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Köszöntő
Az elmúlt két és fél év érdekes volt. Amennyire racio-

nális a szakma, annyira könnyen tudja frusztrálni is az 
embereket. Mindig meg tudott lepni, hogy elméletileg a 
villamosmérnökség és az informatika egyike az ésszerű-
ség által leginkább áthatott témáknak, és mégis mennyire 
nehéz elsajátítani: klasszikus mondat, hogy hiába gondol-
kodott valaki korábban országos matematikaversenyeken, 
ugyanannyi az esélye a karon, mint bárki másnak. Átlago-
san hetente kétszer gyűlik fel bennem a feszültség: először, 
amikor a hiányosan megfogalmazott dokumentációkkal 
találkozom, másodszor pedig, amikor magamra leszek dü-
hös, hogy mennyi mindent figyelmen kívül hagytam és 
nem értek, mert a hézagos jegyzeteket próbáltam helytele-
nül értelmezni, de ennek ellenére mindig visszaadja a mo-
tivációm, ha ráérzek egy-egy nagyobb formátumú személy 
hatására, hogy mekkora potenciál lehet mindabban, amit 
csinálunk. Nem is kell igazából tényleg sok hozzá: csak 
néhány jó előadás, némi érdeklődés, és megoldandó prob-
lémák. A villanykar pedig folyamatosan fejlődik, legyen 
szó akár a specializáció átalakulásáról. Persze itt és most 
ez egy félig rossz példa, mert ennek csak a két év múlva 
érkező generáció érzi majd hatását.

A specializációválasztástól azt várom, hogy utána na-
gyobb arányban foglalkozhatok olyan dolgokkal, amihez 
van érzékem és motivációm. Nem olyan súlyos, de egy 
a fontosabb választások közül, hasonlóan a felvételihez. 
Akárki mondhatja, hogy nem lesz rajta a diplomán az, 
hogy mit tanulok a következő félévekben, de én hiszek 
benne, hogy pozitívan fog hatni rám, ha választok egy 
irányt. Ráadásul a diplomához közelebb kerülve az egész 
képzésnek professzionálisabb hangulata lett, remélem ez a 
későbbiekben is igaz lesz, ahogy az is, hogy egyre céltuda-
tosabban dolgozhatok majd. Nagyon sokszor a problémát 
abban láttam, hogy úgy gyakoroltunk mérnököknek len-
ni, hogy kénytelenek voltunk közben feltenni a kérdést, 
miért is van erre szükség, és nem tudott rá senki választ 
adni, de mégis kelletlenül és rossz hatásfokkal tovább pró-
bálkoztunk. Bízom benne, hogy a specializációválasztás 
után ez egyre kevesebbszer történik meg

Remélem, hogy a hallgatók megtalálják a nekik szóló 
specializációt, ahogy a tanszékek is megtalálják a nekik 
kellő embereket!

Valér
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 – Melyik a helyes megnevezés? Szakirány vagy spe-
cializáció?

 – Gyakorlatilag mindkettő, de mostanában igyekszünk 
áttérni a specializációra. Ez azért kell, mert egy új jog-
szabály kimondja, hogy szakirány csak az lehet, ami az 
oklevélben is megjeleníthető képzettséget ad. A VIK-en 
(hasonlóan sok többi karhoz és egyetemhez) viszont ez 
nem így van, ezért a szűkebb szakmai ismereteket nálunk 
„csak” specializációnak lehet hívni, ha mindenáron a pon-
tos megnevezéshez ragaszkodunk.

 – Eddig milyen változtatások történtek a specializá-
cióválasztásban?

 – Eddig semmilyen, mert az új szabályzatról még 
mindig folyik a vita, ami már lassan több mint fél éve 
tart. Most épp arról van szó, hogy a hallgatók először 
válasszanak specializációt, és csak utána ágazatot, vagy 
egyből ágazatokra jelentkezzenek. A kettő között az a 
nagy különbség, hogy az első, kétkörös verzió kisebb 
szabadságot ad a munkakörnyezet (azaz a tanszék) meg-
választásában, mert ha egy specializációra valaki beso-
rolást nyert, akkor onnantól kezdve csak az azon belüli 
tanszékekhez kerülhet. És ha nincs elég pontja az „A” 
tanszékhez, akkor kénytelen a „B”-hez menni, holott ő 
a másik specializáció „C” tanszékéhez menne, ha már az 
„A” nem jött össze... Ezért támogatja a HK az egykörös, 
most is használt és jól bevált ágazatok között sorrende-
zős módszert – reméljük, sikerül is érvényesíteni. Addig 
is minden marad a régiben.

 – Van olyan specializáció, ami meg fog szűnni? Ha 
igen, melyik(ek)?

 – Nem, minden szakterület ugyanúgy lefedett marad, 
mint eddig.

 – Alakulnak új specializációk? Ha igen, milyenek? 
Melyik tanszékek tartják őket?

 – Erre nehéz válaszolni, igen is meg nem is. Pár speci-
alizáció átalakul, másokat átneveznek, a maradék pedig 
marad, ahogy van. Felsorolásszerűen:

Átalakul (régi → új):
Autonóm Intelligens rendszerek (IIT, MIT) → Informa-

tikai rendszertervezés (AUT, IIT, MIT)
Informatikai technológiák (AUT, IIT, MIT) → Szoft-

verfejlesztés (AUT, IIT, MIT)
Vállalatirányítási rendszerek (SZIT, ETT, TMIT)

Átnevezik (régi → új):
Infokommunikációs hálózatok (HIT, TIMIT) → Info-

kommunikáció (HIT, TMIT)
Mikroelektronika és elektronikai technológia (EET, ETT) 

→ Mikroelektronikai tervezés és gyártás (EET, ETT)
Villamos energetika (VET) → Fenntartható villamos 

energetika (VET)

 – Lesznek olyan specializációs tárgyak, amelyek je-
lentősen átalakulnak, más tanszék tartja őket, vizsgásak 
lesznek vagy éppen félévközissé válnak, vagy akár meg 
is szűnnek?

 – A specialzációs tárgyaknál a legszembetűnőbb változás 
az, hogy több lesz belőlük, mert már két félév helyett három 
féléves lesz a specializáció. Lesz egy témalabor nevű tárgy, ami 
egy kisebb projektmunka elkészítéséről szól egy konzulens 
vezetése mellett, és célja, hogy kedvet csináljon a szakterület-
hez, és bevezessen az alapokba. Ezen kívül vannak új tárgyak, 
amik régiek helyébe lépnek, de általánosan minden speciali-
ázción egységes marad a tárgyak kreditszáma, számonkérése.

 – Változik-e valamiben a specializációválasztásra 
való jelentkezés menete az előző évekhez képest? Pon-
tosan hogyan fog zajlani?

 – Erre a még mindig tartó vita miatt nem tudok sajnos 
válaszolni, a célunk az, hogy ne változzon sokat, és minden-
ki, aki rendes tempóban halad, az legfeljebb 1-2-3 csúszással 
bekerülhessen olyan helyre, ahova szeretne. Az ösztöndíját-
lag alapú besorolás ezért valószínűleg marad, viszont elkép-
zelhető, hogy minden ágazatot meg kell jelölni, és közöttük 
kell sorrendet felállítani. Ennek persze előfeltétele az, hogy 
már biztosan az egykörös besorolásról beszélhessek – ez vi-
szont egyelőre nem adott...

A szakirányválasztással, specializációválasztással történt és várható változásokkal kapcsolatban Bakos 
Asztrikot, a HK elnökét kérdeztük meg.

Specializációválasztás változásai
interjú a HK elnökével

 – Tudtommal specializációválasztás során fel kell állí-
tani egy sorrendet, és az alapján lehet bekerülni a válasz-
tott specializációra. Igaz, hogy ha valaki eléri egy adott 
specializációhoz szükséges pontszámot, az nem feltétlen 
jelenti, hogy az általa preferált specializációra kerül?

 – Egyáltalán nem. Elméleti síkon (de szigorúan csak ott) 
felmerül a kérdés, hogy mi van akkor, ha egy tanszékhez 
nem akar menni senki. A Kar nem teheti meg, hogy egy 
ágazaton nem indít képzést, mert biztosítani kell a szakem-
berek kibocsátását, és egy terület elvesztése presztízsvesztés-
sel is jár még. Ezért ilyenkor a ponthatárok kialakításánál 
megtehetik (ahogy ez megtörtént 7-8 évvel ezelőtt), hogy 
úgy igazítják a tanszékek közötti arányokat, hogy 5-10 hall-
gató jusson a kihalt tanszékre is, értelemszerűen a legrosz-
szabb átlagot elértek körül. Erre viszont a mostani rendszer-
ben évek óta nem volt példa, minden tanszékre messze az 
induláshoz szükséges minimum felett jelentkeznek.

 – Akkor mitől függ, hogy melyik specializációra ke-
rül valaki?

 – Erre még mindig nincs pontos válasz, előreláthatólag 
a specializációátlagtól, ami az első 2-3 félév tárgyaiból szá-
molt átlag. Érzékeltetve, hogy mennyire ismeretlen még a 
terület, megjegyezném, hogy a specializációátlag szót ebben 
az interjúban látom először, mert a besorolás ilyen részletes 
leírásáról még nem volt szó. Az idei besorolásra természete-
sen a régi szabályok érvényesek, szóval minden rendben lesz.

 – Nagyjából egyenlő számú hallgatók lesznek a kü-
lönböző szakirányokon, vagy csak lesz egy minimum 
létszám, és onnantól már elég különbözőek?

 – Van egy kari megállapodás a szakirányok közötti lét-
számarányról, amit a tanszékek befogadókapacitása alapján 
állapítanak meg. Ez most maximumokat jelöl meg, és akkor 
készül el, amikor már pontosan lehet tudni, hogy hány be-
sorolható hallgató lesz. Szerencsére félévről félévre nagyon 
sokan teljesítik a kritériumokat, és az érdeklődések, ezzel 
együtt a jelentkezések is nagyjából ezek szerint az arányok 
szerint oszlanak meg. Mindig van népszerű és kevésbé nép-
szerű tanszék, de az ilyen megérzéseken és saját tapasztalato-
kon alapuló trendek nem zavarnak sok vizet, elmondható, 
hogy a hallgatók aszerint választanak elsősorban, hogy mik 
szeretnének lenni, ha végeznek, és csak utána teszik fel a 
kérdést, hogy „akarok-e menni a „B” tanszékre akkor is, ha 
ők...”, amire a válasz legtöbbször azért igen.

 – Az MSc-s specializációt mennyire fogják befolyá-
solni ezek a változások? A mellékspecializációk tényleg 
nagyobb szerephez fognak jutni?

 – A mellékspecializációk súlya kicsit nőtt, ami jó, vi-
szont az, hogy a BSc-s változások hogyan hatottak MSc-
re, arról fogalmam sincs, mert az leginkább szakmai dol-
gokban, tárgytematikákban nyilvánul meg – ahhoz pedig 
nem értek. A bizottságokban és vitákon mindig azt követte 
a HK, hogy legyen igazságos a besorolás, maradjon meg 
minden terület, és lehetőleg bővüljünk is, és általában mi-
nél szabadabban minél sokszínűbb ismereteket lehessen 
elsajátítani. Ezeket eredményesen képviseltük, de kötnünk 
kellett néha kompromisszumokat is szakmai és gazdasá-
gi érvek mentén. Aztán ezekből születtek meg a képzési 
programok, amik szerintünk a körülményekhez képest a 
legjobbak. Megnyugodni viszont csak akkor fogunk, ha az 
első hallgatóik is megerősítenek minket.

 – Milyen változások várhatóak még?
 – Tervek szerint semmilyen, mert az MSc-s és BSc-s re-

formokat mindenki ki szeretné már pihenni. Persze ha ki-
derül, hogy vannak bajok, mint most infón a digittel, vagy 
a legendás Mérnök leszekkel, akkor ezt nem fogjuk hagy-
ni. Ezúton is szeretnék mindenkit arra bátorítani, hogy a 
véleményét, pozitív vagy negatív tapasztalatait minden-
képp ossza meg velünk OMR-en, mailben (tanulmanyi@
vik.hk) vagy személyesen (SCH104)!

Judit
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Beágyazott rendszereknek azokat a számítógé-
pes alkalmazói rendszereket nevezzük, melyek 
autonóm működésűek, és befogadó fizikai-tech-
nológiai környezetükkel intenzív információs 
kapcsolatban állnak. A szakterület a fejlesztőktől, 
üzemeltetőktől integrális ismereteket követel 
meg: a területtel foglalkozó szakembereknek az 
érzékelés/jelátalakítás problémakörétől kezdve 
a szorosan kapcsolódó hardver- és irányító szoft-
ver ismereteken át a végrehajtás, beavatkozás, 
információgyűjtés és -feldolgozás problémáit is 
ismerniük kell.

A Beágyazott és ambiens rendszerek laboratóri-
um keretein belül a hallgatók támogatást kapnak 
az összetett hardverkomponenseket is tartalmazó 
rendszerek tervezési módszereinek megismeré-
séhez, támogató fejlesztői környezetek alkalma-
zásához, a hatékony tervezői módszerek elsajátí-
tásához. A tematikus mérések során a hallgatók 
gyakorlati tapasztalatokat szereznek a komplex 
beágyazott és ambiens rendszerek témaköréhez 
kapcsolódó ismeretek megalapozására, repre-
zentatív példákkal az autóipari, jelfeldolgozási és 
különböző méréstechnikai területekről.

Beágyazott és irányító rendszerek
Beágyazott információs rendszerek (MIT)

 – A Beágyazott információs rendszerek ágazat mi-
ben különbözik a többi specializáción megtalálható 
ágazattól? Milyen tárgyakban térnek el ezek az ága-
zatok? 

 – A Beágyazott és irányító rendszerek specializációt 
3 tanszék (MIT, AUT, IIT) közösen, kooperációban 
tartja. A három közös tantárgy a specializáció bármely 
ágazatára jelentkező hallgató számára ugyanaz. Ezek a 
tárgyak egy vonulatot építenek fel, melyben közösen 
határoztuk meg, hogy BSc szinten mi az az alaptudás, 
ami a beágyazott mérnöknek a leghasznosabb. A vonu-
lat fontosabb témaköreit mindhárom tanszék aktívan 
űzi. A különbség az ágazatok között a specializáció 
laboratóriumban és az önálló munkában van (önálló 
laboratórium, szakdolgozat). Ezekben nyilvánul meg 
jobban a tanszék arculata. 

A MIT tanszéken a Beágyazott rendszerek kutatócso-
port nagyon népes, nagyon sok kollégánk aktív ezen a 
területen. Ennek megfelelően egy széles palettán tudunk 
segítséget nyújtani a hallgatóknak. A fontosabb műhe-
lyek közé tartozik a mikrokontrolleres, az FPGA, a DSP, 
a hálózati és az orvostechnikai csoportok. Kutatási pro-
jektek volumene, tudományos eredmények, és az oktató/
kutató kollégák létszáma alapján mindenképp kiemel-
ném az FPGA és DSP műhelyeket, mint a karon mérték-
adó oktatási és kutatási egységeket.

 – Milyen naprakész, az iparban is hasznosítható tu-
dást lehet itt megszerezni?

 – A specializációt, és azon belül az adott ágazatot 
eredményesen elvégző hallgató megtanul beágyazott rend-
szert tervezni, kooperáló hálózatba kötni, megépíteni, 
tesztelni, beágyazott programot írni, újrakonfigurálható 
architektúrát (pl. FPGA) fejleszteni, és információfeldol-
gozását végző algoritmust tervezni és implementálni.

 – Az iparban milyen posztok betöltésére lesz alkal-
mas az ágazaton végzett diák? Milyen szakmai lehető-
ségei vannak? 

 – Az élet szinte minden területén beágyazott számítógé-
pekkel találkozunk. A specializáció ennek megfelelően na-
gyon széles területen kíván megfelelő képzést nyújtani. A 
nálunk végző hallgató alkalmas a szervizmérnöktől kezdve 
az üzemeltető, tesztelő mérnökön át a kutatásig (fejlesztő 
mérnök) minden állás betöltésére.

 – Milyen ipari kapcsolatai vannak a Beágyazott in-
formációs rendszerek ágazatot tartó MIT tanszéknek? 

 – Elsősorban a hazai és környező országokban lévő 
fejlesztőcégekkel vagyunk szoros kapcsolatban. Mivel 
Magyarországon a járműipar egy húzóágazat, a leginten-
zívebb a kapcsolatunk az autóipari cégekkel. Ide tartozik 
a Robert Bosch Kft fejlesztő részlege, a ThyssenKrupp 

Az Impulzus kérdései és a tanszék nevében Dr. Dabóczi Tamás válaszai.

Oktatói vélemény

Presta Hungary, a Knorr-Bremse, az osztrák TTTech 
fejlesztőcég. Közös projektjeink vannak a National Inst-
ruments Hungary, EvoPro, Innomed cégekkel, és a be-
ágyazott területen folyamatosan erősödő Ericssonnal is.

 – Melyikek azok a tárgyak, melyek leginkább a to-
vábbtanulásra készítenek fel? Az ágazaton lehet-e olyan 
tudást elsajátítani, ami esetleg egy későbbi kutatói pá-
lyához ad segítséget?

