Kliens
oldali adatelérés
• Háttértár rendszerek
• Virtualizációs technológiák
• Ágazat-specifikus mérés: Konfiguráció menedzsment

–– Hogyan tájékozódtál a szakirányokról?
–– Elmentem a szakirány bemutató napra, és az ott látottak
alapján pár szakirány tájékoztatóra is.
–– Szerinted milyen módon kellett volna megoldani a
tájékoztatást?
–– Összességében jó volt a szervezés, viszont nehezen
jutottak el hozzánk az időpontok. Nekem sokat segített,
hogy a szakirány bemutató napon élőben láthattam az
egyes tanszékek munkáinak gyümölcsét. Tudtam beszélgetni is az ottani oktatókkal, doktoranduszokkal, akik lelkesedésükkel és segítőkészségükkel sok esetben sikeresen
fel is keltették az érdeklődésemet. A szakirány tájékoztatókon már inkább perspektívát kaptam, sok motivációt
adtak a végzett hallgatók sikertörténetei.
–– Mi alapján választottál szakirányt?
–– Fontos volt, hogy korszerű ismereteket adjanak a szakirányos tárgyakon, és lehetőségem legyen önállóan is elmélyedni aktuális kutatási témákban. Az Információs Technológiák
szakirány szinte biztos volt, mivel inkább szoftvertervezési
és elméleti dolgok érdekeltek, a kérdés csak az ágazat volt. A
Rendszertervezés ágazat mellett végül a kedves és segítőkész
emberek és az ottani hallgatók sikerei miatt döntöttem.
–– Számított, hogy az adott tanszék tanárai mennyire
szimpatikusak számodra?
–– Ez volt az egyik legfontosabb, ezt az FTSRG egyik legnagyobb erősségének tartom.
–– A sorrendedben elsők között volt az a szakirány ahová végül sikerült bekerülnöd?
–– Igen, ez volt az első.
–– Sokat számított a szakirányválasztás? Nehéz volt a
döntés?
–– Sokat számított, mivel a BSc utolsó két félévben túlnyomóan szakirányos tárgyakat hallgattunk. Ezek számomra
nagyon izgalmasak voltak, de biztosan kevésbé lettem volna
lelkes, ha olyan szakirányra kerülök, aminek a témája nem
érdekel annyira. A döntés csak azért volt nehéz, mert a specializálódással sok érdekes szakirányról is le kellett mondanom. Szerencsére kiderült, hogy a paletta még így is nagyon
színes, nem szűkültem be egyetlen területre.
–– Mennyire látod nehéznek az előző félévek tárgyaihoz
képest?
–– Mindenképpen munkásabbnak mondanám őket, de
bőségesen kárpótolt az, hogy szakmai ismereteket tanultam,
és nagyon érdekes technológiákat próbálhattam ki a gyakorlatban – még ha ez házi feladatok formájában történt is.