 – A specializáción belül a tanszék által oktatott Be-
ágyazott és ambiens rendszerek tárgy készít fel talán a 
legjobban a továbbtanulásra és az esetleges kutatói pályá-
ra. Ebben a tantárgyban foglalkozunk a (hardver és szoft-
ver) rendszerkomponensek tervezésén és integrálásán túl 
magának a megszerzett információnak a feldolgozásával 
is, mely absztrakt gondolkodást, egy kicsivel mélyebb 
matematikai apparátust igényel.

 – Milyen mesterszakon lehet folytatni a 
megkezdett tanulmányokat? Van-e lehetőség, 
hogy más szakra, akár más karra áthallgasson 
a BSc elvégzése után a hallgató? 

 – Az itt megszerzett tudással a logikus 
folytatás a tanszékünk által felkínált Be-
ágyazott információs rendszerek MSc 
specializáció. Ebben egy tantárgy ere-
jéig kooperálunk az AUT tanszékkel. 

Természetesen a BSc Beágyazott és irányító rendszerek 
specializációban közreműködő másik két tanszék MSc 
specializációi felé is nyitott az út, ugyanúgy, ahogy a kar 
többi specializációja felé is. Van átjárási lehetőség. A mi 
MSc szakirányunkra többen jönnek más BSc specializá-
cióról, és más karokról is (tipikusan mechatronikások).

 – Elégedettek-e az előképzettségével a szakirányra 
érkező hallgatóknak? Mennyire érzi eredményesnek 
az ágazaton tanuló hallgatók munkáját?

 – Szerencsére a mi specializációnk a legnépszerűbbek 
között van, ezért a legjobb képességű hallgatók jutnak 
be hozzánk. Nincs komoly panaszunk az általános elő-
képzettségre. Egy-egy ponton látunk csak bizonytalan-
abb tudást, ami az előtanulmányok súlyából, és nem a 
hallgatók lustaságából fakad.

 – Mennyire aktívan vesznek részt a tanszék munkájá-
ban a specializációra került hallgatók?

 – Hallgatóinkat kezdetektől fogva igyekszünk a pro-
jektek közelében tartani, hogy ezek kapcsán minél ha-

marabb ipari tapasztalatot szerezhessenek. 
Ennek mértéke az MSc-n érte-

lemszerűen nagyobb, de 
BSc alatt is nagyon ko-
moly munkákat végeztek 

már hallgatóink.

 – Az előzetesen elképzeltekhez képest, mennyire volt 
olyan a specializáció, mint amilyennek vártad? A mosta-
ni specializációtájékoztató brosúrák, leírások mennyire 
adnak hű képet az ágazatról a tapasztalataid alapján?

 – Megfelelt a várakozásaimnak, igyekeztem alaposan 
tájékozódni. Elolvastam a szórólapokat is, de a ponto-
sabb képhez a témaválaszték és a tárgyak weboldalai alap-
ján jutottam.

 – Mennyire befolyásolt a specializációválasztásban 
a tanszékekről előzetesen kialakult kép? Mennyire 
számítottak bele a döntésedbe a tanszék által koráb-
ban tartott előadások minősége, korábbi benyomása-
id, és az, amit még hallottál az ágazatról előzetesen?

 – A korábbi tárgyak előadói többnyire nem egyeznek 
meg a szakirányos tárgyak előadóival, ez nem nagyon 
befolyásolt. A már szakirányon lévő ismerőseim vélemé-
nye és az érdeklődési kör számított inkább, hogy végre 
azzal foglalkozhatok, amihez a legtöbb kedvem van.

 – Mi a véleményed az oktatás színvonaláról az ága-
zatodon? Hogyan jellemeznéd az oktatóidat korrekt-
ség, felkészültség, és az előadásmód szempontjából?

 – Magas a színvonal, ez igényel készülést, de egyik 
tárgy sem tartozott a legnehezebb BSc-s tárgyak közé. 
Ennek az oka, hogy az oktatók általában jól felépítik az 
előadásokat, a tananyagot jól lefedik a jegyzetek. Ta-
lán a laboroknál érezhető a leginkább, hogy itt a tudás 

A szakiránnyal kapcsolatos kérdéseinkre Szikszay László addot választ.
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átadása a cél, felszabadult a hangulat az 
alaplaborokhoz képest. A számonkérések-
nél mindig normális az elvárás, nincs kelle-
metlen meglepetés.

 – Mennyire érzed naprakésznek azt a tu-
dást, amit az ágazatodon kapsz?

 – Ezen az ágazaton megkapjuk azt az ala-
pot, ami beágyazott területen ma szükséges. 
A saját önálló labor/szakdolgozat témájában 
jobban elmélyül az ember, itt is rengeteg le-
hetőség van friss témákkal foglalkozni.

 – Milyen a jegyzetek minősége az ágaza-
todon? Mennyire elérhetőek segédanyagok 
a szakmai előmeneteledhez?

 – A jegyzetek jól tükrözik az elsajátítandó 
anyagot, elegendőek a vizsgákhoz, de nem is 
túl részletesek. A laborok útmutatói megad-
ják a segítséget a mérésekre való felkészülés-
hez, és azok elvégzéséhez.

 – Mi az a tárgyaid közül, ami nehéznek bizonyult, 
ami például sok készülést igényelt, vagy akár nem is 
tartottad teljesen korrektnek? Melyik volt az a tárgy, 
amit szakmailag a leginkább relevánsnak éreztél, eset-
leg különösen érdekelt és élvezted?

 – Nem volt olyan, ami különösen sok készülést igényelt, 
korrektnek éreztem a hozzáállást. Az önálló labor során 
végre lehetőségem volt egy saját rendszer megtervezésé-
re, elkezdeni a megvalósítást, ez újdonság volt az eddigi 
egyetemi oktatáshoz képest. A konzulens tapasztalata és 
támogatása segít abban, hogy a felmerülő bonyolultabb 
problémákat is meg tudd oldani.

 – Hogyan kívánod folytatni a jövőben a pályafutá-
sod? A továbbtanulást vagy az iparban való elhelyezke-
dést preferálod?

 – Mindenkinek ajánlom az MSc elvégzését, a képzés így 
teljes, ezt több cégtől is hallottam. Én az iparban fogok 
elhelyezkedni, de a tanszék minden csoportjában vannak 
kutatások, ahová be lehet kapcsolódni.

 – Milyen tanszéki projektekben lehet részt venni a 
specializáción? Éltél te ezekkel a lehetőségekkel, és ha 
igen, akkor mi volt ennek a pozitív hozadéka?

 – Személy szerint nem vettem részt ilyenben, de vannak 

olyan önálló labor témák, amikkel illeszkednek a projek-
tekhez. Ha motivál a téma, akkor így adódik a lehetőség 
TDK-ra, cikkírásra, alaposabb önálló munka valósulhat 
meg. Az egyetemi kutatásokat megismerheted, így az 
egyetemi karrierhez ez jó kiindulást jelent, de az iparban is 
releváns tapasztalat lehet.

 – Dolgoztál-e a specializációd mellett? Ha nem is, 
mit gondolsz, lehetséges lenne-e úgy menedzselni az 
idődet, hogy elég jusson a tanulásra és a munkára is?

 – Nem dolgoztam, a BSc alatt az egyetem adott elég 
időigényes feladatot. Esetleg az utolsó félévben a szakdol-
gozatírás mellett lehetséges ezt megoldani. Érdemes óvato-
san kezelni, mert a munka mellett jóval kevesebb energia 
marad az egyetemre.

 – A tanszék segített-e szakmai gyakorlatot találni? 
Milyen szakmai gyakorlat lehetőségek vannak ezen az 
ágazaton?

 – Szakmai gyakorlatot nem nehéz találni, ezen a terü-
leten sok gyakornokot keresnek a kötelező hathetes kere-
teken kívül is (például Bosch, ThyssenKrupp, National 
Instruments, Ericcson, Lightware). A választásban, admi-
nisztrációban segített a konzulensem és a szakmai gyakor-
lat felelőse.

Az Irányítórendszerek ágazat hallgatói az ipari 
irányítástechnika gyakorlatában használt érzé-
kelők és irányítórendszerek, valamint robotkarok 
és mobilis robotok területén szerezhetnek is-
mereteket. Az ágazatot választó hallgatók meg-
ismerkedhetnek a PLC-k felépítésével, illetve 
programozásával, valamint az ipari gyakorlatban 
leggyakrabban használt érzékelőkkel és távadók-
kal.
Az elágazó tárgy a Programozható irányítóbe-
rendezések és szenzorrendszerek laboratórium. 
Ennek során az érzékeléssel foglalkozó mérések 

felölelik a különféle hőmérsékletmérők és nyo-
mástávadók használatán kívül az intelligens, Cro-
ssbow alapú vezeték nélküli szenzorhálók prog-
ramozását is. Az irányítóberendezések közül az 
egyszerű digitális PID-szabályozóval, a komplex 
irányítási rendszerekben használt programoz-
ható logikai vezérlőkkel (PLC), valamint a Lab-
VIEW-alapú virtuális műszerezés és irányítás alap-
jaival is megismerkedhetnek. A robotikai tárgyú 
mérések során mind egy hat szabadságfokú ipari 
robotkar, mind pedig egy mobilis robot irányítá-
sa is kipróbálható.

Beágyazott és irányító rendszerek
Irányítórendszerek (IIT)

 – Az Irányítórendszerek ágazat miben különbözik 
a többi specializáción megtalálható ágazattól, mint 
a Beágyazott információs rendszerek és a Számító-
gép-alapú rendszerek? Milyen tárgyakban térnek el 
ezek az ágazatok?

 – Az ágazatok közötti különbség az ágazati labora-
tórium és az önálló laboratórium tárgyakban van. Az 
irányítórendszerek ágazat laboratórium tárgya a Prog-
ramozható irányítóberendezések és szenzorrendszerek 
laboratórium, ahol a hallgatók az iparban leggyakrab-
ban előforduló érzékelőkkel (hőmérsékletérzékelők, 
nyomástávadók) és programozható logikai vezérlőkkel 
(PLC) ismerkednek meg, szabályozástechnikai felada-
tokat oldanak meg, valamint robotprogramozási gya-
korlatot szereznek egy korszerű ipari robotkaron és egy 
fejlesztési és kutatási célokat szolgáló mobilis roboton.

Az önálló laboratórium keretében hallgatóink egy álta-
luk kiválasztott (általában, de nem feltétlenül) a fent fel-
sorolt témakörökhöz kapcsolódó területen belül dolgoz-
nak, és az esetek többségében ezt a munkát szakdolgozat 
tárgy keretében is folytatják.

 – Milyen naprakész, az iparban is hasznosítható tu-
dást lehet itt megszerezni?

 – A BSc-s ágazatunk külön hangsúlyt fektet az ipari 
irányítástechnikában használt technológiák oktatására, 
mint például a szenzortechnika, vezérléstechnika (PLC) 

és robotprogramozás. Az önálló laboratóriumi munka 
keretében egy választott tématerületen természetesen 
mélyebb tudást is lehet szerezni.

 – Az iparban milyen posztok betöltésére lesz alkal-
mas az ágazaton végzett diák? Milyen szakmai lehető-
ségei vannak?

 – A BSc-s ágazat elvégzése után a hallgatóink legy-
gyakrabban az ipari irányítástechnika területén gyár-
tástámogató mérnökként, PLC programozóként, rend-
szerintegrátorként, illetve járműipari fejlesztő cégeknél 
funkciófejlesztőként, tesztmérnökként, beágyazott szoft-
verfejlesztőként helyezkednek el.

 – Milyen ipari kapcsolatai vannak az Irányítórend-
szerek ágazatot tartó IIT tanszéknek?

 – Az ipari kapcsolataink a hallgatóink számára szak-
mai gyakorlatok illetve külsős szakdolgozat- és önálló 
laboratórium témák formájában hasznosulnak. Ízelítő a 
kapcsolati portfóliónkból: Gamma Digital, Bosch, Con-
tinental, Thyssen Krupp, Knorr-Bremse, KUKA Robo-
tics, K-Tronik.

 – Melyikek azok a tárgyak, melyek leginkább a to-
vábbtanulásra készítenek fel? Az ágazaton lehet-e olyan 
tudást elsajátítani, ami esetleg egy későbbi kutatói pá-
lyához ad segítséget?

Az Impulzus kérdései és a tanszék nevében Drexler Dániel válaszai.
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 – A kar BSc képzéseinek kitűzött célja, hogy a hallga-
tók folytassák tanulmányaikat mesterképzés keretében is, 
ezért természetesen az ágazat a továbbtanulást is támo-
gatja. A BSc-s ágazati képzés további célja, hogy az egye-
temen megszerzett alapismeretekre építve olyan tudást 
nyújtson, amivel akár a mesterképzés elvégzése nélkül is 
el lehet helyezkedni az iparban. Éppen ezért az ágazati 
tárgyak inkább alkalmazásorientált képzést nyújtanak, 
és a háttérben meghúzódó, elméletibb dolgok kevesebb 
hangsúlyt kapnak. Például a robotprogramozási gyakor-
lat során a hallgatók az ipari robotkart felprogramozzák 
egy feladat megoldására, de a robotvezérlőben található 
algoritmusok (pl. inverz geometria, pályatervezés, stb.) 
viszonylag kis hangsúllyal szerepelnek (csak olyan mér-
tékben, amennyire ezt egy robotprogramozónak tudni 
kell). Ezeket az ismereteket a mesterképzésünkön lehet 
elsajátítani. A példát röviden összefoglalva, BSc képzésen 
megtanulják a hallgatók, hogy a robotvezérlőt hogyan 
kell felprogramozni, a mesterképzésen pedig azt, hogy 
hogyan kell megtervezni. Hasonló példát fel lehetne hoz-
ni más irányítórendszerek esetén is.

 – Milyen mesterszakon lehet folytatni a megkezdett 
tanulmányokat? Van-e lehetőség, hogy más szakra, 
akár más karra (pl. mechatronikai mérnök képzés) át-
hallgasson a BSc elvégzése után a hallgató?

 – A BSc-s ágazatunknak természetesen van közvetlen 
folytatása villamosmérnök mesterképzés keretében is, 
ezek az Irányítórendszerek főspecializáció és az Intel-
ligens robotok és járművek mellékspecializáció. Ahogy 
az elnevezések is mutatják, az Irányítórendszerek főspe-
cializáció az irányítástechnika (nemlineáris rendszerek 
irányítása, robusztus szabályozások, funkciófejlesztési 
technológiák, mesterséges intelligencia alapú irányítá-
sok) területén, míg az Intelligens robotok és járművek 
mellékspecializáció a robotika és járműirányítás terüle-
tén ad mélyebb információkat.

A BSc-s diplomával más szak mesterképzésére is lehet 
felvételezni, azt viszont az adott mesterképzésen döntik 
el, hogy a villamosmérnök alapképzést elfogadják-e. Én 
úgy tudom, hogy ez az információ megtalálható a felvé-
teli tájékoztatókban. A nálunk végzett hallgatók túlnyo-
mó többsége villamosmérnök szakos hallgatóként tanul 
tovább, a szakirány valamelyik ágazatát folytató speciali-
záción, de volt példa olyan hallgatóra is, aki egészségügyi 
mérnök, vagy alkalmazott matematikus szakos hallgató-
ként folytatta a tanulmányait.

A mesterképzésen a kötelező tárgyak mellett szerepel-
nek szabadon választható tárgyak is, ezeket lehet akár 
más szakon (vagy más karon), áthallgatással teljesíteni, 
amennyiben az adott tárgy felvételét a tárgy oktatói en-
gedélyezik. Szélsőséges példaként megemlíteném, hogy 
vannak olyan tárgyak az egészségügyi mérnök képzés ke-
retében, amiket a Semmelweis Egyetemen tartanak; eze-
ket a tárgyakat is lehet választható tárgyként teljesíteni, 
akár villamosmérnök hallgatóként is.

 – Elégedettek-e az előképzettségével a szakirányra 
érkező hallgatóknak? Mennyire érzi eredményesnek az 
ágazaton tanuló hallgatók munkáját?

 – A hallgatók előképzettségével többnyire elégedettek 
vagyunk, az ágazathoz szorosabban kapcsolódó alaptár-
gyat (szabályozástechnika) sikeresen teljesítők az ágazat 
elsajátításához szükséges előismeretekkel rendelkez-
nek. Az ágazaton számos hallgató végez nagyon értékes 
munkát, ezt bizonyítják a szakdolgozatok, illetve TDK 
eredmények is.

 – Mennyire aktívan vesznek részt a tanszék mun-
kájában, annak projektjeiben a specializációra került 
hallgatók?

 – A tanszéki projektekbe mindig próbálunk minél 
több hallgatót bevonni, mind kutatási, mind fejlesztési 
feladatok esetén. A tanszék oktatási és kutatási infra-
struktúrájának a fejlesztésén (például új robot telepíté-
se)  kívül a hallgatóinknak lehetősége van demonstrátori 
munka vállalására is, de ez leginkább mesterképzéses di-
ákoknál jellemző.

 – Az előzetesen elképzeltekhez képest, mennyire volt 
olyan a specializáció, mint amilyennek vártad? A mosta-
ni specializációtájékoztató brosúrák, leírások mennyire 
adnak hű képet az ágazatról a tapasztalataid alapján?

 –  Alapvetően azt kaptam, amit vártam, az ágazatról, 
illetve a tárgyakról kapott szóbeli és írott tájékoztatók 
megfeleltek a valóságnak, és ahogy látom, ugyanúgy meg-
felelnek most is. Egyetlen személyes hiányérzetem a BSc 
specializáció alatt a szabályozástechnika „folytatásának” 
hiánya volt, de aki MSc-n is az IIT szakirányát választja, 
annak később ez a hiányérzete is el fog múlni.