–– Megfelel-e az elképzelésednek az általad választott
szakirány? Miben volt más, ha más (pozitív, negatív egyaránt)?
–– Igen. A Rendszertervezés ágazattól azt vártam, hogy
itt rendszerszintű ismereteket szerezhetek, a tanultak kicsit az egyes szakterületek felett állnak majd, összefogják
azokat és egységbe foglalják őket. Ezt a fajta rendszerben
gondolkodást jól tükrözi az oktatás, miközben a tanultak
kellően konkrétak, gyakorlatban is hasznosak. Sikerült
megtalálnom a kutatómunka örömét is, ugyanis a csoportban különösen figyelnek a hallgatók önálló szakmai
tevékenységére.
–– Szakmai gyakorlat kereséssel kapcsolatban segítőkészek voltak?
–– Nekem még nem kellett szakmai gyakorlatot végeznem
a BSc képzésben, de ha valaki dolgozni szeretne, a csoport
egészen biztosan segít, és talál neki megfelelő helyet. Az
FTSRG számos ipari partnerrel ápol szoros kapcsolatot,
ezeknél a partnereknél pedig többféle területen is könnyen
el lehet helyezkedni.
–– Mennyire támogattak az önálló munkában, kutatási
tevékenységben?
–– A hallgatóközpontúság itt nyilvánul meg a leginkább:
sokszor megesik, hogy konzulens és hallgató együtt éjszakázik például egy TDK leadás előtt. Sok érdekes téma van,
amelyekből rengeteg TDK és szakdolgozat, sőt, nemzetközi
publikáció is készül. Az önálló munkában sokat segítenek
a csoport tapasztalt tagjai, akik bármiben szívesen adnak
tanácsot.
–– Kinek ajánlanád?
–– Aki fejlődni szeretne, önálló kutatási/fejlesztési tevékenységet folytatna, és szeret rendszerben gondolkodni,
átlátni a nagy egészet, annak nagyon jó választás a Rendszertervezés ágazat. Azoknak, akik inkább a programozás
vagy a szoftvertervezés iránt érdeklődnek, valószínűleg
jobb választás a szakirány valamelyik másik ágazata, és a
könnyű útra vágyóknak sem javasolnám.
Az ágazat folytatása egy önálló szakirány a mesterképzésben, ami korszerű technológiákat bemutatva az alapképzésben érintett területek és technológiák mélyebb megismerését
célozza – a Rendszertervezés ágazatról ide egyenes út vezet.
Aki esetleg a Számítástudományi és Információelméleti
Tanszék mesterképzéses szakirányára szeretne továbbmenni,
annak is jó előképzettséget nyújthat az ágazat.
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Célkitűzés
Az elmúlt néhány évben az informatikai technológiák robbanásszerű fejlődésének lehettünk tanúi. Az informatikai
technológia, többek között, magába foglalja az adatvezérelt
alkalmazások tervezési és fejlesztési aspektusait, a modell
alapú, objektumorientált tervezési és megvalósítási elveket,
valamint a nagy kiterjedésű IT infrastruktúrák rendszer- és
szolgáltatás-felügyeleti módszereinek kérdéseit. A szakirány
a korszerű technológiák által kínált új lehetőségek alapján
azt célozza meg, hogy szakmai ismereteket rendszerezett
formában, folyamatosan aktualizált tartalommal adjon át,
jártasságot és alkalmazási készséget fejlesszen ki a hallgatóságban az informatikai rendszerek tervezése, fejlesztése és
felügyelete során alkalmazott módszerek, eszközök és technológiák területén.

Hallgatói vélemény

XLI./2.

Informatikai technológiák
A szakirány célkitűzése
Az elmúlt néhány évben az informatikai technológiák robbanásszerű fejlődésének lehettünk tanúi. Az informatikai
technológia, többek között, magába foglalja az adatvezérelt
alkalmazások tervezési és fejlesztési aspektusait, a modell
alapú, objektumorientált tervezési és megvalósítási elveket,
valamint a nagy kiterjedésű IT infrastruktúrák rendszer- és
szolgáltatás-felügyeleti módszereinek kérdéseit. A szakirány
a korszerű technológiák által kínált új lehetőségek alapján
azt célozza meg, hogy szakmai ismereteket rendszerezett
formában, folyamatosan aktualizált tartalommal adjon át,
jártasságot és alkalmazási készséget fejlesszen ki a hallgatóságban az informatikai rendszerek tervezése, fejlesztése és
felügyelete során alkalmazott módszerek, eszközök és technológiák területén.

Mérnök-informatikus (BSc)

A Rendszerfejlesztés ágazat jellemzői
A Rendszerfejlesztés ágazatot azon hallgatóknak ajánljuk,
akik az alábbi témakörök iránt érdeklődnek:
• a magasszintű, felhasználóközeli rendszertervezés és
-fejlesztés az elterjedt fejlesztői platformokon és nyelveken
(Java, C#//.NET, C++, stb)
• az elosztott és heterogén, cloud alapú rendszerek kialakítása
• számítógépes grafika elmélete és gyakorlata
• szoftverrendszerek minőségi és biztonsági kérdései
• életminőséget javító informatikai megoldások kutatása
és fejlesztése
A fenti témakörökben bőséges kutatási és fejlesztési programokból lehet válogatni az önálló laboratórium és szakdolgozat készítése során. Az aktuális témalistát a
https://www.iit.bme.hu/informatikai-technologiak-bsc
címen lehet megtalálni.
A teljesség igénye nélkül az elérhetők közül alább sorolunk fel néhányat:
• Alkalmazásfejlesztés HTML5 alapokon
• Cloud alapú rendszerek elosztott monitorozása
• Cloud (felhő) rendszerek biztonsági kérdései
• Cloud computing API fejlesztés
• Cloud storage alkalmazás fejlesztése
• Grides számítások optimalizálása a
Saleve keretrendszerben
• Az egyetemi szuperszámítógép sw.
rendszerének fejlesztése, hangolása
• Elosztott szoftverrendszerek (SOA)
felügyelete, jogosultságkezelése (Java,
.NET)
• Elosztott kriptográfiai alkalmazás
fejlesztése Android platformon
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Médiainformatika (TMIT)
• Service Oriented Architecture
rendszerek tesztelése
• Műholdak számára
orientációt
meghatározó csillagkövető szoftver fejlesztése
• SCADA rendszerek megismerése és új funkciók fejlesztése C# nyelven
• Word és MSDN stílusú dokumentáció automatikus generálása C#-ban
• Modell alapú jogszabály-kezelés
• Keretrendszer fejlesztése neurális hálózatok GPGPU
implementálására
• Direct3D 11 grafikus könyvtárra épülő grafikus motor
fejlesztése
• Grafikai algoritmusok Ogre3D környezetben
• Egységes teszt menedzsment rendszer kialakítása
• Projektmenedzsment szoftverek elemzése
• Elektronikai eszközök illesztése orvosi információs rendszerekhez
• Számítógépes játékok a kognitív képességek változásának
figyelésére