 – Mennyire befolyásolt a specializációválasztásban a 
tanszékekről előzetesen kialakult kép? Mennyire szá-
mítottak bele a döntésedbe a tanszék által  tartott előa-
dások minősége, korábbi benyomásaid, és az, amit még 
hallottál az ágazatról előzetesen?

 – Azt fontos leszögezni, hogy nem lehet megítélni egy 
teljes tanszéket egyetlen tárgy alapján, hiszen mind a 
téma, mind az oktatók teljesen mások lehetnek szakirá-
nyon, mint egy esetleges korai alapozó tárgynál. Nem a 
tanszékekről, hanem a szakirányokkal kapcsolatos témák-
ról kialakult kép befolyásolt tehát inkább, bár ez sok eset-
ben valóban elválaszthatatlan egy konkrét tanszéktől. Azt 
már korábban eldöntöttem, hogy a beágyazott és irányító 
rendszerek szakirányon kívánok továbbtanulni, mert az 
első félévek tapasztalatai alapján ezeket a témákat éreztem 
érdekesebbnek. Az ágazat melletti döntésem pedig végül 
szinte kizárólag a szabályozástechnika tárgynak volt kö-
szönhető a szakirányválasztás félévében: elsősorban persze 
maga a tárgy tetszett, de itt például fontos volt az órák 
minősége is. Persze igyekeztem ezután minden lehetsé-
ges módon információt szerezni az ágazatról, és a másik 
két beágyazott ágazatról is, de igazából ekkorra megvolt a 
döntésem, mely nem is változott már.

 – Mi a véleményed az oktatás színvonaláról az ágaza-
todon? Hogyan jellemeznéd az oktatóidat korrektség, 
felkészültség, és az előadásmód szempontjából?

 – Magas szintű, színvonalas oktatás folyik az ágazaton. 
Az oktatók felkészültségével, korrektségével sosem volt 
problémám, legyen szó akár előadásról, akár laborról. Az 
előadásmód is többnyire könnyen követhető, élvezetes.

 – Mennyire érzed naprakésznek azt a tudást, amit az 
ágazatodon kapsz?

 – A beágyazott rendszerek és az irányítástechnika in-
tenzív fejlődés alatt álló területek, így ez egy fontos kér-
dés. Mindvégig úgy láttam, hogy az előadók igyekeznek 
évről-évre felülvizsgálni a tantárgyak anyagát és jegyzetét, 
kibővítve azt akár egészen friss eredményekkel. A tanszéki 
laborok felszereltsége is egyre korszerűbb, ami az ágazati 
labor, illetve esetlegesen az önálló labor és a szakdolgozat 
szempontjából lényeges. Ezek, és minimális ipari tapasz-
talataim alapján összességében korszerűnek érzem az itt 
kapott tudást.

 – Milyen a jegyzetek minősége az ágazatodon? Meny-
nyire elérhetőek segédanyagok a szakmai előmenete-
ledhez?

 – Emlékeim szerint sosem volt ezzel probléma. Minden 
tantárgy esetén korrekt, érthető segédanyag állt rendelke-
zésre, melynek elérhetőségét az oktatók időben, rendsze-
rint már az első előadáson közölték.

 – Mi az a tárgyaid közül, ami nehéznek bizonyult, 
ami például sok készülést igényelt, vagy akár nem is 
tartottad teljesen korrektnek? Melyik volt az a tárgy, 
amit szakmailag a leginkább relevánsnak éreztél, eset-
leg különösen érdekelt és élvezted?

 – Visszatekintve az elmúlt évekre, az a vélemé-
nyem, hogy az igazán nehéz tárgyak tipikusan nem a 

A szakiránnyal kapcsolatos kérdéseinkre Orbán Ferenc addot választ.
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szakirányos tárgyak közül kerülnek ki, inkább az első pár 
félév alapozó tárgyainak némelyikéről mondható ez el. 
Persze a szakirányos tárgyak közt is van, amelyikre töb-
bet, van, amelyikre kevesebbet kell készülni, különösen 
a házi feladatok tudják megdobni ezt az időt. Ez utóbbi 
alapján tudom legfeljebb azt mondani, hogy az Irányító-
rendszerek ágazaton a Beágyazott és ambiens rendszerek, 
valamint a Mikrokontroller alapú rendszerek tárgyra kell 
kicsit több időt fordítani, hiszen ezekből van házi feladat. 
Inkorrektséget egyetlen esetben sem tapasztaltam. Amit 
legjobban élveztem, az az önálló labor és a szakdolgo-
zat volt, hiszen itt tényleg azzal foglalkozhat az ember, 
ami igazán érdekli. Szakmailag relevánsnak és fontosnak 
éreztem az ágazat összes tárgyát, nem tudnék ilyen szem-
pontból kiemelni egyet sem.

 – Hogyan kívánod folytatni a jövőben a pályafutá-
sod? A továbbtanulást vagy az iparban való elhelyezke-
dést preferálod?

 – Jelenleg MSc hallgató vagyok az IIT szakirányán 
(Irányító és robot rendszerek). Személyes véleményem 
az, hogy mindenképp érdemes továbbtanulni mesterkép-
zésen, hiszen a BSc szakirány ágazat és az MSc szakirány 
valójában együtt alkot egy egységes vonulatot. Januári 
végzésem után az iparban kívánok elhelyezkedni, de aki 
itt sem állna meg, annak kitűnő PhD lehetőségeket is 
kínál a tanszék.

 – Milyen tanszéki projek-
tekben lehet részt venni a speci-
alizáción? Éltél te ezekkel a lehe-
tőségekkel, és ha igen, akkor mi 
volt ennek a pozitív hozadéka?

 – Nem éltem ilyen lehető-
séggel, de van rá mód tudtom-
mal. Ennek legkézenfekvőbb 
módja valószínűleg az, ha olyan 
önálló labor témát választ az em-
ber, amely téma (tágabb értelem-
ben véve) kutatás alatt áll a tan-
széken. Megfelelő előrehaladás 
esetén könnyű bekapcsolódni egy 
ilyen tanszéki szintű projektbe. 
Az önálló labor témaválaszték (ld. 
tanszéki honlap) pedig rendkívül 
széles, így akinek ilyen ambíciói 
vannak, könnyen találhat neki 
megfelelő témát.

 – Dolgoztál-e a specializációd mellett? Ha nem is, 
mit gondolsz, lehetséges lenne-e úgy menedzselni 
az idődet, hogy elég jusson a tanulásra és a mun-
kára is?

 – Utolsó félévemben az egyetlen tárgyam a szakdolgo-
zat-készítés volt, emellett heti három napban dolgoztam, 
ez így simán megoldható volt. Mintatanterv szerint sem 
sokkal terheltebb ez a félév, szerintem ekkor mindenképp 
belefér az időbe a munka. A 6. félév már sokkal zsúfoltabb, 
nekem ekkor meg sem fordult a fejemben, hogy dolgoz-
zak, de persze ez egyénfüggő, nyilván megoldható a dolog, 
ha valaki nagyon szeretné.

 – A tanszék segített-e szakmai gyakorlatot találni? 
Milyen szakmai gyakorlat lehetőségek vannak ezen az 
ágazaton?

 – Magamnak találtam szakmai gyakorlatot, így köz-
vetlen tapasztalataim nincsenek erről. Van azonban a 
tanszéki honlapon egy lista a tanszéki profilba illeszkedő 
cégekről, illetve az egyes cégek tanszéki kapcsolattartói-
ról. Ez persze nem azt jelenti, hogy csak ezeknél a cégek-
nél lehet elvégezni a gyakorlatot, azonban ezek esetében 
biztosan tud segíteni a tanszék. A listán az ipar igen sok 
jelentős szereplője megtalálható, így úgy vélem, a lehető-
ségek kifejezetten jók. A szakmai gyakorlattal kapcsola-
tos ügyintézés pedig korrekt volt.

Az ágazat a mindennapi használati tárgyakban 
és az ipari irányító rendszerekben lévő digitális 
vezérlésű irányítóegységek alkalmazásáról szól. 
A mikrokontrollerek fejlesztésének és használa-
tának ismerete rengeteg eszköz működéséhez 
szükséges, ilyenek az internetes televízió, a di-
gitális vezérlésű rádió, a programozható mikro-
hullámú sütő, mosó- és mosogatógép, a vezetőt 
segítő intelligens autó.
A Mikrokontroller alapú rendszerek című tárgy 
megismerteti a hallgatókat az iparban legelter-

jedtebbnek számító mikroprocesszor és mikro-
kontroller architektúrákkal. A tárgy témái közé 
tartozik a hardverközeli programok fejlesztése, 
a mikrokontrollerek környezete és illesztései, a 
beágyazott operációs rendszerek és a beágya-
zott rendszerek fejlesztése. Az elmélet mellett a 
laboratórium során vezetett méréseken keresztül 
mutatják be a mikrokontroller alapú rendszerek 
készítésének lépéseit. Emellett egy házi feladat 
keretében egy mikrokontroller alapú áramkört is 
el kell készíteni.

Beágyazott és irányító rendszerek
Számítógép-alapú rendszerek (AUT)

 – A Számítógép-alapú rendszerek ágazat miben kü-
lönbözik a többi specializáción megtalálható ágazattól, 
mint a Beágyazott információs rendszerek és az Irá-
nyítórendszerek? Milyen tárgyakban térnek el ezek az 
ágazatok?

 – Mivel egy specializációhoz tartozik mindhárom ága-
zat, a fő irányvonalak ugyanazok, legfeljebb abban külön-
bözhetünk, hogy más részletekre helyezzük a hangsúlyt 
egy-egy ágazatban. Tárgyak tekintetében az ágazati labor, 
az önálló laboratóriumi és a szakdolgozat témák jelentik 
a különbséget.A Számítógép-alapú rendszerek ágazat ese-
tében az egyik legfőbb célunk, hogy gyakorlati, jól hasz-
nosítható tudást adjunk a hallgatóknak, valódi mérnöki 
problémákat oldjanak meg a specializáció két féléve alatt. 
Arra törekszünk, hogy az alapképzésen tanult fontos tu-
dáselemeket szerves egységgé kovácsoljuk a tantárgyaink-
ban, és megmutassuk az így szerzett ismeretek közvetlen 
gyakorlati alkalmazhatóságát. Szerintünk ez a leginkább 
motiváló momentum a hallgatók számára.

 – Milyen naprakész, az iparban is hasznosítható tu-
dást lehet itt megszerezni?

 – Az ágazati laborunk tematikája úgy épül fel, hogy a 
félév során a hallgatók végighaladnak egy beágyazott rend-
szer fejlesztésének minden főbb fázisán, amit egy iparban 
dolgozó fejlesztőmérnöknek a valóságban ismernie és 
készségszinten használnia kell. Nem lehet úgy kreditet 

szerezni ebből a tárgyból, hogy valaki ne gondolta volna 
végig a feladatkiírás alapján egy egyszerűbb kis beágyazott 
rendszer megvalósítását az elejétől a végéig, ne tervezte 
volna meg a szükséges hardvert hozzá, ne építette volna 
meg fizikailag is azt, megtanulva a felületszerelt alkatrészek 
kezelését, beforrasztását, ne küzdötte volna át magát egy 
áramkör élesztésének buktatóin, és ne kóstolt volna bele 
a hardverközeli szoftverfejlesztésbe. Ugyanezeket a célokat 
szolgálják az önálló labor és a szakdolgozat témáink is.

 – Az iparban milyen posztok betöltésére lesz alkal-
mas az ágazaton végzett diák? Milyen szakmai lehető-
ségei vannak?

 – El lehet nálunk sajátítani a mikrokontrollereken alapu-
ló hardver- és szoftvertervezés alapjait, a fejlesztés, tesztelés, 
gyártmány-előkészítés egyes lépéseit, az összetettebb rend-
szerekben való gondolkodás képességét. Ennek megfelelően 
elsősorban fejlesztőmérnöki pozícióban tudnak elhelyez-
kedni a hallgatóink. Az a tapasztalatunk, hogy sok esetben 
már a kötelező nyári szakmai gyakorlat alkalmával nagyobb 
projektekbe kapcsolódnak be, és hosszabb távú kapcsolat 
kezd kialakulni a hallgató és az őt fogadó cég között.

 – Milyen ipari kapcsolatai vannak a Számítógép-ala-
pú rendszerek ágazatot tartó AUT tanszéknek?

 – Tanszékünk ipari kapcsolatai igen szerteágazó-
ak, kapcsolatban állunk a legnagyobb multinacionális 

Az Impulzus kérdései és a tanszék nevében Kiss Domokos válaszai.
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vállalatoktól kezdve (pl. Bosch, Knorr-Bremse, Festo, ST 
Microelectronics, Silabs, Siemens, Audi, stb.) a magyar 
közepes méretű vállalkozásokon át (pl. Lightware) egészen 
a kisebb magyar fejlesztőcégekig (pl. Inventure Kft., Co-
net Kft., stb.). Ipari kapcsolatainkon keresztül a tanszék 
hallgatói számára biztosítani tudjuk az érdekes, szakmai 
kihívásokkal teli szakmai gyakorlat és egyéb önálló mun-
kához szükséges ipari hátteret.

 – Melyek azok a tárgyak, melyek leginkább a tovább-
tanulásra készítenek fel? Az ágazaton lehet-e olyan tu-
dást elsajátítani, ami esetleg egy későbbi kutatói pályá-
hoz ad segítséget?

 – A Mikrokontroller alapú rendszerek előadás, az ága-
zati laboratórium mérései, az önálló labor és a szakdol-
gozat mind-mind megalapozzák az ágazattal azonos nevű 
(Számítógép alapú rendszerek) mesterképzéses főspecia-
lizációnkon előkerülő tárgyakat. Ott nagyteljesítményű 
mikrokontrollerekkel és interfészekkel, magasabb szintű 
alkalmazásfejlesztéssel, valósidejű operációs rendszerek-
kel, valamint robotirányítási architektúrákkal, mobil ro-
botokkal és számítógépes látórendszerekkel foglalkozunk. 
Az érdeklődőbb hallgatóknak lehetősége van olyan önálló 
témát választaniuk, ami rövid távon a TDK-n való szerep-
lést, hosszabb távon akár a doktori képzésbe való bekap-
csolódást készíti elő.

 – Milyen mesterszakon lehet folytatni a megkezdett 
tanulmányokat? Van-e lehetőség, hogy más szakra, 
akár más karra (pl. mechatronikai mérnök képzés) át-
hallgasson a BSc elvégzése után a hallgató?

 – Elsősorban a már említett Számítógép alapú rend-
szerek főspecializációra várjuk a végzett BSc-s villa-
mosmérnököket, de természetesen arra készítjük fel a 

hallgatóinkat, hogy a szakmájukban bárhol megállják a 
helyüket, amennyiben valamelyik hallgatónk úgy határoz, 
hogy tanulmányait más műszaki jellegű szakmában szeret-
né tovább folytatni, akkor ehhez biztos alapot nyújtanak 
a villamosmérnöki alapképzéshez és a specializációhoz tar-
tozó tantárgyak. De azért inkább az a tapasztalat, hogy a 
nálunk végzett BSc-s hallgatók annyira megkedvelik ezt 
a területet, hogy ugyanebben a témában mélyítik tovább 
tudásukat az MSc képzésen is.

 – Elégedettek-e az előképzettségével a specializációra 
érkező hallgatóknak? Mennyire érzi eredményesnek az 
ágazaton tanuló hallgatók munkáját?

 – Az ágazatra túljelentkezés van, így viszonylag magas a 
hozzánk bekerülő hallgatók tanulmányi átlaga. Általában 
nagyobb nehézségek nélkül tudják venni az akadályokat, 
sok példa van rá, hogy nagyobb, komplexebb feladatok 
megoldásában is kiválóan teljesítenek. Ha lehet valamit 
tanácsolnom az ide jelentkezőknek, akkor azt mondom, 
hogy főleg programozásból, digitális technikából és elekt-
ronikából vértezzék fel magukat, hogy minél könnyebben 
felvegyék a ritmust az ágazati tárgyak tekintetében.

 – Mennyire aktívan vesznek részt a tanszék mun-
kájában, annak projektjeiben a specializációra került 
hallgatók?

 – A specializációra került hallgatókat rátermettségük-
nek, szakmai tudásuknak, érdeklődésüknek megfelelően 
bevonjuk a tanszék oktatási, illetve kutatási tevékeny-
ségébe – minden félévben számos demonstrátor segíti a 
tanszék munkáját. Természetesen az arra szakmailag érett 
hallgatókat a tanszék különböző projektjeibe is bevonjuk. 
Legyen szó oktatási, vagy akár ipari partnereinkkel közö-
sen készített projekt feladatokról, arra törekszünk, hogy 
a hallgatókkal történő közös munka számukra szakmai 
kihívásokkal teli, érdekes feladatokat biztosítson, melyek 
egyaránt szolgálják mind a leendő mérnökök, mind a tan-
szék fejlődését.

 – Az előzetesen elképzeltekhez képest, mennyire 
volt olyan a specializáció, mint amilyennek vártad? A 
mostani specializációtájékoztató brosúrák, leírások 
mennyire adnak hű képet az ágazatról a tapasztalataid 
alapján?

 – A szakiránytól teljes mértékben azt kaptam, amire 
számítottam. A prospektusokban emlegetett területeken 
valóban használható és értékes tudást szereztünk a félév 
alatt, ami rendkívül megkönnyítette a kötelező nyári szak-
mai gyakorlatra való hely találását is.

 – Mennyire befolyásolt a specializációválasztásban a 
tanszékekről előzetesen kialakult kép? Mennyire szá-
mítottak bele a döntésedbe a tanszék által tartott előa-
dások minősége, korábbi benyomásaid, és az, amit még 
hallottál az ágazatról előzetesen?

 – A szakirány kiválasztásánál elsődlegesen az érdeklődési 
köröm vezérelt, mindig is ez a terület állt hozzám a legkö-
zelebb. A szakirányon belüli ágazat választásnál viszont már 
fontos szerepet játszottak az egyes tanszékekkel kapcsolatos 
személyes tapasztalataim is. A döntő szempont nálam viszont 
a Mikrokontroller laboratóriumhoz kapcsolódó házi feladat 
volt. Az előző évek főként elméleti tárgyai után rendkívül iz-
galmas és tanulságos a feladat, elmondhatatlanul jó érzés lát-
ni az első önállóan tervezett és kivitelezett, működő eszközt. 
Az ágazat oktatói pedig minden segítséget megadtak ahhoz, 
hogy mindenki hasonlóan sikeresen zárja a feladatot.       

 – Mi a véleményed az oktatás színvonaláról az ágaza-
todon? Hogyan jellemeznéd az oktatóidat korrektség, 
felkészültség, és az előadásmód szempontjából?

 – A Mikrokontroller-alapú rendszerek tárgy és a Mik-
rokontroller laboratórium nagyon erős és használható 
szakmai alapot adott. Az egyes témákat minden esetben 
alaposan körüljárták az előadók, és mindig volt, aki a vá-
laszt adott a felmerült kérdésekre is.  

 – Mennyire érzed naprakésznek azt a tudást, amit az 
ágazatodon kapsz?

 – Teljes mértékben, a kapcsolódó ipari területeken al-
kalmazott aktuális technológiákat is meg lehet ismerni az 
ágazaton az alapok mellett.  

 – Milyen a jegyzetek minősége az ágazatodon? Mennyi-
re elérhetőek segédanyagok a szakmai előmeneteledhez?

 – A jegyzetek nagyon jók és aktuálisak, minden anyag el-
érhető a laborokra és a számonkérésekre való felkészüléshez. 

 – Mi az a tárgyaid közül, ami nehéznek bizonyult, 
ami például sok készülést igényelt, vagy akár nem is 
tartottad teljesen korrektnek? Melyik volt az a tárgy, 
amit szakmailag a leginkább relevánsnak éreztél, eset-
leg különösen érdekelt és élvezted?

 – Igazi nehézséget egyik tárgy tanulása sem jelentett, hi-
szen csak az érdeklődésemnek megfelelő szakmai tárgyakat 
kellett hallgatnom a félév során. A legélvezetesebb viszont 
egyértelműen a szakiránylabor volt, ahol gyakorlatban is 
kipróbálhattuk mind azt, amit az előadásokon tanultunk. 

 – Hogyan kívánod folytatni a jövőben a pályafutá-
sod? A továbbtanulást vagy az iparban való elhelyez-
kedést preferálod?

 – Mindenképpen a továbbtanulást preferálom, hiszen 
egy szakirányos félév alatt csak az alapokat lehet elsajátí-
tani, a munkáltatók pedig ennél mélyebb tudást várnak 
általában a tapasztalataim szerint.

 – Dolgoztál-e a specializációd mellett? Ha nem is, 
mit gondolsz, lehetséges lenne-e úgy menedzselni az 
idődet, hogy elég jusson a tanulásra és a munkára is?

 – Igen, dolgoztam az egyetem mellett részmunkaidő-
ben. Kihívás összeegyeztetni a kettőt, de nem lehetetlen. 
A szakirányos félév nagyon sűrű volt tanulmányilag, 
ugyanakkor egyértelműen ebből az időszakból profitál-
tam a legtöbbet, és közben még élveztem is. 

 – A tanszék segített-e szakmai gyakorlatot találni? 
Milyen szakmai gyakorlat lehetőségek vannak ezen 
az ágazaton?

 – A korábban említett előnyök miatt nem szokott 
gondot jelenteni az ágazat hallgatóinak, hogy gyakorlati 
helyet találjanak, de természetesen a tanszék is kínál szá-
mos lehetőséget. A választék széles, mind hardver, mind 
szoftverfejlesztéssel kapcsolatos terülteken is lehet remek 
ajánlatokat találni.

A szakirányválasztással kapcsolatos kérdéseinkre a Számítógép-alapú rendszerek ágazatról Balási Sza-
bolcs válaszolt.
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Az infokommunikáció a konvergáló távközlő- és 
számítógép-hálózatokat, az ezen nyújtható szol-
gáltatásokat és a segítségükkel megvalósítható 
– beszéd-, adat-, kép-, video-, multimédia és ösz-
szetett információs társadalmi – alkalmazásokat 
foglalja magában. A Híradástechnikai Tanszék az 
Infokommunikációs rendszerek szakirány kere-
tében a Médiakommunikációs technológiák és 
rendszerek elnevezésű ágazatot kínálja a témate-
rület iránt érdeklődő hallgatóknak.
A Médiakommunikációs és a hozzátartozó labor 
bevezetést nyújt az alábbi témákba: a médiafor-

mátumok főbb jellemzői; hagyományos videó-
tartalomkódolási technikák (NTSC, PAL); teletext 
kódolás elve, rendszertechnikája; analóg audió- 
és videótartalom-továbbító hálózatok; audió- és 
videó-forráskódolási eljárások (MPEG-x, stb.); 
digitális adatfolyam továbbítási- és csomagolási 
formátumok; hang-, kép- és mozgókép-beviteli 
eszközök; többcsatornás hangrendszerek; tele-
víziós kijelzők felépítése; digitális stúdiótechnikai 
alapok; bitsebesség-csökkentési eljárásokat al-
kalmazó földfelszíni, műholdas és kábeles széles-
sávú médiatovábbító rendszerek.

Infokommunikációs rendszerek
Médiakommunikációs technológiák és rendszerek (HIT)

 – A Médiakommunikációs technológiák és rendsze-
rek ágazat miben különbözik a másik specializáción 
megtalálható ágazatoktól, mint az Infokommuniká-
ciós hálózatok és alkalmazások és a Nagyfrekvenciás 
rendszerek és alkalmazások? Milyen tárgyakban térnek 
el ezek az ágazatok? 

 – Médiakommunikációs technológiák és rendszerek 
ágazaton a hallgatók a videó- és audiótartalom előállí-
tását, tömörítését, továbbítását és megjelenítését lehető-
vé tevő technológiákkal ismerkedhetnek meg, kiemelt 
hangsúlyt helyezve az IP alapú rendszerekre. Míg a másik 
két ágazat a hozzáférési hálózatok működésére fókuszál, 
addig a médiás ágazaton a tartalom hatékony átvitelével 

foglalkozunk. Ágazatunkon a hallgatók megismerhetik a 
videó- és hangtömörítés alapelveit, digitális műsorszóró 
rendszerek felépítését, streaming megoldásokat, IPTV és 
Internet TV működését.

 – Milyen naprakész, az iparban is hasznosítható tu-
dást lehet itt megszerezni? Mennyire keresett ez a tudás? 

 – Napjainkban a médiaszolgáltatások rendkívül nép-
szerűek, hiszen a mai okostelefonok képesek akár HD vi-
deó felvételére és megosztására. Az ágazaton olyan tudást 
alapozunk meg, amely segítségével bárki saját médiaszol-
gáltatást képes indítani, illetve otthonosan tud mozogni 
a hang és videó továbbítást megvalósító cégek világában 

Az Impulzus kérdései és a tanszék nevében Huszák Árpád válaszai.

Oktatói vélemény

(telefon/TV/internet szolgáltatók, stúdiók, médiaalkal-
mazást fejlesztők, stb.). 

Az IP hálózatok forgalmának 2/3-a már ma is média-
tartalom, így az iparnak folyamatosan szüksége van olyan 
mérnökökre, akik ismerik a multimédia rendszerek mű-
ködését.

 – Az iparban milyen posztok betöltésére lesz alkal-
mas az ágazaton végzett diák? Milyen szakmai lehető-
ségei vannak? 

 – A hálózati szolgáltatást nyújtó cégek, szolgáltatók 
folyamatosan keresnek olyan mérnököket, akik képesek 
üzemeltetni, fejleszteni, megtervezni a médiás tartalma-
kat előállító és közvetítő rendszereiket. A megszerzett 
tudást felhasználva akár saját ötleteinket is megvalósít-
hatjuk önálló céget indítva. Magyarország leggazdagabb 
embere is médiastreaming szolgáltatás nyújtásával szerez-
te vagyonát.

 – Milyen ipari kapcsolatai vannak a 
Médiakommunikációs technoló-
giák és rendszerek ágazatot 
tartó HIT tanszéknek? 

 – Tanszékünknek 
szoros kapcsolatai 
vannak az ipar ve-
zető szereplőivel. 
Hogy néhányat 
megemlítsünk, szo-
ros kapcsolataink és 
együttműködéseink 
vannak a vezetékes és 
mobil hálózati hozzáfé-
rést nyújtó szolgáltatókkal 
(pl. T-mobil), digitális műsorszórást 
végző Antenna Hungáriával, videótovábbító rendsze-
reket fejlesztő UStreammel, videókamera rendszereket 
fejlesztő Intellioval, de a futurisztikus holografikus 3D 
kijelzőket gyártó Holografika Kft-vel is. Természetesen 
a lista ennél sokkal bővebb.

 – Melyikek azok a tárgyak, melyek leginkább a to-
vábbtanulásra készítenek fel? Az ágazaton lehet-e olyan 
tudást elsajátítani, ami esetleg egy későbbi kutatói pá-
lyához ad segítséget? 

 – Az ágazat Médiakommunikáció tárgyában érdekes-
ségképp bemutatunk olyan jövőbe mutató módszereket is, 

amelyek ma még kutatási fázisban vannak, pl. multikame-
ra rendszerek, szabad nézőpont választást biztosító videó. 
A BSc képzésben azonban az alapozáson van a hangsúly, 
hiszen ahhoz hogy valaki kutatói pályára léphessen az ala-
pok elsajátítása nélkülözhetetlen. A megszerzett ismereta-
nyag már eleve a legkorszerűbb megoldásokat jelenti, me-
lyek továbbfejlesztése vagy ötletes felhasználása vezet egy 
magasabb szintű képzés felé.

 – Milyen mesterszakon lehet folytatni a megkezdett 
tanulmányokat? Van-e lehetőség, hogy más szakra, 
akár más karra (pl. mechatronikai mérnök képzés vagy 
matematikus képzés) áthallgasson a BSc elvégzése után 
a hallgató? 

 – A Médiakommunikációs technológiák és rendszerek 
ágazatán megszerzett tudást a „Multimédia rendszerek és 
szolgáltatások „ MSc szakirányon lehet tovább bővíteni, 
de nincs akadálya annak sem, hogy a Kar más képzésén 

folytassa tanulmányait a hallgató.

 – Elégedettek-e az előkép-
zettségével a szakirányra 

érkező hallgatóknak? 
Mennyire érzi ered-
ményesnek az ága-
zaton tanuló hall-
gatók munkáját? 

 – A l a p v e t ő e n 
elégedett vagyok a 

hallgatók előképzett-
ségével és hozzáállásá-

val. Természetesen min-
dig vannak pozitív és negatív 

irányú eltérések is. Volt már példa 
arra is, hogy a Budavári Schönherz Stú-

dióban is aktív diák mutatott újszerű és izgalmas meg-
oldásokat.

 – Mennyire aktívan vesznek részt a tanszék mun-
kájában, annak projektjeiben a specializációra került 
hallgatók?

 – Általában a jobb teljesítményt nyújtó hallgatóknak 
szoktunk lehetőséget biztosítani a projektekben való 
közreműködésre. Úgy látom, hogy az ilyen együttmű-
ködések sikeresek szoktak lenni, mert rendszerint ők 
azok a hallgatók, akik később MSc, majd PhD képzésre 
is jelentkeznek.
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 – Mennyire befolyásolt a specializációválasztásban a 
tanszékekről előzetesen kialakult kép? Mennyire szá-
mítottak bele a döntésedbe a tanszék által korábban 
tartott előadások minősége, korábbi benyomásaid, és 
az amit még hallottál az ágazatról előzetesen?

 – A szakirányválasztás előtti félévben lévő tárgyak ve-
zették be nálunk a szakirányokat, s közülük az Infokom-
munikáció tárgy nyerte el leginkább tetszésem, így az 
Infokommunikációs rendszerek szakirány került nálam 
első helyre. Továbbá a vezetékes és vezeték nélküli kom-
munikáció témaköre is felettébb érdekelt, ezen belül is a 
videó és studiótechnika része. Az utóbbival főleg a Há-
lózati Rendszerek és Szolgáltatások Médiakommunikációs 
technológiák és rendszerek ágazata foglalkozik, ezért esett 
rájuk a választásom. 

 – Milyen szakirányos tárgyaid voltak, mennyire 
érezted őket hasznosnak, neked mennyire tetszettek? 
Milyen a jegyzetek minősége az ágazatodon? Meny-
nyire elérhetőek segédanyagok a szakmai előmene-
teledhez?

 – A szakirányon lévő tárgyak mind érdekesek voltak, 
bár szerintem érthető módon nekem a Médiakommu-
nikáció tárgy jött be a legjobban, mivel ott foglalkoztak 
azzal leginkább, ami engem érdekelt. A Nagyfrekvenciás 
rendszerek tárgy fő témakörei antennák és rádiós háló-
zatok megismerése. A számonkérés két félévközi zh volt, 
jegyzetért viszont be kell járni órákra, mert a honlapon 
megtalálható anyag nagyon bő, s nehéz kiszűrni belőle 
a lényeget. Hálózati technológiák és alkalmazások tárgy 
főleg a mobilhálózatok és kapcsolóközpontok felépítését 
és működését mutatja be. Órákra mindenképp érdemes 
járni, mivel a kapcsolóközpontokról szóló részről (akkor 
még) nem volt elérhető jegyzet, s az órák érdekesek, in-
formatívak voltak. Médiakommunikáció tárgy a médiatar-
talmak előállításáról, kódolásáról, továbbításáról, valamint 
az IP alapú kommunikáció megismeréséről szól. Az órák 
diásak, de a bejárás hasznos, mivel sok plusz információ 

hangzik el rajtuk. Az ágazati laborról sajnos nem tudok 
érdemben nyilatkozni, mert tudomásom szerint megújult, 
már mást oktatnak rajta.

 – Milyenek voltak a laborok a ágazatodon.
 – Az ágazati laborról sajnos nem tudok érdemben nyi-

latkozni, mert tudomásom szerint megújult, már mást 
oktatnak rajta.

 – Mennyire érzed naprakésznek azt a tudást, amit az 
ágazatodon kapsz?

 – Szakmai szempontból mindenképp hasznos informá-
ciókkal lettem gazdagabb a BSc során, azonban minden-
képp javasolt egy MSc specializáció felvétele, ugyanis az 
fog teljes képet adni.

 – Milyen tanszéki projektekben lehet részt venni a 
specializáción? Éltél te ezekkel a lehetőségekkel, és ha 
igen, akkor mi volt ennek a pozitív hozadéka?

 – Az önálló laboratórium és szakdolgozat során számos 
lehetőség van bekapcsolódni a tanszéki projektekbe, de le-
hetőség van önálló munka végzésére is,s a konzulensek is 
bármikor a diákok rendelkezésére állnak.

 – Dolgoztál-e a specializációd mellett? Ha nem is, 
mit gondolsz, lehetséges lenne-e úgy menedzselni az 
idődet, hogy elég jusson a tanulásra és a munkára is?

 – BSc során szerintem nem, de MSc mellett már mene-
dzselhető az egyetem heti 24 óra munka mellett, mondom 
ezt saját és más hallgatók tapasztalataiból is. 

 – A tanszék segített-e szakmai gyakorlatot találni? Milyen 
szakmai gyakorlat lehetőségek vannak ezen az ágazaton?

 – Szakmai gyakorlat szempontjából a tanszék rendkívül 
segítőkész, ugyanis honlapjukon megtalálható egy nagyon 
hosszú céglista, ahol szakmai gyakorlatot lehet végezni, 
egy e-mail váltás során az ember könnyen találhat magá-
nak nyári gyakorlatot.

A szakiránnyal kapcsolatos kérdéseinkre Keszei Zsolt adott választ.

Hallgatói vélemény

Az infokommunikáció a konvergáló távközlő- és 
számítógép hálózatok, az ezen nyújtható szolgál-
tatások és a segítségükkel megvalósítható – be-
széd-, adat-, kép-, videó-, multimédia és összetett 
– alkalmazásokat foglalja magában. Az ágazatot 
választók elsajátítják az infokommunikációs háló-
zatok technológiáit, a nagysebességű vezetékes 
és a vezeték nélküli hálózatok rendszertechniká-
ját és a médiatartalom terjesztésének módjait.
Az Infokommunikációs hálózatok és alkalmazások 
laboratórium célja a tanított elméleti ismeretek 

alátámasztása és kiegészítése gyakorlati ismere-
tekkel, mérési feladatok megoldása, másrészt a 
mérnöki gyakorlatban használt eszközök és mód-
szerek készség szintű elsajátíttatása, felkészítve ez-
zel a hallgatókat az Önálló Laboratórium tantárgy-
ban, valamint a mérnöki gyakorlatban végzendő 
alkotó tevékenységre. A tárgy témái: digitális 
kapcsolóközpont bemutatása és vizsgálata, jelzé-
sátvitel központok között, adatátvitel hozzáférési 
hálózaton, IP telefónia és hangkódolási eljárások 
vizsgálata.