Miért?
Mert a digitális média biztos jövőt és izgalmas feladatokat
kínál. A digitális média (internet, TV, rádió, mobilmédia)
professzionális és felhasználói eredetű tartalmakat szerkeszt,
terjeszt, rendszerez és tárol.
Ha szeretnéd érteni, használni és kihasználni a médiainformatikában rejlő lehetőségeket, akkor tanuld nálunk a szakma alapjait és finomságait. Biztosítjuk a versenyképes tudás
megszerzését!
Megszerezhető kompetenciák/ismeretek
• Információkeresés és -feltárás, adatbányászat, médiaadatbázisok alkalmazása, multimédia információs rendszerek, CMS rendszer ismerete.
• Webes tartalomkezelés, adat- és médiabiztonsági ismeretek.
• Mobil felhasználói felületek.
• Beszéd-alapú és multimodális interfészek tervezése.
• Ügyfélszolgálat automatizálás.
• Szövegfeldolgozás beszédtechnológiához kapcsolódva
(pl. szövegek nyelvének automatikus meghatározása, automatikus ékezet regenerálás).
Tárgyak
Tartalomkezelési technológiák (TMIT)
• Tartalomkezelő rendszer (CMS) rendszer-architektúra,
kereső motorok a web-en.
• Tartalomkezelés (rendezés, címkézés, kategorizálás,
elemzés, keresés, rangsorolás, szűrés).
• Metaadatok. Jelölő nyelvek leíró képességei.
• Tartalom elosztó hálózatok
• Digitális archívumok, IPTV, mobilTV, 3Play, multimédia-adatbázisok.
• Dokumentum-menedzsment.

• Multimédiás honlapok, portálok, intranet.
• Állománycserélők, wiki rendszerek.
• Vállalati tartalommenedzsment (ECM).
Médiatechnológiák (HIT)
• Médiatartalom-formátumok,
kódolási
technikák
(MPEGx).
• Médiabeviteli és médiamegjelenítő eszközök (SDTV/
EDTV/HDTV).
• Digitális stúdiótechnika, jel– és interfész-szabványok,
bitsebesség-csökkentési eljárások, rendszertechnikai felépítések és munkafolyamatok.
• Médiatovábbítás eljárásai.
• Médiatovábbító hálózatok rendszertechnikája, kábeltelevíziós rendszerek felépítése.
Szakirány laboratóriumok:
• Médiafolyam-kezelés,
• 3D szerkesztés,
• médai-alkalmazás előállítása,
• cross-platform mobil-fejlesztés,
• műsorterjesztés,
• p2p tartalomhálózat,
• hang– és képminőség-elemzés,
• beszédalapú szolgáltatások,
• média vízjelzés,
• portálmenedzsment.

Mérnök-informatikus (BSc)

Rendszerfejlesztés (IIT)

Médiainformatika és -biztonság

Médiabiztonság (elágazó ágazati tárgy)
• Szteganográfia – az információ elrejtése;
• vízjelezés, média megjelölése, nyomkövetés;
• szteganalízis – a rejtett információk felkutatása;
• kép- és videótitkosítási eljárások;
• digitális jogkezelés (DRM);
• média licenszek kezelése; szerzői jogok védelme.
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Médiainformatika és -biztonság

A szakirányválasztással kapcsolatos kérdéseinkre a Médiainformatika ágazatról Princzkel János válaszolt.
–– Hogyan tájékozódtál a szakirányokról?
–– Az egyes tanszékek már a szakirányválasztás előtt is
tartottak órákat, ez alapján már kialakult bennem egy
kép, hogy az egyes tanszékek közül melyek a szimpatikusak. Ezen tanszékek által indított szakirány-tájékoztatókon részt vettem és az egyes szakirányoknak az interneten is utána néztem.

Mérnök-informatikus (BSc)

–– Szerinted milyen módon kellene megoldani a tájékoztatást? Elég az interneten található anyag, valamint a személyes értesítés
a választás előtt, vagy szükséges lenne valamilyen plusz információs forrás?
–– Számomra ezek a tájékoztatási módok
elégnek bizonyultak, hiszen elég céltudatos voltam és tudtam melyik tanszéket,
melyik szakirányt akarom választani. Bizonyára más a helyzet, ha valaki bizonytalan, abban az esetben
bizonyára hasznos számára valami
plusz iránymutatás.
–– Mi befolyásolta végül a te választásod? Inkább a
bemutatkozó előadás, a szóróanyagok, a korábbi kapcsolatok a tanszékkel, az ottani előadók és professzorok, vagy
a TMIT kapcsolatai jelentős ipari szereplőkkel? Inkább
szakmai alapon, az érdeklődésednek megfelelő anyag
alapján döntöttél, vagy jobban számított a tanszék híre, a
szimpátiád irántuk?
–– A választásomat elsősorban saját meggyőződésből
hoztam. Volt elképzelésem arról, hogy mit szeretnék és ez
alapján döntöttem. Másodsorban számított a tanszék híre
és a hallgatókhoz való viszonya, az oktatók hallgatók felé
tanusított hozzáállása. Az előadók és professzorok jól képzettek és minden téren segítőkészek. Akinek nincs kialakult
elképzelése, az jól teszi, ha az önállólabor, szakdolgozat, diplomaterv kiírásokat böngészi. Kulcsszavak szerint is remekül
szűrhetők. Nagyon sokféle izgalmas témát ír ki a TMIT.
Ebből jól látszik, hogy mikkel foglalkoznak a tanszéken, mi
érdekelte a korábbi félévekben a hallgatókat.

–– Befolyásolt-e a döntésedben, hogy annak idején a
tanszék tárgyait mennyire szeretted?
–– Tulajdonképpen én főként ez alapján döntöttem, ahogy korábban is mondtam.
A tanszék által tartott órák remek
lehetőséget adnak arra, hogy
megismerjük a tanszék oktatóinak mentalitását
és a diákokhoz való
hozzáállását.
–– A te sorrendedben hányadik helyen volt a
szakirány, amelyre végül bekerültél?
–– Az első helyen megjelölt
szakirányra kerültem be. Oda, ahová szerettem volna.
–– Sokat számított a szak-irányválasztás? Nehéz volt a döntés?
–– Nekem meghatározott egy irányelvet,
amerre tovább képeztem magamat. Jó dolognak tartom
azt, hogy azzal foglalkozhatok, ami érdekel és amit szeretek.
–– Mennyire látod nehéznek az előző félévek tárgyaihoz
képest?
–– A tanulmányok egyszerűbbnek tűntek. Ezt nem azt jelenti,
hogy tényleg könnyebbek, de ha az ember élvezi azt, amit tanul
és azt tanulja, amit szeret, akkor minden könnyebben megy.
–– Megfelel-e az elképzelésednek az általad választott
szakirány? Miben volt más, ha más (pozitív, negatív egyaránt)?
–– Az én esetemben a választásom teljes mértékben kielégítette az elvárásaimat. Jó környezetben, saját témáimmal foglalkozhatok. A saját téma ötleteddel is bátran felkeresheted
az oktatókat, ebből is kiírnak önálló labort vagy szakdolgozatot. Tudják, hogy a hallgató így még több motivációval
dolgozik és többet tudsz kihozni az egyetemi féléveidből.