Infokommunikációs rendszerek
Infokommunikációs hálózatok és alkalmazások (TMIT)

 – Hogyan tájékozódtál a szakirányokról?
 – Mivel akkoriban a Schönherzben laktam, kézen-

fekvő volt, hogy először az idősebb ismerősöket, volt 
szobatársakat kérdezzem meg, hogy mondjanak pár szót 
a saját szakirányukról: milyen témát választottak, mit 
tanultak, mi 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 kiíráso-
kat, mivel szerinte ott lehet igazán lemérni, hogy mivel 
is foglalkozik pontosan az adott tanszék.

Persze mindezek mellett még elolvastam az egyes szak-
irányok bemutatkozó szövegét is, de az addig összegyűj-
tött 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. A probléma talán az volt nekem, 
hogy nagyon sok időmbe telt a már említett önálló la-
bor 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.

 – 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 inno-
vációs kutatócsoportban dolgozom, infokommuniká-
ciós tématerületen.

 – Mennyire látod nehéznek az előző félévek tárgya-
ihoz képest?

 – Nem volt nehéz, sőt nagyon nagy erőt adott az a tu-
dat, hogy itt azt tanulhatom, ami érdekel.

 – 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 tech-
nikája tárgy nagy meglepetés volt a szó jó értelmében, hi-
szen az Elektromágneses Terek után kicsit félve vártam ezt 
az új HVT-s tárgyat. De mint kiderült, alaptalanul.

A szakirányválasztással kapcsolatos kérdéseinkre az Infokommunikációs hálózatok és alkalmazások 
ágazatról Németh Péter válaszolt.

Hallgatói vélemény
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Az ágazaton megszerezhető kompetenciák ma-
gukban foglalják a nagyfrekvenciás rendszerek 
felépítését, a rendszerelemek leírását, tervezé-
sét és megvalósítását. Foglalkozik a fix és mobil 
vezeték nélküli hálózatok felépítésével, az ilyen 
hálózatok tervezésével, a minőségi és valós ide-
jű átvitel biztosításának módszereivel. További 
ismeretek lehet szerezni a csatorna- és forráskó-
dolásról, analóg és digitális műsorszórásról, és az 
IP alapú médiakommunikációs technológiákról.
A Nagyfrekvenciás rendszerek tárgy célja, hogy 
megismertesse a hallgatókkal a nagysebességű 

optikai és vezetéknélküli (rádiós) hálózatok mű-
ködését. A hallgatók elsajátítják a vezetékes és 
vezetéknélküli rendszerek, mikrohullámú áram-
körök és nagysebességű digitális áramkörök 
méretezésének, tervezésének és alkalmazásá-
nak 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 lesz-
nek rádióhálózatok üzemeltetési frekvenciáinak, 
antennáinak kiválasztására.

Infokommunikációs rendszerek
Nagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások (HVT)

 – A Nagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások ága-
zat miben különbözik a többi specializáción megtalál-
ható ágazattól?

 – Általánosan elmondható, hogy tanszékünk oktatási és 
kutatási tevékenysége főként a fizikai rétegen és annak kö-
zelében valósul meg. A náluk végzett hallgatók a villamos-
mérnöki gyakorlatban széleskörűen alkalmazható isme-
reteket szereznek, és mély tudásuk lesz a nagyfrekvenciás 
áramkörépítés, antennák, radarok, az infokommunikációs 
rendszerek berendezéseivel kapcsolatban.

 – Milyen tárgyakban térnek el ezek az ágazatok?
 – Csak a labor tárgyakban térnek el, ezek mindegyike szo-

rosan kapcsolódik a tanszékünk kompetencia területeihez: 
mobil és fix rádiós technológiák, antennák, rádiócsatornák, 
optikai hálózatok, adatátviteli és műsorszóró célú földi és 
műholdas telepítésű rádióhálózatok, EM hullámterjedés és 
területi ellátottság, mikrohullámú távérzékelés, EMC méré-
sek és tervezés, űrtechnológia.

 – Milyen naprakész, az iparban is hasznosítható tu-
dást lehet itt megszerezni?

 – Tanszékünk fenti kompetencia területei fontos részét 
képezik a villamosmérnöki szakmának. Tanszékünk aktív 
kutatás + fejlesztés tevékenységet folytat fenti területeken 
az ipari partnerekkel együttműködve. Hallgatóinknak 

lehetősége van ezen projektekbe bekapcsolódni, és ott 
elvégezni az Önálló laboratórium tárgyat, majd folytatni 
a szakdolgozat tervezéssel. Egy másik bevált konstrukció, 
amikor a hallgató – a tanszék széles ipari kapcsolataink 
köszönhetően –, az Önlabot és a Szakdolgozatot külső 
konzulens közreműködésével végzi valamelyik ipari part-
nerünknél. Mindezek biztosítékot szolgáltatnak arra, hogy 
a nálunk megszerzett ismeretek piacképesek.

 – Az iparban milyen posztok betöltésére lesz alkal-
mas az ágazaton végzett diák? Milyen szakmai lehető-
ségei vannak?         

 – Alapvetően a tanszékünk célja az, hogy a BSc-n vég-
zett hallgatóink túlnyomó többsége az MSc-n folytassa 
tanulmányait. Mindazonáltal a BSc diplomának önma-
gában is értékesnek kell lennie. Jellegéből adódóan a BSc 
nem a kutató-fejlesztő mérnöki tevékenységre készít fel. A 
BSc diploma tipikusan jól használható a gyártás területen, 
például annak szervezésére, felügyeletére és tesztelésére.

 – Elégedettek-e az előképzettségével a szakirányra 
érkező hallgatóknak?

 – Sohasem lehetünk abszolút elégedettek. Általánosság-
ban elmondható, hogy a minket választó hallgatók túl-
nyomó többsége rendelkezik a szakirány, illetve az ágazat 
elvégzéséhez szükséges előképzettséggel.

Az Impulzus kérdései és a tanszék nevében Seller Rudolf válaszai.

Oktatói vélemény

 – Mennyire érzi eredményesnek 
az ágazaton tanuló hallgatók mun-
káját? Mennyire aktívan vesznek 
részt a tanszék munkájában, annak 
projektjeiben a specializációra ke-
rült hallgatók?

 – Nagyon eredményesnek érzem a 
hallgatóink munkáját, meggyőzően 
bizonyítják ezt az Önálló labora-
tóriumi beszámolóik és a szakdol-
gozataik. Számos hallgatónk már a 
BSc folyamán TDK dolgozatot ír, 
demonstrátorként dolgozik a tan-
széken, vagy gyakornokként vala-
melyik ipari partnerünknél. Végzős 
BSc-s hallgatóink rendszeresen nye-
rik el a színvonalas szakdolgozat pá-
lyázatok (HTE, Silicon Labs, stb.) 
dobogós helyeit. Mint azt korábban 
is említettem, a hallgatóinknak le-
hetőségük van az Önálló laborató-
rium és a Szakdolgozat tantárgyak 
keretében bekapcsolódni a tanszé-
künkön folyó aktív kutatás-fejlesz-
tési munkákba, szerencsére ezzel a 
lehetőséggel sok hallgató él is. Hall-
gatóink jelentős része elhivatottan 
végzi tanszékünkön a munkáját.

 – Van-e lehetőség, hogy más szak-
ra, akár más karra (pl. mechatroni-
kai mérnök képzés) áthallgasson a 
BSc elvégzése után a hallgató?          

 – Igen, elvileg és gyakorlatilag is 
van erre lehetőség. Ágazatunk hatá-
rozott célja a hallgatók általános vil-
lamosmérnöki elméleti és gyakorlati 
ismereteinek megalapozása. Mind-
azonáltal a fő tématerületünktől tá-
volabb eső MSc választása esetében 
a hallgatónak számolnia kell azzal, 
hogy további kiegészítő ismeretek 
fakultatív megszerzésére lesz szüksége 
annak abszolválásához.

 – Az ágazaton lehet-e olyan tudást 
elsajátítani, ami esetleg egy későbbi 
kutatói pályához ad segítséget?  

 – Természetesen igen, jobbára a 
hallgatói érdeklődésen és képességen 
múlik, hogy akar-e, tud-e élni ezzel 
a lehetőséggel. A tanszék lehetőséget 
biztosít az elhivatott hallgatói számára 
aktív kutatás projektekben történő rész-
vételre, illetve támogatja a tudományos 
érdeklődésű hallgatók külföldi training 
school és konferencia részvételét.

 – Milyen ipari kapcsolatai vannak 
az ágazatot tartó HVT tanszéknek?

 – Tanszékünk szorosan együttmű-
ködik a nagy telekommunikációs szol-
gáltatókkal és szállítókkal (Telekom, 
Telenor, Ericsson, Nokia, Antenna 
Hungária), a szabályzó szervekkel 
(NMHH), a légiforgalmi szolgálattal 
(HungaroControl Zrt.), nagyobb cé-
gekkel (GE Lighting, Bosch), kisebb 
optikai vagy mikrohullámú eszközök-
kel és berendezésekkel foglalkozó cé-
gekkel (Furukawa, Atl.Kft., Grante, 
TKI Ferrit, Bonn Hungary, Silicon 
Labs), méréstechnikai szakértőkkel 
(Rohde-Schwarz). 

 – Az előzetesen elképzeltekhez képest, mennyire 
volt olyan a specializáció, mint amilyennek vártad? A 
mostani specializációtájékoztató brosúrák, leírások 
mennyire adnak hű képet az ágazatról a tapasztalataid 
alapján?

 – A szakirány teljes mértékben megfelelt az előzetes 
elképzeléseimnek. Már jóval szakirányra kerülésem előtt 
eldöntöttem, hogy a HVT-re szeretnék jönni, azon belül is 
a Mikrohullámú Távérzékelés laborba.

Az idei szórólapok szerintem elég jól bemutatják a szak-
irányt, leírják a lehetséges hallgatói projekteket.

 – Mennyire befolyásolt a specializációválasztásban a 
tanszékekről előzetesen kialakult kép? Mennyire szá-
mítottak bele a döntésedbe a tanszék által korábban 
tartott előadások minősége, korábbi benyomásaid, és 
az, amit még hallottál az ágazatról előzetesen?

 – Sajnos sokan a BSc-n kötelezőként hallgatott tár-
gyak alapján ítélik meg tévesen a szakirányokat is, pedig 
ezekhez sok esetben nem igazán köthető. Ez a mi szakirá-
nyunknál sincs másképp: A mindenki által (akár többször 
is) hallgatott Jelek és rendszerek, valamint Elektromágne-
ses terek alapjai szerint téves kép alakul ki a hallgatókban 

A szakirányválasztással kapcsolatos kérdéseinkre Pápay Levente válaszolt.
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a tanszékről, és így a szakirányról is. Itt minden laborban 
gyakorlatorientált oktatás folyik, a hallgatók hardverrel 
dolgoznak, és nem körintegrálokkal.

 – Mi a véleményed az oktatás színvonaláról az ágaza-
todon? Hogyan jellemeznéd az oktatóidat korrektség, 
felkészültség, és az előadásmód szempontjából?

 – Úgy érzem, hogy a szakirány alatt minden oktató ki-
hozta a maximumot az adott tantárgyból. Az előadások 
színvonalasak voltak, nem voltak túl elméletiek, de az alap 
összefüggések mégis levezetésre kerültek. Az órák még szí-
nesebbek lettek azáltal, hogy bizonyos módszerek, eljárá-
sok gyakorlati példákon keresztül kerültek bemutatásra. A 
számonkéréseket én nem érzem nehéznek vagy szívatós-
nak. A kérdések ott is a fontosabb témakörökre vonatkoz-
nak, nem az apró félmondatokba kérdeznek bele.

 – Mennyire érzed naprakésznek azt a tudást, amit az 
ágazatodon kapsz?

 – Mint minden speciális területen, itt is az alapoktól 
kezdődik az oktatás. Erre elég nagy hangsúlyt fektetnek az 
előadók, mert ha az elméletet elég jól elsajátítja a hallgató, 
az kiterjeszthető a modern eszközökre is, arra a tudásra a 
későbbiekben építeni lehet. Ezek egy-egy modern, gyakor-
lati példával be is vannak mutatva. 

 – Milyen a jegyzetek minősége az ágazatodon? Mennyi-
re elérhetőek segédanyagok a szakmai előmeneteledhez?

 – A jegyzetek nagyon jól lefedik az előadáson elmon-
dottakat. Érthetően vannak megfogalmazva, így aki eset-
leg nem tudott részt venni az előadáson, vagy esetleg nem 
értette meg akkor az anyagot, utólag magyarázatokban 
gazdag jegyzetekből tudja elsajátítani az anyagot.

 – Mi az a tárgyaid közül, ami nehéznek bizonyult, 
ami például sok készülést igényelt? Melyik volt az a 
tárgy, amit szakmailag  a leginkább relevánsnak éreztél, 
esetleg különösen érdekelt és élvezted?

 – A közös szakiránytárgyak egyikével gyűlt meg nekem 
leginkább a bajom. A magolás sajnos nem erősségem, így 
a ZH-ra kiadott mintegy ezer oldalas jegyzet megtanulása 
elég sok időt vett igénybe, főleg úgy, hogy akármelyik ré-
szébe belekérdezhettek. 

A szakirányon a kedvenc tantárgyam a Nagyfrekvenciás 
rendszerek volt. Már régóta ez a terület érdekel, és itt na-
gyon sok tudást is adtak át az oktatók, teljes mértékben 
erre számítottam.

 – Hogyan kívánod folytatni a jövőben a pályafutá-
sod? A továbbtanulást vagy az iparban való elhelyezke-
dést preferálod?

 – Én mindenképpen a továbbtanulást preferálom, az 
MSc-t el szeretném végezni az iparba kerülés előtt. A dok-
tori képzés még ugyan messze van, de azt is fontolóra ve-
szem majd a diploma megszerzését követően. 

 – Milyen tanszéki projektekben lehet részt venni a 
specializáción? Éltél te ezekkel a lehetőségekkel, és ha 
igen, akkor mi volt ennek a pozitív hozadéka?

 – A tanszéken elég sok különböző projekt közül lehet 
választani. Itt készült a Masat-1, az első magyar mű-
hold kommunikációs alrendszere. Ennek folytatásaként 
a hallgatói vonalon létrejött a SMOG-1 projekt, egy 
5x5x5cm-es műhold fogja az űrbe kijutó műsorszórók té-
rerősségét mérni. Ezen kívül a tápegységeket és adatgyűjtő 
rendszereket is lehet fejleszteni az űrcsoportban.

Én még szakirányra kerülésem előtt csatlakoztam a 
Masat-1 csapathoz, és a földi állomás befejezésében, 
valamint később a nagysebességű adatátviteli ág vevő-
jének kifejlesztésén dolgoztam, melyből TDK dolgozat 
is született.

 – Dolgoztál-e a specializációd mellett? Ha nem is, 
mit gondolsz, lehetséges lenne-e úgy menedzselni az 
idődet, hogy elég jusson a tanulásra és a munkára is?

 – A szakirány mellett nem dolgoztam, az időmet inkább 
a szakdolgozatba, a tanszéki projektekbe fektettem, mely 
most hasznosabbnak bizonyult, több tudás megszerzését 
tette lehetővé. A tanulás mellett szerintem elképzelhető, 
hogy valaki részmunkaidőben dolgozzon, de akkor tény-
leg nagyon jól kell az idejét beosztania, hogy ne menjen a 
tanulás rovására.

 – A tanszék segített-e szakmai gyakorlatot találni? 
Milyen szakmai gyakorlat lehetőségek vannak ezen az 
ágazaton?

 – Igen, a szakmai gyakorlatomat a tanszék szerezte meg, 
így kerültem a HungaroControl-hoz, ami a magyar légi-
forgalom irányítással foglalkozik. Ennek megfelelően itt 
is a szakmával tudtam foglalkozni, és némi betekintést is 
nyerhettem az ipari szférába. 

Az ágazatról még a Bosch, a Silicon Labs, Roh-
de&Schwarz, Antenna Hungária és a BHE Bonn Hunga-
ry szokott elég sok szakmai gyakorlat lehetőséget biztosí-
tani a hallgatónak.

A modern mikroelektronika alapvető kihívása az 
integráltság fokának növelése egyrészt a digitális 
IC-k elemsűrűségének növelésével, másrészt kü-
lönböző részfunkciók tokon belüli egyesítésével. 
Az ilyen komplex rendszerek tervezéséhez szük-
séges látásmód átadása a specializáció egyik 
alapvető küldetése, egyben a hazai piacon jelen 
lévő mikroelektronikai cégek felénk támasztott 
elvárása is.
A tanszéken évente meghirdetett közel nyolcvan 
önálló téma a termikus méréstechnikát és model-

lezést, napelem technológiát és méréstechnikát, 
analóg és digitális áramkörtervezést, MEMS ké-
szítést és tervezést, valamint az űrtechnológia té-
maköreit fedi le. A témák harmada ipari partnere-
inkhez kapcsolódik. A Mikroelektronikai tervezés 
keretein belül a hallgatók a korszerű mikroelekt-
ronikai áramköri részletek működését ismerhetik 
meg, képessé válva ezáltal az integrált áramkörök 
számítógépes tervezésére. Bemutatjuk az integ-
rált áramkörök megvalósításának lehetőségeit, a 
full custom tervezéstől az FPGA-ig.