Médiatechnológia (HIT)
Háttér és célkitűzés
Az informatika, a távközlés és a média konvergenciája egyre több szolgáltatást hoz létre. Az új, személyre
szabható, interaktív világban az Internet, a televízió, a
telefónia, a személyes tartalmak közlése és fogyasztása
egységes hálózaton és keretrendszerben jut el a felhasználókhoz. Az új környezetben új kihívások és megoldandó
feladatok jelentek meg: a médiabiztonság, a médiaközmű folyamatos fenntartása, a helyfüggő alkalmazások,
a tartalom minél hatékonyabb kódolása, dekódolása
és továbbítása, a tartalomfeldolgozás automatizálása.
A szakirány oktatásában több tanszék együttesen vesz
részt. Az egyes tanszékek által gondozott tématerületek
az úgynevezett ágazatok. A Híradástechnikai Tanszék a
Médiainformatika és -biztonság szakirány keretében a
Médiatechnológiák elnevezésű ágazatot kínálja a tématerület iránt érdeklődő hallgatóknak.
Megszerezhető ismeretek és kompetenciák
• Webprogramozás, adatbázis-kezelők programozása
• Rendszertervezés: műsorkészítés, tartalom-előállítás
• Mobil alkalmazások fejlesztése
• Beágyazott rendszerek programozása
• Forráskódolási algoritmusok
• Portálfejlesztés, hálózati és médiaalkalmazások fejlesztése
• Média- és távközlési hálózatok üzemeltetése
Tárgyak

megoldások kiválasztásához és alkalmazásához, valamit a
tartalom alapú információkezelési algoritmusok felhasználásához.
Az ágazatot azoknak ajánljuk, akik:
• képessé akarnak válni multimédia alkalmazások és szolgáltatások fejlesztésére a jelen és a jövő médiaszolgáltató
rendszerei számára, elsősorban az IP-alapú és mobil rendszerekhez és platformokhoz,
• gyakorlati ismereteket szeretnének szerezni a Cisco, Apple, Nokia, Ericsson eszközeivel felszerelt laboratóriumainkban,
• tartalomfejlesztő és szolgáltató kis- és középvállalkozásoknál, hálózati megoldásszállító cégeknél szeretnének érdekes munkát végezni.

Médiatechnológiák
A tárgy keretében a hallgatók időtálló áttekintő ismereteket kapnak a médiatartalom
előállítását, kódolását, továbbítását és megjelenítését lehetővé tevő technológiákról.
Médiatechnológiák laboratórium 1.
A tantárgy célja a szakirány tárgyaiban
tanított elméleti ismeretek alátámasztása és
kiegészítése gyakorlati ismeretekkel.
Médiatechnológiák laboratórium 2.
A tárgy keretében a hallgatók a médiakommunikációs rendszerekkel kapcsolatos
kódolási, illetve dekódolási és modulációs
műszaki problémákat és azok megoldási lehetőségeit vizsgálják.
Adatbiztonság és tartalomalapú információkezelés
A tárgy keretében a hallgatók készség szintű ismereteket sajátítanak el adatbiztonsági
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Mérnök-informatikus (BSc)

Hallgatói vélemény

XLI./2.

A szakirányválasztással kapcsolatos kérdéseinkre a Médiatechnológia ágazatról Szücs Balázs válaszolt.
–– Hogyan tájékozódtál a szakirányokról?
–– Ami a legtöbbet segített, az a szakirány tájékoztató volt.
Itt szívesen válaszolnak az oktatók bármilyen kérdésre, még
ha az nem is közvetlenül kapcsolódik a szakirány választáshoz.
–– Szerinted milyen módon kellett volna megoldani a
tájékoztatást?
–– Ami hiányzott, az például az olyan apróságokra való
figyelmeztetés, mint hogy igen, a szabadon választható tárgyaknak is meg kell lennie a szakirányra való bejutáshoz.
Ezekről a dolgokról szerintem érdemes lenne valamilyen
figyelemfelhívó email, vagy hasonló.

Mérnök-informatikus (BSc)

–– Mi alapján választottál szakirányt?
–– Először is, szerintem ami mindenkit befolyásol az
az, hogy az egyes tanszékek által tartott kötelező tárgyak milyenek voltak. Emellett a konzulensemmel már a
szakirányválasztás előtt megkezdtük a munkát, így talán
még könnyebb volt a választás.
–– Mi segített dönteni? Inkább a bemutatkozó előadás,
vagy a szóróanyagok, a kapcsolatok, az ottani előadók
és professzorok, esetleg a korábbi kapcsolatok a tanszékkel? Számított-e az, hogy az adott tanszék tanárai men�nyire szimpatikusak számodra?
–– A kapcsolatok, az oktatók, és az ő hozzáállásuk mindenképp. Számomra nagyon fontos, hogy aki tanít, az akarjon
tanítani, és ne csak „muszájból” csinálja. Az általam választott szakirányon pontosan ezzel a mentalitással találkoztam.
–– Befolyásolt-e a döntésedben, hogy annak idején a
tanszék tárgyait mennyire szeretted?
–– Teljes mértékben, sőt, ez alapozta meg a választásom.
–– A te sorrendedben hányadik helyen volt a szakirány,
amelyre végül bekerültél?
–– Az első helyen.

52

–– Mennyire látod nehéznek az előző félévek tárgyaihoz
képest?
–– Összességében több tekintetben a legnehezebb félévemen vagyok túl, viszont az eddigi legjobb eredménnyel.
Remélem, hogy ez mindent elmond a tárgyakról.
–– Megfelel-e az elképzelésednek az általad választott
szakirány? Miben volt más, ha más (pozitív, negatív egyaránt)?
–– Nagyjából igen. Inkább olyan gondjaim vannak ezzel,
ami az egész képzés hibája, amit ha jól tudom, már bőszen
javítanak, mégpedig az, hogy túlságosan kis fajsúllyal szerepel a BSc szakirány a képzésben.
–– Szakmai gyakorlat kereséssel kapcsolatban segítőkészek voltak?
–– Teljes mértékben. Én a tanszéki listán az általam legszimpatikusabbnak megítélt céghez, a Tresorithoz felvételiztem, szerencsére sikeresen. A munkát a szakmai gyakorlat után is folytattam, amit a tanszéknek, és az oktatók
segítőkészségének köszönhetek.
–– Mennyire támogattak az önálló munkában, kutatási
tevékenységben?
–– Abszolút. Amikor megkerestem a konzulensemet (dr.
Simon Vilmost), és azt mondtam, hogy érdekelne egy témája, akkor a kezdetektől azon volt a hangsúly, hogy mi az,
amivel személy szerint foglalkozni szeretnék, tehát bátran
ajánlom a tanszéken dolgozó témavezetőket minden hallgató számára.
–– Kinek ajánlanád?
–– Elsősorban azoknak, akiket nem ijeszt meg egy komolyabb mennyiségű anyag, vagy pár bizonyítás. Azoknak,
akik sokszínű, de egységet alkotó témát keresnek, és akiket
érdekli a minket körülvevő multimédiás világ, valamint annak működése.

Vállalati információs rendszerek
(ETT, SZIT, TMIT)
A szakirány nagy célokat valósít meg: Megtanítja a
tipikus vállalati folyamatokat, átívelve a klasszikus funkcionális területek határain. Valódi vállalati rendszereken
keresztül mintapéldákat mutat be, illetve ilyen rendszereken gyakorlatoztatja a hallgatókat. A fejlesztési feladatok
végrehajtásában megköveteli az alapképzésben elsajátított
szoftverfejlesztési módszertanok alkalmazását.
Kiknek ajánljuk: „Aki Integrált rendszerekkel szeretne
foglalkozni, fejleszteni, azoknak nagyon ajánlott. Mert
megértheti az összefüggéseket és a miérteket az egyes
IVIR-ek között. Egy olyan átfogó képet kap, amit akkor is
hasznosítani tud, ha ilyeneket fejleszt, használ, de akkor is,
ha teljesen más szakmában helyezkedik el, de kapcsolatba
kerül ilyen rendszerekkel. (Szerintem a tárgyak egy kivonatát lehetne oktatni minden diáknak az alapképzésen, mivel
ha valaki pl. egy cégalapítás után ügyvezető lesz, feltétlenül
ismernie kell a lehetőségeket és buktatókat a mai rendszerekkel kapcsolatban).” (Kerékgyártó Tamás)
„Azoknak, akik nem szeretnek tanulni, vagy csak nincs
szorgalmuk, egyáltalán nem ajánlom , akik viszont nem
elsősorban az informatika szigorúan hardveres/szoftveres
részét részesítik előnyben, hanem érdeklődnek a gazdasági
folyamatok, bankszektor stb. felé, azoknak maximálisan
ajánlom.” (Boa Benjámin Péter)
Miért érdemes ezt választani: „A szakirány népszerűsítését én elsősorban a külső ipari kapcsolatokon keresztül
végezném, véleményem szerint ez a legnagyobb értéke.
Saját példámból kiindulva, én úgy lettem főállású fejlesztő
az SAP-nál, hogy soha egyetlen interjún nem kellett részt
vennem, mert az elvégzett munkám beszélt helyettem.
Önlabosból trainee, traineeből főállású, és a mostani gyakorlatommal tudom, hogy soha nem lesz gondom az álláskereséssel. Mindez onnan indult, hogy az SAP-nál kezdtem önlabozni, amit pedig a szakiránynak köszönhetek.”
(Engelhardt Ádám)