Mikroelektronika és elektronikai 
technológia

Mikroelektronika (EET)

Objektív lap

 – A tárgyakról tudnál nekünk mesélni? Milyen tár-
gyakat fogtok tanulni, és ezen belül milyen témákat?

 – Monolit technika: A monolit félvezető technológi-
áról tanultunk, a megvalósítástól az alkalmazásig, hogy 
milyen eszközök, áramkörtípusok valósíthatók meg 
ezzel a technológiával, illetve, hogy hogyan működnek 
ezek az eszközök.

Mikroelektronikai tervezés: Ennek a tárgynak a 
keretein belül ismerkedtünk meg azzal, hogy hogyan 
tervezzünk, valósítsunk meg és ellenőrizzünk egy áram-
kört. Tanultunk a számítógépes tervezőrendszerekről, 
azok felépítéséről, funkcióiról, és a tervezés lépéseiről. 
Mikroprocesszorok, mikrokontrollerek, különböző tí-
pusú memóriák és jelfeldolgozó processzorok felépíté-
sével és működésével is megismerkedtünk.

Mikroelektronika labor: Szakirány laboron két 
opció közül lehetett választani (illetve volt lehetőség 
mindkettőn is részt venni). Az egyik csoport a szá-
mítógépes laborokban áramkör tervezéssel, Verilog 
programozással, tervezőrendszer használatával fog-
lalkozott, ahol életszerű, összetett feladatokat oldot-
tak meg. A másik csoport a monolit IC készítésének 
technológiájával ismerkedhetett meg részletesebben, 

de nem csak elméletben, hanem a tisztatérben saját 
maguk készíthették el az IC-t, így szerintem sokkal 
jobban elsajátíthatóak a technológiai lépések, és köny-
nyebben megérthető a fizikai háttér.

Elektronikai gyártás és minőségbiztosítás: Az 
Elektronikai Technológia Tanszék által tartott tárgy, 
ahol az áramköri modulok gyártási eljárásaival, a mi-
nőséget meghatározó tényezőkkel, minőséget ellenőr-
ző módszerekkel és gyártásban való gyakorlati alkal-
mazással ismerkedtünk meg.

 – Megszerezhető skillek – ha egy hallgató erre az 
ágazatra adja le a jelentkezését, milyen irányban tud-
ja a mérnöki látószögét tágítani, a szakmai tudását 
fejleszteni? 

 – Mérnöki problémamegoldás, találékonyság. Azok-
nak ajánlom, akiknek munkájuk során szükségük lehet 
integrált áramkörön való tervezésre, nagy bonyolult-
ságú komplex feladatok megoldására, programozható 
eszközök használatára. Szeretnék megismerni, hogy 
FPGA eszközök, illetve különböző mikrokontrolle-
rek felhasználásával hogy lehet bonyolult, intelligens 
rendszereket fejleszteni. Javaslom még azoknak, akiket 
érdekelnek a legmodernebb MEMS, NEMS érzékelő 
és beavatkozó eszközök (mikro-elektromechanikai és 

A szakiránnyal kapcsolatos kérdéseinkre Dudola Dóra válaszolt.
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nano-elektromechanikai rendszerek), akik kíváncsiak az 
optikai eszközök (félvezető lézerek, világítási célú tel-
jesítmény LED-ek) működésére, alkalmazására, és meg 
akarnak ismerkedni a legmodernebb félvezető illetve 
optikai eszközök mérés- és alkalmazástechnikájával. 

 – Továbbtanulási lehetőség(ek) – Egyáltalán van-
nak-e és ha igen, milyenek? Mire NEM érdemes 
menni ez után?

 – Természetesen vannak. A mesterképzések keretein 
belül is lehet folytatni a tanulmányokat, illetve lehető-
ség van részt venni az SSI programban, aminek köszön-
hetően Magyarországon, Norvégiában és Skóciában is 
lehet tanulni.

Hogy mire nem érdemes menni ezután? Nehéz olyan 
tanszéket vagy irányzatot mondani, ahol a szakirányon 
megszerzett tudás ne lenne hasznosítható. Talán az 

energetikai ágazat az, amit nehezebben tudnék elkép-
zelni, de ott is vannak olyan irányok (pl. napenergia 
hasznosítása, napelemek hálózatra kapcsolása), amelyek 
kötődnek valamelyest a tanszékünkhöz.

 – A karrierlehetőségről – konkrétan mi lesz a hall-
gatóból, ha itt végez? Milyen cégek, vállalatok keres-
nek olyan szakembert, aki az adott ágazaton tanult?

 – A hallgatóból lehet kutató, szoftverfejlesztő, prog-
ramozó és hardvertervező is. Bosch, Ericsson, Mentor 
Graphics, Semilab, hogy csak párat említsek, de van 
szaktársam, aki szakmai gyakorlata során LabVIEW 
programozással, előző években pedig autó elektronika 
analízissel foglalkozott a győri Audinál. A lehetőségek 
száma rengeteg, megfelelő hozzáállással és kitartással bár-
hova be lehet kerülni, illetve akár egy saját cég alapításán 
is el lehet gondolkozni.

Szubjektív lap

 – Elégedett vagy-e az oktatókkal és azzal, amit ed-
dig tanultál? Esetleg van kedvenced az általad válasz-
tott szakirányon/ágazaton?

 – Elégedett vagyok az oktatókkal, a hozzáállásuk, se-
gítőkészségük, támogatásuk példaértékű. Kevés olyan 
tanszék van szerintem, ahol bármilyen témát is válasz-
tasz önlabnak vagy szakdogának, megkeresik a témához 
értő konzulenst, aki végig támogat.

Kedvencemnek a Monolit technikát választanám. Az 
előadások élvezhetőek, az előadók jól magyaráznak, és 
figyelnek a hallgatóság visszajelzéseire, és szükség szerint 
akár többször is elmagyarázzák az épp ködös dolgokat. 
Azért is ezt szerettem a legjobban, mert azt éreztem, hogy 
egy komplex tudást kapok, ahol tényleg a fizikai alapoktól 
kezdve az eszköz működéséig mindent elmagyaráztak.

 – Valóban azt nyújtotta a választott szakirány/
ágazat, amit korábban hittél, elképzeltél, feltételez-
tél róla?

 – Többet nyújtott, mint vártam. Talán nem én va-
gyok az egyetlen, aki szakirány előtt néhány előadást 
kihagyott... Ezekről az előadásokra viszont szerettem 
bejárni, érthetőek, követhetőek voltak, és sokszor az 
előadó remek stílusa miatt is bement az ember. Nem 
gondoltam volna, hogy a konzulensek, és más munka-
társak is a tanszékről ilyen mértékben támogatni fognak 

a szakmai előremenetelem során. Az önálló labor kap-
csán is bármikor fordulhattam hozzájuk, türelmesek 
voltak, meghallgatták az ötleteimet, és hatékonyan tud-
tunk együtt dolgozni. 

 – Mi az, ami nehéznek bizonyult? 
 – Talán épp a sokrétűség bizonyult nehéznek. De ah-

hoz, hogy a látókörünket szélesíteni, ismereteinket bő-
víteni tudjuk, ezt vállalni kell.

 – A kialakult kép mennyire felel meg a valóság-
nak? (Te is biztos hallottál már pletykákat a szak-
irányról)

 – A szakirányt talán sokan nem tartják nehéznek. 
Gyenge jegyeket tényleg nem nehéz szerezni (na de az 
előző félévekben sem a kettes elérése volt a legnagyobb 
kihívás), ám ahhoz, hogy valaki négyes, ötös osztály-
zatokat kapjon, keményen tanulni kell. A tananyagot 
teljesen meg kell érteni, és a magunkévá kell tenni a 
jó eredmény elérése érdekében. Én bátran ajánlom 
mindenkinek a szakirányt, a programozástól elkezdve, 
a méréstechnikán keresztül, a MASAT fejlesztéséig itt 
mindennel lehet foglalkozni, és hozzáértő emberek ad-
ják át a tudásukat. Az alapján kell szakirányt választani, 
hogy mi érdekel, mivel tudnál úgy foglalkozni, hogy 
mikor reggel felkelsz, ne teherként éld meg, hogy tanul-
ni/dolgozni kell aznap, hanem élvezd, amit csinálsz, és 
ne azért válassz valamit, mert a tömeg arra húz.  

Íme az a néhány kérdés, amit már csak tőled kér-
dezünk, mely alapján segítünk összehasonlítani a tan-
székeket egy másik, ott szakirányon lévő hallgató vála-
szának alapján:

 – Mennyire befolyásolt a szakirány-választásban a 
tanszékekről előzetesen kialakult kép? A tanszékek az 
előzetesen kialakult képhez képest milyennek bizo-
nyultak a szakirányon?

 – Engem jobban befolyásolt az, hogy azzal foglalkozhas-
sak, ami érdekel, és legyen, aki támogat ebben, mint az, 
hogy mit reklámoznak a tanszékek magukról. A kialakult 
képhez képest az volt meglepetés, hogy mennyire sok do-
loggal foglalkoznak, mennyi témában érintettek.

 – Mennyire lehet dolgozni szakirány mellett? Milyen 
tanszéki projektekben lehet részt venni? Te éltél vala-
milyen lehetőséggel?

 – Nem dolgoztam az előző félévben, de szerintem heti 
20 órában, ha a szükség megkívánta volna, lehetett volna. 
Több tanszéki projektben is részt lehet venni, én is részt 
veszek egyben, termikus tranziens mérési lehetőségeit 
vizsgáljuk napelemeken, TDK munkát is írtam belőle. 
Emellett gyakorlatok tartására is van lehetőség, jómagam 
is tartok az infósoknak elektronika gyakorlatot. 

 – Az előzetesen vártakhoz képest, mennyire volt 
olyan a szakirány, amilyennek vártad? A mostani szak-
irány-tájékoztatók mennyire adnak hű képet az ágazat-
ról a tapasztalataid alapján?

 – A tavalyi szakirány-tájékoztatón beszélgettem több tan-
széki munkatárssal, és később nem ért csalódás a szakirá-
nyon. Szerintem hű képet adnak magukról a tájékoztatón. 

 – Elégedett vagy-e az oktatókkal előadásmód, táblakép 
tekintetében; mennyire naprakészek; mennyire korrektek?

 – Az előadások követhetőek, a legújabb technológiáról 
is tanulunk, és jószívűen osztályoznak. Maximálisan elé-
gedett vagyok.

 – Milyen a jegyzetek minősége az adott ágazaton? 
Mennyire elérhetőek segédanyagok az adott ágazat 
szakmai részéhez?

 – Minden előadás és gyakorlat anyaga elérhető a tan-
széki honlapon, igényesek és lehet belőlük tanulni. Zöld 
Tanszék lévén a legtöbb anyag digitalizálva van.

 – Mi az a tárgyaid közül, ami nehéznek bizonyult, 
ami sok készülést igényelt stb., valamint mi az, amit 
szakmailag relevánsnak éreztél, legjobban érdekelt és 
élvezted?

 – A mikroelektronikai tervezés tárgyat éreztem nehéz-
nek, nagyon sok mindenről tanultunk, rengeteg informá-
ciót, tudást kaptunk, és azt nem volt egyszerű befogadni. 

A monolit technikát és a mikroelektronikai tervezést 
tartottam a legrelevánsabbnak, és a monolit technika él-
veztem a legjobban.

 – Tanárok ajánlanak-e cégeket, valamint szakmai 
gyakorlatot segítenek-e találni?

 – Igen, egy monolit technika előadás keretében voltunk 
is egy tanszéki kötődésű céget meglátogatni, ahol félvezető 
ipar számára gyártanak vizsgáló berendezéseket. Szakmai 
gyakorlatot is segítenek találni, sok ismerősömnek, köztük 
nekem is a tanszéken keresztül sikerült bekerülnöm egy 
céghez, ahol a gyakorlatban tudtam alkalmazni azt, amit 
eddig tanultam.
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Az ágazat bemutatja az elektronikus alkatrészek, 
összeköttetési rendszerek és készülékek tervezé-
sét és gyártásba vitelét, szerelési és kötési eljárá-
sok optimalizálását és ellenőrzését, automatizált 
gyártósorok tervezését, felépítését és üzemelte-
tését, a gyártási folyamat irányítását, a gyártásközi 
vizsgáló berendezések, a minőségellenőrzési és 
minőségmenedzsment módszerek alkalmazását, 
megbízhatósági és élettartam vizsgálatok terve-
zését és kiviteleztetését.
A Moduláramkörök és készülékek tárgy hallgatói 
képesek lesznek elektronikai és mikroelektronikai 

alkatrészekből, részegységekből összetett, a 
kor műszaki technológiai színvonalának megfe-
lelő, elektronikai termékeket tervezni, valamint 
folyamatmérnökként a termékfejlesztéssel való 
kommunikációra. Készségszintű ismereteket 
szereznek a számítógépes tervezőrendszerek és 
szimulációs szoftverek kezelését és alkalmazását 
illetően. A Technológiai folyamatok és minősé-
gellenőrzésük laboratórium bemutatja a hor-
dozólemezek rétegfelviteli és rajzolatkialakítási 
technológiáit és vizsgálatait, és az elektronikai 
szerelési eljárásokat.

Mikroelektronika és elektronikai 
technológia

Elektronikai technológia (ETT)

 – A Elektronikai technológia ágazat miben különbö-
zik a Mikroelektronikától, amely a másik ezen speciali-
záción megtalálható ágazat? Milyen tárgyakban térnek 
el ezek az ágazatok?

 – A mi hatáskörünkbe három tárgy tartozik. Az „Elektro-
nikai gyártás és minőségbiztosítás” címűben az „Elektronikai 
technológiát” folytatjuk, kicsit mélyebb és szélesebb meg-
közelítéssel. A gyakorlatokon számpéldák és mindennapos 

gyártási-tervezési problémákat járunk körbe. A „Technoló-
giai folyamatok és minőségellenőrzésük (TFM) laboratóri-
um” során a hallgatók laborkomplexumunk berendezései-
nek megismerését követően szintén életszagú helyzetekkel 
találkoznak. A „Moduláramkörök és készülékek” előadásain 
elektronikai alapkapcsolásokat és termékfejlesztéssel kap-
csolatos kérdéseket vizsgálunk, a gyakorlatokon pedig áram-
körtervező programmal ismerkedünk. Apró érdekesség: a 
diákok a saját maguk által összerakott áramköri tervüket 
viszik tovább a „TFM” laborra.

 – Milyen naprakész, az iparban is hasznosítható tu-
dást lehet itt megszerezni?

 – Általánosan elmondható a tanszékünkről, hogy Ma-
gyarországon egyedülálló képzést nyújt. Gyakorlatilag se-
hol máshol nem oktatnak az elektronikával és gyártással 
kapcsolatos naprakész szaktudást ilyen mélységgel és rész-
letességgel. Erre a specialitásunkra az ipar is felfigyelt. Azt 
nagyjából tudjuk mindenféle híradásokból, hogy az elekt-
ronikai gyártó iparág mennyire komoly szereplője a hazai 
gazdaságnak. Mi erre a szakterületre képezzük a hallgató-
kat. Aki a HVG TOP500-as céglistáját tanulmányozza, az 
sok olyan elektronikai és autóipari névvel fog találkozni, 
amivel nálunk is összefuthat.

Az Impulzus kérdései és a tanszék nevében Géczy Attila válaszai.

Oktatói vélemény

 – Az iparban milyen posztok betöltésére lesz alkal-
mas az ágazaton végzett diák? Milyen szakmai lehető-
ségei vannak?

 – Az alap BSc szakirányunkon részt vevő hallgatókat 
sokszor már önlab környékén elcsábítják gyakornoknak a 
gyártó cégek. Az alapképzés során folyamatmérnöki pozí-
cióra képezzük a diákokat, de tesztmérnöki helyeket, vagy 
egyéb elektronikai tervezéssel kapcsolatos területeket is be 
szoktak célozni az ambiciózusabb fiatalok. A későbbiek-
ben persze mindenkinek javasoljuk az MSc képzésünket 
– itt olyan tudást és tapasztalatokat szerezhetnek a hallga-
tóink, amelyek a villamosmérnöki képzésben szintén egye-
dülállónak számítanak. Az MSc-n végzett hallgatóink nem 
ijednek meg a modellezési, szimulációs problémáktól, spe-
ciális analitikai eredmények kiértékelésétől és minőségbiz-
tosítási kérdésektől sem. Ez a szaktudás ösvényt nyújt a 
kutatási és fejlesztési intézetek, ipari fejlesztőközpontok 
munkalehetőségeihez.

 – Milyen ipari kapcsolatai vannak az Elektronikai 
technológia ágazatot tartó ETT tanszéknek?

 – Mint a fentiekből kiderülhetett, az egyedi szaktudá-
sunk miatt szinte minden nagyobb elektronikai gyártó 
céggel van valamilyen mélységű kapcsolatunk. A legna-
gyobbakkal (például Bosch, National Instruments, Conti-
nental, a teljesség igénye nélkül) szinte napi szinten tartjuk 
a kapcsolatot, de a többi vállalat is gyakran jár nálunk, 
kér szakértői támogatást, vagy keres nálunk utánpótlást. 
Fiatal oktatóink volt csoporttársai azóta ezeknél a cégeknél 
dolgoznak komoly pozíciónkban; több oktatónk egykori 
tehetséges diákjai azóta elektronikai vállalkozások sikeres 
vezetőiként tevékenykednek. Széleskörű kompetencia te-
rületünknek köszönhetően orvosi elektronikai cégekkel, 
kutatóhelyekkel és külföldi intézetekkel is jó a viszonyunk.

 – Melyikek azok a tárgyak, melyek leginkább a to-
vábbtanulásra készítenek fel? Az ágazaton lehet-e olyan 
tudást elsajátítani, ami esetleg egy későbbi kutatói pá-
lyához ad segítséget?

 – Mindegyik tárgyunk úgy van kialakítva, hogy 
az MSc képzésben folytathassuk, szélesítsük, tovább 
mélyítsük az érintett szakterületeket. Laborunk önma-
gában egy komoly, kiemelkedően felszerelt munka- és 
kutatóközpontnak tekinthető, ahol termeljük a tudo-
mányos újdonságokat. Tárt karokkal várunk minden 
olyan diákot, akik esetlegesen a doktoranduszi pályán 
törik a fejüket, mert (saját példámból tudom) a fiatalos 

közeg húzza az embert a sikeres védésig. Az utóbbi év-
ben négyen is maximális eredménnyel védtük meg a 
fokozatunkat. Azt a szemléletet pedig a hallgatók felé 
is próbáljuk közvetíteni, hogy egy minőségi igényes 
műszaki dokumentum elkészítésétől, egy angol előadás 
megtartásától, vagy a nemzetközi színvonalat megcélzó 
hozzáállástól nem kell megijedni.

 – Milyen mesterszakon lehet folytatni a megkezdett 
tanulmányokat? Van-e lehetőség, hogy más szakra, 
akár más karra (pl. mechatronikai mérnök képzés) át-
hallgasson a BSc elvégzése után a hallgató?

 – A mesterszakunk titulusa „Elektronikai technológia 
és Minőségbiztosítás”; ide természetesen minden BSc-n 
végzett hallgatót várunk. Az áthallgatás sok esetben adott 
lehet, de nyilván mi is azt szeretnénk, hogy a BSc elvégzése 
után a hallgató úgy érezzen: nálunk érdemes folytatni a 
tanulmányokat.

 – Elégedettek-e az előképzettségével a szakirányra 
érkező hallgatóknak? Mennyire érzi eredményesnek az 
ágazaton tanuló hallgatók munkáját?

 – Az előképzettség természetesen változó, sőt egyik év-
ről a másikra is érezhetünk némi hullámzást, nem csak 
egy-egy évfolyamon belül vannak eltérések. De mi ugye 
azért dolgozunk, hogy a szakterületen ezeket az egyenet-
lenségeket kisimítsuk. Oktatóként többnyire elégedettek 
vagyunk az alapképzéssel; a fő hiányosság általában a 
műszaki szemlélet éretlensége, de ugye ebben is próbá-
lunk segíteni. Az érett műszaki hozzáállástól lesz igazán 
mérnök a mérnök. 

 – Mennyire aktívan vesznek részt a tanszék mun-
kájában, annak projektjeiben a specializációra került 
hallgatók?

 – Mivel a fiatalabb oktatók jó része motivált a tudomá-
nyos és szakmai előrelépésben, rengeteg aktív, kurrens té-
mában dolgozunk, kutatunk. Ezekbe szinte kivétel nélkül 
bevonjuk az önlabos és szakdogás hallgatókat, akik lelke-
sen és általában eredményesen dolgoznak az oktatók irá-
nyítása alatt. Mások cégeknél, ipari körülmények között 
szorgoskodnak. Szerencsére könnyű a tanszéki légkörbe 
való beilleszkedés, és nem ritka, hogy az eredményes diá-
kok TDK dolgozatokat írnak, folyóirat- és konferenciacik-
kek elkészítésében is részt vesznek. Ez eléggé motiváló tud 
lenni azok számára is, akik eleinte lazábban indulnak neki 
szakirányú képzésnek.
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 – Az előzetesen elképzeltekhez képest, mennyire 
volt olyan a specializáció, mint amilyennek vártad? 
A mostani specializációtájékoztató brosúrák, leírások 
mennyire adnak hű képet az ágazatról a tapasztalataid 
alapján?

 – Az elképzelésemhez képest lényegesen jobb volt. Sok-
kal mélyebben, részletesebben tanultuk a technológia 
részleteit, mint azt vártam. A „Moduláramkörök és készü-
lékek” tárgy keretein belül volt lehetőség valamilyen kis 
kapcsolás megtervezésére, megépítésére és lemérésére – eb-
ből el bírtam volna akár még többet is viselni. 

A tájékoztató egy kis képet ad arról a hallgatónak, hogy 
a specializáció alatt mivel találkozhat a tanszéken. Ezek 
teljes mértékben fedik a valóságot, azonban megismerni 
a félév folyamán csak egy részüket lehet. A tárgyak leírásai 
véleményem szerint magukért beszélnek.

 – Mennyire befolyásolt a specializációválasztás-
ban a tanszékekről előzetesen kialakult kép? Meny-
nyire számítottak bele a döntésedbe a tanszék által 
korábban tartott előadások minősége, korábbi be-
nyomásaid, és az, amit még hallottál az ágazatról 
előzetesen?

 – Az igazat megvallva, volt olyan specializáció, melyet 
az azt meghirdető tanszék által tartott korábbi tárgyak 
miatt nem jelöltem meg. Annak ellenére, hogy maga a 
specializáció érdekes lett volna. Én már régóta tudtam, 
hogy mit szeretnék tanulni, s ebben az „Elektronikai 
technológia” keretein belül tartott laboratóriumi gyakor-
latok, a tanszék korábbi munkái és felsőbb évesek elmon-
dásai csak még inkább meggyőztek.

 – Mi a véleményed az oktatás színvonaláról az ágaza-
todon? Hogyan jellemeznéd az oktatóidat korrektség, 
felkészültség, és az előadásmód szempontjából?

 – Az ágazaton az összes előadóról elmondható, hogy 
mind a zárthelyiken, mind pedig a vizsgákon nagyon 
korrektek. Bármilyen kérdésünk van, nyugodtan fordul-
hatunk hozzájuk segítségért. Az előadásokat és gyakorla-
tokat összeszedetten és érthetően tartják meg. A közeg is 
kellően fiatalos.

 – Mennyire érzed naprakésznek azt a tudást, amit az 
ágazatodon kapsz?

 – Teljes mértékben annak érzem. Mind az előadásokon, 
mind pedig a laborgyakorlatokon az oktatók az egyes té-
mák kapcsán betekintést nyújtanak az új fejlesztésekkel és 
kutatási területekkel kapcsolatban. Ismertetik a jelenleg 
ténylegesen alkalmazott technológiai folyamatokat és esz-
közöket, emellett pedig beszámolnak a legújabb fejlesztési 
és kutatási irányzatokról és azok lehetőségeiről.

 – Milyen a jegyzetek minősége az ágazatodon? 
Mennyire elérhetőek segédanyagok a szakmai előme-
neteledhez?

 – Az ágazaton oktatott tárgyakhoz elérhető az összes 
előadás anyaga, diasorai, illetve egyes tárgyak előadása-
ihoz az oktató által írt kiegészítő anyagok. Emellett ter-
mészetesen számos külföldi és haza irodalom is adott, 
mind az interneten, mind a könyvtárban. Az oktatók a 
tárgyaikhoz külön cikkeket, könyveket is ajánlanak, a 
jobb megértés érdekében.

 – Mi az a tárgyaid közül, ami nehéznek bizonyult, 
ami például sok készülést igényelt, vagy akár nem is 
tartottad teljesen korrektnek? Melyik volt az a tárgy, 
amit szakmailag  a leginkább relevánsnak éreztél, eset-
leg különösen érdekelt és élvezted?

 – Számomra, ami nehezebbnek bizonyult az az „Elekt-
ronikai gyártás és minőségbiztosítás” című tárgy volt. A 
félév folyamán az aláírás megszerzéséhez több kis zárt-
helyit is meg kellett írni, ami folyamatos felkészülést és 
odafigyelést igényelt. Azonban ezeknek köszönhetően 
a vizsgára felkészülés már könnyebben ment. Viszont 
mind a kis zárthelyik, mind a vizsga teljes mértékben 

A szakiránnyal kapcsolatos kérdéseinkre Storcz Richárd válaszolt.

Hallgatói vélemény korrekt volt. Nem kértek számon olyat, amit nem 
mondtak volna el. A félév folyamán a leginkább a 
„Technológiai folyamatok és minőségellenőrzésük labo-
ratórium” érdekelt és ezt is élveztem leginkább. A tárgy 
keretein belül részletesebben megismerkedtük az egyes 
technológiai folyamatok lépéseivel a laborberendezések 
segítségével és foglalkoztunk az így elkészült eszközök 
részletes minőségellenőrzésével.

 – Hogyan kívánod folytatni a jövőben a pályafutá-
sod? A továbbtanulást vagy az iparban való elhelyezke-
dést preferálod?

 – Ez egy nagyon nehéz kérdés… A szakmai gyakorlat 
után legszívesebben elmentem volna dolgozni az iparba, 
azonban az MSc elvégzését nagyon javasolták. Mivel az 
MSc képzés szélesíti a szakmai látókörünket és ezzel olyan 
pluszt tanulhatunk meg, melynek nagy hasznát lehet ven-
ni az iparban való elhelyezkedés vagy az esetleges doktori 
program folyamán. Így hát én is az MSc-t választottam az 
ipar helyett. Az viszont még a jövő rejtélye, hogy az MSc 
képzés után mi következik.

 – Milyen tanszéki projektekben lehet részt venni a 
specializáción? Éltél te ezekkel a lehetőségekkel, és ha 
igen, akkor mi volt ennek a pozitív hozadéka?

 – Számos olyan projekt illetve kutatás folyik a tanszé-
ken, melyekbe be lehet kapcsolódni. Ezek a gyártástech-
nológiától elkezdve, a hibaanalitikán, lézeres és orvosbio-
lógiai alkalmazásokon keresztül, egészen a szimulációs 
problémákig, melyekhez a hallgatók leginkább az önálló 
laboratórium és a szakdolgozat keretein belül tudnak 

csatlakozni. Az én önálló laboratóriumi és szakdolgozati 
témáim, melyek összekapcsolódnak, a gyártástechnológi-
ához köthetőek. Ezeken felül a TDK dolgozat, konferen-
cián való sikeres részvét, illetve publikáció lehet a pozitív 
hozadéka ezeknek a munkáknak.

 – Dolgoztál-e a specializációd mellett? Ha nem is, 
mit gondolsz, lehetséges lenne-e úgy menedzselni az 
idődet, hogy elég jusson a tanulásra és a munkára is?

 – Én személy szerint nem, azonban úgy gondolom, 
hogy ha az ember talál egy olyan céget, mely támogatja a 
tanulmányai előrehaladásában és lehetőséget is lát benne, 
akkor lehetséges a dolog kivitelezése.

 – A tanszék segített-e szakmai gyakorlatot találni? 
Milyen szakmai gyakorlat lehetősé-
gek vannak ezen az ágazaton?”

 – Segített találni is és beke-
rülni is. Ha hallgató már úgy megy 
oda a szakmai gyakorlatért felelős 
oktatóhoz, vagy a konzulenséhez, 
hogy talált magának egy céget, ak-
kor segítenek a kapcsolatfelvételben. 
Viszont, ha nincs előzetes elképzelés, 
akkor általában felajánlanak neki 
különböző cégeket, melyek hallga-
tókat keresnek szakmai gyakorlatra. 
Minden évben keresnek hallgatókat 
a Bosch-hoz, Continental-hoz, Bal-
luff-hoz, NI-hoz és számos más ne-
ves vállalathoz is.
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Célkitűzés a villamos energetika területén belül 
elméleti és gyakorlati szakmai ismeretek oktatása 
az üzemszerű villamosenergia-átvitel és -elosztás, 
a villamosenergia-hálózatok kialakítása, működ-
tetése és rendellenes állapotai témakörökben, a 
villamos gépekkel és hajtásokkal, a villamosgé-
pes-rendszerekkel kapcsolatos átfogó szakmai és 
gyakorlati ismeretek, alkalmazott számítási mód-
szerek oktatása, valamint a villamosenergia-há-
lózatokban alkalmazott kis- és nagyfeszültségű 

kapcsolókészülékek szerkezetének és működési 
alapjainak, a kapcsolókészülékek és a hálózatok 
között fellépő kölcsönhatások elméletének és 
gyakorlati vonatkozásainak megismertetése. A 
szakirány a Tanszék alkalmazásorientált oktatási 
és kutatási tevékenységére támaszkodva lehető-
séget teremt a kapcsolatos energetikai technoló-
giák és vizsgálati módszerek modern ismereta-
nyagának elsajátítására, és alapot nyújt a további 
mérnöki tudás megszerzéséhez.

Villamos energetika
(VET)

 – Milyen naprakész, az iparban is hasznosítható tu-
dást lehet itt megszerezni?

 – Az itt végző mérnök alapvető szakmai és gyakorlati 
ismereteket szerez a villamosenergia-átvitel és -elosztás, 
a villamosenergia-hálózatok kialakítása, működtetése és 
rendellenes állapotai témakörökben; a villamos gépekkel 
és hajtásokkal, a villamosgépes-rendszerekkel kapcsolato-
san; a villamosenergia hálózatokban alkalmazott kis- és 
nagyfeszültségű kapcsoló-készülékek szerkezetéről és mű-
ködési alapjairól, a kapcsoló-készülékek és a hálózatok 
között fellépő kölcsönhatásokról; a megújuló energiafor-
rásokról és azok alkalmazásairól.

 – Az iparban milyen posztok betöltésére lesz alkalmas az 
ágazaton végzett diák? Milyen szakmai lehetőségei vannak?

 – Rendkívül széles a skála. Tervezés, üzem-előkészítés, 
üzemeltetés, mérés, rendszerfelügyelet, készülék- vagy mű-
szerfejlesztés, szoftverfejlesztés, rendszerintegráció, kivite-
lezés, üzembe helyezés, energia-kereskedelem, regulátori 
felügyeleti feladatok, szakértői tevékenység, projekt-me-
nedzsment (és a fentiek tetszőleges kombinációja)... felso-
rolni is nehéz. Természetesen mindenhol gyakornokként 
vagy hasonló pozícióban kezd az ember, de meglehetősen 
gyors előmenetelre számos példát láttunk az utóbbi évek-
ben. (Magasabb beosztásokra többnyire persze mester dip-
lomával lehet számítani.)

 – Milyen ipari kapcsolatai vannak a Villamos Ener-
getika specializációt tartó VET tanszéknek?

 – Munkatársaink évtizedek óta szervesen részt vesz-
nek a hazai villamosenergia ipar (és határterületei) je-
lenének és jövőjének alakításában. Meglehetősen sok 
céggel állunk kapcsolatban. (A Tanszék méretéhez 
képest mindenképpen.)  Egy – bizonyára nem teljes – 
felsorolás: ABB Csoport, ASTRON Informatikai Kft, 
BKV Zrt., EDF-DÉMÁSZ Csoport, DKV Zrt., E.ON 
Hungária Csoport, ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport, 
Energiakereskedők, ERBE Energetika Kft., Erőművek, 
ETV-ERŐTERV Zrt., Ganz Skoda Zrt, GE Magyaror-
szág, GTV Zrt., Gysev Zrt., H-Tec Kft., HUPX, IMI 
Elektromos Gépeket Gyártó Kft., Magyar Energia és 
Közműszabályozási Hivatal, Magyar Villamos Művek 
Zrt., MÁV Zrt., MAVIR Zrt., MVMI Informatika 
Zrt., ODD Informatikai Kft., OVIT Zrt., Paksi Atom-
erőmű, PD-TEAM Mérnöki Iroda Kft., Prolan Irányí-
tástechnikai Zrt., Protecta Elektronikai Kft., Robert 
Bosch Kft., SAG, Siemens Zrt., VISTEON Hungary 
Kft., stb. Ezen felül vannak külföldi cégek is, akiknek 
a munkatársaink szakértői munkákat végeznek, pl. svéd 
vasúttársaság. Az ipari kapcsolatok általában K+F+I 
munkákat jelentenek, ill. a hallgatók számára szakmai 
gyakorlati lehetőségeket, önálló munkákhoz külső kon-
zultációt.

A szakiránnyal kapcsolatos kérdéseinkre Dr. Raisz Dávid válaszolt.

Oktatói vélemény

 – Melyek azok a tárgyak, amelyek leginkább a to-
vábbtanulásra készítenek fel? Az ágazaton lehet-e olyan 
tudást elsajátítani, ami esetleg egy későbbi kutatói pá-
lyához ad segítséget?