Tantárgyak és témakörök
Gazdasági információmenedzsment: Gazdálkodó
szervezetek típusai. Gazdasági események számbavétele.
Kettős könyvvezetés, analitikus és szintetikus nyilvántartások, mérleg- és eredmény-kimutatás, Cash Flow,
amortizáció. Gazdálkodás információ folyamatai: tranzakciók összefüggései, idősorok, gyűjtések. A gazdálkodás
adatbázisai. Üzleti tervezés, terv-tény összehasonlítás
információ folyamatai, üzleti elemzés. Vezetői jelentésrendszer. Tevékenység alapú költségszámítások. A vállalati vagyon értékelése, értékelési eljárások. Kontrolling
alapelve és gyakorlata.
Vállalatirányítási rendszerek: A vállalatirányítási
rendszerek kialakulása a számítógéppel integrált gyártás és a döntéstámogatás nézetéből. Fő információs folyamatok. Használt fogalmi rendszerek. Törzsadatok és
meghatározási módszereik. Tranzakciós adatok. A vállalatok folyamat és adatmodelljei. Folyamatok algoritmusai. Mozgásnemek, tranzakciók, modulok egymásra
épülése. Rendszerarchitektúrák. Tipikusan telepített
konfigurációk.
Termelésinformatika: A termelési rendszerek modelljei, alapvető információs folyamatai, funkcionális egységei és ezek integrálása. Gyártott késztermékek strukturális modelljei: darabjegyzék modellek és receptura
modellek. Tipikus termelési rendszerek, műhelyrendszerű és a szalagrendszerű gyártás. A gyártás folyamat- és
adatmodellje, az adatok műszaki, gazdasági, informatikai
rendszere. Nagyvonalú és részletes termeléstervezés, finomprogramozás és algoritmusaik. Készlet-, kapacitás-,
– és időgazdálkodás elvei, módszerei. Anyagszükséglet,
kapacitásszükséglet és elosztási erőforrásszükséglet-számítás. Ütemezési algoritmusok.
Adatbányászat laboratórium: A laboratóriumi gyakorlat
során a SAS Enterprise Miner programcsomag segítségével a hallgatók adatbányászati algoritmusokat alkalmaznak
esettanulmányok és konkrét adatbázisok esetén. A hallgatók
megvizsgálják az egyes algoritmusok futási idejét, különböző paraméterekkel való hangolhatóságukat, érzékenységüket
az adatbázis méretével szemben.
Vállalati rendszerek programozása laboratórium:
Bevezetés az SAP R/3-as rendszer használatába. A jogosultsági koncepció. Bevezetés az ABAP programozásba.
ABAP programok szerkezete. ABAP Dictionary. Nyomkövetés. Bevezetés az Open-SQL használatába. Szubrutinok, eseményblokkok és lista képernyők. Funkciócsoport és funkciós modulok. Szelekciós és listaképernyő
testre szabása. GUI státusz. Képernyő-tulajdonságok
dinamikus módosítása. Jogosultsági rendszer. Zárolás.
Sorszámozás.
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Mérnök-informatikus (BSc)

Hallgatói vélemény

XLI./2.
Hallgatói vélemény
A szakirányválasztással kapcsolatos kérdéseinkre a Vállalatirányítási rendszerek ágazatról Beluzsár János
válaszolt.
–– Hogyan tájékozódtál a szakirányokról?
–– A kari honlapon lévő tájékoztató anyagokból, valamint
a központi és tanszéki tájékoztatókon való részvétellel.
–– Szerinted milyen módon kellett volna megoldani a
tájékoztatást?
–– A központi tájékoztató teljesen rendben volt, képviseltette magát mindenki, és választ kaptam a kérdéseimre. Az
egyes tanszéki tájékoztatók önmagukban szintén megfelelőek voltak, viszont azok szervezettsége nem mindig volt a
legjobb. Úgy emlékszem előfordult olyan, hogy két tanszék
ugyanarra az időpontra/átfedéssel szervezte meg a saját tájékoztatóját, ami nem túl szerencsés a hallgatók szempontjából, illetve jellemző volt az, hogy későn értesültem ezek
pontos időpontjairól. Szerintem ezeket jobban össze kellene
hangolni.

Mérnök-informatikus (BSc)

–– Számított, hogy az adott tanszék tanárai mennyire
szimpatikusak számodra?
–– Igen, a személyes beszélgetések alapján a tanárokról kialakult vélemény is sokat számított a döntés során.
–– Befolyásolt-e a döntésedben, hogy annak idején a
tanszék tárgyait mennyire szeretted?
–– Egyáltalán nem, a szakirány oktatóiról kialakult véleményem sokkal inkább befolyásolt.
–– A sorrendedben elsők között volt az a szakirány ahová végül sikerült bekerülnöd?
–– Igen, így történt.
–– Sokat számított a szakirányválasztás? Nehéz volt a
döntés?
–– Igen, sokat számított, mert úgy éreztem, hogy ott lesz
majd lehetőségem engem jobban érdeklő területeken,
mélyebb szakmai tanulmányokat folytatni, ami a későbbiekben be is igazolódott. Miután a központi tájékoztatón meghallgattam az engem érdeklő szakirányok „ajánlatát”, és beszélgettem az oktatókkal, utána már nem volt
nehéz döntés, egyértelművé vált, hogy a VIR szakirányt
fogom választani.
–– Mennyire látod nehéznek az előző félévek tárgyaihoz
képest?
–– Voltak könnyebb és nehezebb tárgyak, de ami nagy
pozitívum, hogy a számonkérések mindig egyértelműek
voltak. Mindig pontosan be volt határolva, hogy egy-egy
ZH-ra, beugróra mi az, amit tudni kell (igaz, sokszor eléggé
nagy anyagrészt), és ha abból felkészült az ember, akkor nem
érhette meglepetés. Ugyanezt nem mindig éreztem az első 5
félév tantárgyainál.
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–– Megfelel-e az elképzelésednek az általad választott
szakirány? Miben volt más, ha más (pozitív, negatív egyaránt)?
–– Igen, úgy érzem valóban azt kaptam, amit vártam. Ami külön pozitívum, hogy nem árultak zsákbamacskát. A szakirány
tájékoztatón feketén-fehéren értékelték az oktatók a szakirányt,
kiemelve az előnyöket és a buktatókat, és nem egy „marketingszöveget” mondtak el arról, hogy miért ez a legjobb az összes közül.
–– Szerinted miben volt jobb/rosszabb a többi szakirányhoz képest?
–– Szerintem az ipari kapcsolatok terén sokkal jobb a VIR
szakirány a többihez képest. Mindenkinek lehetősége van
ipari vállalatnál önálló labor/szakdolgozat témát választani, és
éles környezetben, gyakorlati problémákkal foglalkozni. Ezeket sok esetben MSc képzés alatt is lehetőség van folytatni,
vagy aki nem gondolkodik ilyesmiben, az pedig könnyedén
be tudja dolgozni magát még a BSc alatt egy adott céghez, így
akár már a diploma megszerzése előtt találhat magának állást.
–– Szakmai gyakorlat kereséssel kapcsolatban segítőkészek voltak?
–– Teljes mértékben, itt is igaz az, mint az önálló labor/
szakdolgozat témaválasztásnál. Vagyis a szakirány ipari kapcsolatai révén rengeteg lehetőség nyílik éles környezetben,
valós problémákkal foglalkozni szakmai gyakorlat keretein
belül. Ezekhez kapcsolódóan minden félév elején szerveznek egy tájékoztató előadást, ahova eljönnek a tanszék ipari
partnerei az éppen aktuális témáikkal, és itt az érdeklődők
személyesen tehetik fel kérdéseiket ezekkelkapcsolatban az
adott cég képviselőjének.
–– Mennyire támogattak az önálló munkában, kutatási
tevékenységben?
–– Minden ipari partnernél végzett önálló munkához, kutatáshoz biztosított egy tanszéki konzulens is, aki egyrészt
segít a téma feldolgozásában, másrészt pedig felügyeli a
munka előrehaladását és minőségét. Ezzel úgy gondolom
elegendő támogatást nyújt a szakirány ezen a téren.
–– Kinek ajánlanád?
–– Elsősorban azoknak ajánlanám a szakirányt, akik szeretnének az eddigi tanulmányaiktól kicsit eltérő (gazdaság) informatikai szemléletmóddal megismerkedni, és hajlandóak is tenni
ezért. A szakirányon betekintést kapnak abba, hogy melyek a
termelő vállalatok legfontosabb üzleti folyamatai, és ezeket miként lehet informatikai megoldásokkal hatékonyan támogatni,
valamint megismerkedhetnek ezek pénzügyi/gazdasági vonatkozásaival is (és itt most senki ne a mik-mak-ra vagy hasonlóra
gondoljon). Az érdeklődő hallgatók számára pedig remek alapozást biztosít a Gazdaságinformatikus mesterképzéshez.
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