 – A „naprakész” vs. „továbbtanulásra felkészítő” tudá-
sanyag nem válik el tárgyak mentén. Minden tárgyunk 
egyrészt az adott témakör alapismereteit közvetíti, olyan 
módon és olyan mélységben, ami fontos és szükséges ah-
hoz, hogy a BSc oklevéllel tanulmányait befejező mérnök 
eligazodjon a végzettségének megfelelő munkakörben. 
Másrészt természetesen minden tárgyunk „előkészíti a te-
repet” a további tanulmányokhoz is: fiatal munkatársaink, 
ill. doktoranduszaink többnyire szintén ezen a szakirányon 
végeztek. A fenti tagozódás inkább az önálló munka kap-
csán mutatkozhat meg: rengeteg hallgatói témánk közül 
szép számmal akad napi gyakorlati probléma megoldására 
irányuló, de jövőbe mutató kutatási jellegű téma is.

 – Milyen mesterszakon lehet folytatni a megkezdett 
tanulmányokat? Van-e lehetőség, hogy más szakra, 
akár más karra (pl. mechatronikai mérnök képzés) át-
hallgasson a BSc elvégzése után a hallgató?

 – Elsősorban a VET által gondozott MSc specializáció-
kat ajánljuk villamosmérnök mesterszakon, azaz: Villamo-
senergia-rendszerek főspecializáció, ill. E-mobilitás vagy 
Épületvillamosság mellékspecializációk. Tematikailag ide 
illő lehet még az Alkalmazott elektronika mellékspeciali-
záció is. Természetesen van lehetőség másutt is folytatni a 
tanulmányokat, de nyilvánvalóan rengeteg ismeret ki fog 
maradni villamos energetika témakörben annak, aki más 
szakon vagy más karon folytatja.

 – Elégedettek-e az előképzettségével a szakirányra 
érkező hallgatóknak? Mennyire érzi eredményesnek az 
ágazaton tanuló hallgatók munkáját?

 – A hallgatók előképzettsége meglehetősen vegyes, de 
örömünkre szolgál, hogy bekerüléskor a szakirányátlag 
az utóbbi években növekedett. Mindig vannak kiemel-
kedő képességű hallgatók – nem egyszer előfordult, hogy 

közreműködésükkel nemzetközi konferencián bemutatott 
cikket írtunk! Diplomaterv pályázatokon, TDK konferen-
ciákon is sok díjat szoktak elhozni.

 – Mennyire aktívan vesznek részt a tanszék mun-
kájában, annak projektjeiben a specializációra került 
hallgatók?

 – A már említett kiemelkedően tehetséges, ill. szorgal-
mas hallgatókkal ez sokszor előfordul. Ilyenkor termé-
szetesen olyan határidők és minőségi elvárásaink vannak, 
amelyek a tanulmányi munkán felül lényeges többlet erő-
feszítéseket igényelnek. Ezért cserébe a hallgatók szakmai 
kapcsolatokat, kiemelkedő anyagi és erkölcsi elismerést 
kapnak – mindez számukra nagyon jó kiindulás a szakmai 
karrierjükhöz. (Az oktatásban a jól ismert demonstrátori 
tevékenység nálunk is bevett szokás.)

Hallgatók által feltett kérdések:

 – Ha a villamos („áramszedős”) járművek irányába 
orientálódok, milyen perspektíváim vannak a tanszé-
ken, illetve Magyarországon? (Villanyvontatás-met-
ró-villamos-troli vonal mozgat meg leginkább.)

 – Az alábbi helyeken foglalkoznak kötött pályás villamos 
hajtású járművek fejlesztésével: Sedulitas-Pro Kft (www.
sedulitas-pro.hu): egy 100% magyar tulajdonban lévő, 
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 – Az előzetesen elképzeltekhez képest, mennyire 
volt olyan a specializáció, mint amilyennek vártad? A 
mostani specializációtájékoztató brosúrák, leírások 
mennyire adnak hű képet az ágazatról a tapasztalataid 
alapján?

 – Teljesen megfelelt az elképzelésemnek az általam 
választott specializáció, azt kaptam, mint amit vártam. 
A mostani tájékoztató brosúrák tartalmát sajnos nem is-
merem.

 – Mennyire befolyásolt a specializációválasztásban a 
tanszékekről előzetesen kialakult kép? Mennyire szá-
mítottak bele a döntésedbe a tanszék által tartott előa-
dások minősége, korábbi benyomásaid, és az, amit még 
hallottál az ágazatról előzetesen?

 – Nehéz dolgom volt a specializációválasztáskor, mert 
szinte az összes lehetséges ágazat érdekelt. A végső dönté-
semet is több szempont figyelembevételével hoztam meg. 

Több felsőbb éves hallgatónál vagy már végzett ismerő-
sömnél is érdeklődtem, akiktől főként pozitív tapasztala-
tokat hallottam. Sokat számított, hogy tanszék által koráb-
ban tartott tárgyak esetében az oktatók mindig korrektek 
és segítőkészek voltak.

 – Mi a véleményed az oktatás színvonaláról az ágaza-
todon? Hogyan jellemeznéd az oktatóidat korrektség, 
felkészültség és az előadásmód szempontjából?

 – Összességében elégedett vagyok az oktatás színvonalá-
val. A számonkérések korrektek, a követelmények reálisak, 
teljesíthetőek. Az oktatóim mindig maximálisan felkészül-
tek voltak az adott témában. Órán a tempó időnként kicsit 
gyors, máskor inkább kicsit lassú volt, de összességében 
szerintem megfelelő.

 – Mennyire érzed naprakésznek azt a tudást, amit az 
ágazatodon kapsz?

A szakiránnyal kapcsolatos kérdéseinkre Szkadányi Ákos válaszolt.

Hallgatói vélemény

szépen fejlődő cég, egyre több új projekttel; Ganz-Sko-
da Electric Zrt: (www.skoda.cz/en/about-company/sko-
da-companies/ganz-skoda-kzrt): A Skoda tulajdonában 
lévő cég, sajnos ma már egyre kevesebb fejlesztési feladat-
tal.

Kötött pályás járművek üzemeltetésével és karbantar-
tásával hazánkban számos vállalat foglalkozik, ezeknél is 
szükség van hozzáértő villamosmérnökökre:
•	BKV: rengeteg típus, felsorolni is hosszú, de minden-

ki ismeri
•	MÁV-Start: a gördülőállomány jó része a MÁV tulajdona
•	Alstom: Budapesti M2 és M4 metro
•	Stadler: Magyarországon 3 helyen van bázisuk: Buda-

pest, Pusztaszabolcs, Szolnok.
•	Siemens: Combino villamos és Taurus, Vectron moz-

donyok. A karbantartási, felújítási munkákat főleg az üze-
meltető cég végzik.

Akkumulátoros elektromos buszokkal és trolibuszokkal 
az alábbi cégek foglalkoznak:
•	Evopro Kft: saját fejlesztésű villamos hajtású midibusz
•	Rába Járműipari Holding: alternatív hajtásrendszer 

fejlesztés
•	ARC-Ikarus: fejlesztett Ikarus trolibusza: Tr 187/TV.EU

•	INTER TAN-KER Kft.: saját tervezésű prototípus 
elektromos busz.

 – A járműves témákról még a Villamos járművek tárgy 
keretein belül tanulhat.

 – Örülnék egy szakmai gyakorlatnak/későbbi állás-
nak a MÁV-nál/BKV-nál valami áramszedős járgány 
vagy hozzá tartozó felsővezeték/harmadik sín környé-
kén. A tanszéknek milyenek a kapcsolatai ebben az 
irányban?

 – MÁV-nál dolgoznak korábbi doktoranduszaink, ill. a 
vasút-villamosítási munkák kapcsán rendszeresen végzünk 
szakértői tevékenységet nekik. A 4-es metró kapcsán a 
közelmúltban több szakdolgozat, ill. diplomaterv is szüle-
tett nálunk a BKV-vel közös témavezetés mellett. (A GY-
SEV-vel szintén jó a kapcsolat...)

 – Az önálló laboroknál ahol több konzulens van fel-
sorolva, ott ténylegesen melyikükkel fogom tartani a 
kapcsolatot?

 – Erre nincs általános válasz: előfordul, hogy mindegyi-
kükkel; de ezt az önálló munka irányának/hangsúlyának, 
továbbá az oktatók terheinek alakulása is befolyásolja.

 – Amennyire meg tudom ítélni, szerintem naprakész a 
kapott tudás. Az oktatók évről évre kicsit változtatnak a 
tárgyak tematikáján, új témakörök kerülnek bele, vagy a 
régebbiekből kimarad valami.

 – Milyen a jegyzetek minősége az ágazatodon? Mennyi-
re elérhetőek segédanyagok a szakmai előmeneteledhez?

 – Az összes tantárgyhoz elérhető jó minőségű elektroni-
kus jegyzet. Ezek persze nem helyettesítik teljes mértékben 
az előadások látogatását, de nagyban hozzájárulnak a tár-
gyak eredményes teljesítéséhez.

 – Mi az a tárgyaid közül, ami nehéznek bizonyult, 
ami például sok készülést igényelt, vagy akár nem is 
tartottad teljesen korrektnek? Melyik volt az a tárgy, 
amit szakmailag  a leginkább relevánsnak éreztél, eset-
leg különösen érdekelt és élvezted?

 – A legnehezebb tárgy számomra a Villamos gépek és al-
kalmazások volt. A tematikájának egy része nagyon hason-
lít az Elektrotechnika tárgy egyes témaköreihez, de annál 
jóval mélyebb szinten tárgyalja azt. A számonkérés itt is 
korrekt volt, de nekem jóval több felkészülést és gondol-
kodást igényelt, mint a többi tárgy. Leginkább a Villamos 
energia átvitel tetszett, mindig is lenyűgözött a villamos 
energia rendszerek komplexitása.

 – Hogyan kívánod folytatni a jövőben a pályafutá-
sod? A továbbtanulást vagy az iparban való elhelyezke-
dést preferálod?

 – Jelenleg MSc-n tanulok Villamosenergia-rendszerek 
szakirányon. Ezt követően mindenképpen szeretnék el-
helyezkedni egy cégnél, esetleg már a képzés utolsó fél-
évében.

 – Milyen tanszéki projektekben lehet részt venni a 
specializáción? Éltél te ezekkel a lehetőségekkel, és ha 
igen, akkor mi volt ennek a pozitív hozadéka?

 – A tanszék számos érdekes önálló laboratórium témát 
kínál, amelyek nagy része BSc szakdolgozattá fejleszthe-
tő, esetleg TDK dolgozat írható belőle, vagy akár MSc-n 
folytatható. Én egy egyetemi szintű nagyobb projektben, 
az Odooprojektben vettem részt. Egy passzívház energia-
hatékonyságát vizsgáltam, ebből írtam a szakdolgozatomat 
is. Jelenleg ez a téma mellett részt veszek egy napelemes 
hallgatói mérés létrehozásában, valamint mérést tartok 
Elektrotechnika tárgyból.

 – Dolgoztál-e a specializációd mellett? Ha nem is, 
mit gondolsz, lehetséges lenne-e úgy menedzselni az 
idődet, hogy elég jusson a tanulásra és a munkára is?

 – A nyári szakmai gyakorlat elvégzését követően tovább 
dolgoztam a cégnél az utolsó BSc-s félévemben. A mun-
kaidőm viszonylag kötetlen volt, és csupán szakdolgoza-
tomat kellett megírjam, valamint 2 szabadon választható 
tárgyat kellett teljesítenem. Azért így is nagy önfegyelemre 
és átgondolt időbeosztásra volt szükség ahhoz, hogy ma-
radjon mindenre időm, valamint a záróvizsgára is tudjak 
készülni decemberben.

 – A tanszék segített-e szakmai gyakorlatot találni? 
Milyen szakmai gyakorlat lehetőségek vannak ezen az 
ágazaton?

 – A tanszék segítőkész szakmai gyakorlat keresésében, 
bár nekem nem volt szükségem segítségre, egy ismerő-
söm ajánlotta a céget ahova mentem. Van egy hosszú és 
folyamatosan bővülő lista a tanszéki szakmai gyakorlat 
partnerekről, amin megtalálhatóak mind kisebb energeti-
kával foglalkozó cégek, mind akár a legnagyobb áramszol-
gáltatók. Aki ezek között sem talál magának szimpatikus 
helyet, annak természetesen lehetősége van egy kis plusz 
papírmunka után a listán nem szereplő vállalatnál történő 
szakmai gyakorlat végzésre is.
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Az I.B313-as laborban egy hat szabadságfokú ipari 
robotkar köré kerül kialakításra egy multifunkciós 
minőségellenőrző cella. A robotirányító szoftver 
a cella érzékelőinek jeleit is feldolgozó vezérlő-
programok fejlesztésére és a robot mozgásának 
előzetes szimulációjára is alkalmas. A projekt cél-
ja ember nélküli légi és földi járművek irányítása. 
A feladat a járművek pályakövető irányításán túl 
a pályatervezés, a navigáció robusztusságának 
fejlesztése szenzorfúzió alkalmazásával, illetve is-
meretlen környezetben mozgó járművek esetén 
térképkészítő funkció valósidejű megvalósítása.

Az megismert technológiák gyakorlati kipróbálá-
sára az Autonóm robotok és járművek laborató-
rium tárgyak mérései nyújtanak lehetőséget. Az 
ágazat hallgatói önálló labor és diplomatervezés 
munkájuk során is hasonló eszközökkel dolgozhat-
nak. A projekt célja egy négylábú lépegető robot 
irányítása egyenetlen, akadályokkal teli talajon. A 
feladat része a robotlábak kinematikai modellezé-
sén és pályatervezésén túl a négy láb működését 
összehangoló mozgástervezés is. A környezet vál-
tozásaihoz alkalmazkodó mozgás megvalósítása a 
beágyazott fedélzeti irányítórendszer feladata.

Autonóm intelligens rendszerek
Autonóm rendszerek (IIT)

 – Az Autonóm rendszerek ágazat miben különbözik 
a többi specializáción megtalálható ágazattól? Milyen 
tárgyakban térnek el ezek az ágazatok?

 – Az ágazatok közötti különbség egy elágazó tárgyban 
és két ágazati laboratórium tárgyban mutatkozik. Ezek az 
Autonóm rendszerek ágazat esetében az Autonóm robo-
tok és járművek tárgy a 6. félévben, illetve az Autonóm 
robotok és járművek laboratórium 1-2 tárgyak a 6. és 7. 
félévekben. Az előadások és laborgyakorlatok segítségével 
autonóm – más szavakkal önálló működést megvalósító – 
funkciók jellemzőit ismerik meg a hallgatók, elsősorban 
robotokhoz és járművekhez kötődően. A tárgyak persze 
ezen túlmenően az egyes funkciók üzemeltetési és fejlesz-
tési technológiájába is bepillantást engednek.

A felsorolt tárgyak mellett önálló laboratórium kereté-
ben hallgatóink egy általuk kiválasztott (általában, de nem 
feltétlenül), a fent felsorolt témakörökhöz kapcsolódó 
területen belül dolgoznak, és az esetek többségében ezt a 
munkát szakdolgozat  keretében is folytatják.

 – Milyen naprakész, az iparban is hasznosítható tu-
dást lehet itt megszerezni?

 – A robotika és a járműipar területén a gyártók olyan 
új funkciók kifejlesztésén és piaci bevezetésén buzgólkod-
nak, amelyek még tovább csökkentik az emberi beavat-
kozást, vagy azt ki is küszöbölik. Vásárolhatunk járművet 

automata parkolási 
funkcióval, de besze-
rezhetünk a kertünkbe 
önműködő fűnyíró ro-
botot is. Az ágazatun-
kon végzett hallgatók 
ilyen és hasonló funkci-
ók fejlesztésébe, támo-
gatásába és tesztelésébe kapcsolódhatnak be. Ugyanakkor 
az olyan ismeretek, mint az ipari képfeldolgozás, vagy a 
mechatronikai rendszerek irányítási eljárásainak tervezése 
és implementálása, más szakterületen is hasznosíthatóak. 
Sőt, az önálló laboratóriumi munka keretében egy válasz-
tott tématerületen tovább lehet mélyíteni a tárgyakon és 
laboratóriumi gyakorlatok során megszerzett tudást.

 – Az iparban milyen posztok betöltésére lesz alkal-
mas az ágazaton végzett diák? Milyen szakmai lehető-
ségei vannak?

 – A BSc-s ágazat elvégzése után hallgatóink leggyak-
rabban a funkciófejlesztőként vagy azt támogató munka-
körben helyezkednek el. Ezek olyan munkakörök, ahol a 
szoftverfejlesztési ismeretek mellett az adott funkció szem-
pontjából fontos képfeldolgozási, irányítási, jelfeldolgozási 
kompetenciák is szükségesek. Teljes értékű fejlesztőmér-
nökké persze a mesterdiploma megszerzésekor válnak.

Az Impulzus kérdései és a tanszék nevében Drexler Dániel válaszai.

Oktatói vélemény

 – Milyen ipari kapcsolatai vannak az Autonóm rend-
szerek ágazatot tartó IIT tanszéknek?

 – Az ipari kapcsolataink a hallgatóink számára szakmai 
gyakorlatok illetve külsős szakdolgozat és önálló laborató-
rium formájában hasznosulnak. Ízelítő a kapcsolati port-
fóliónkból: Gamma Digital, Bosch, Continental, Thyssen 
Krupp, Knorr-Bremse, KUKA Robotics, K-Tronik.

 – Melyikek azok a tárgyak, melyek leginkább a to-
vábbtanulásra készítenek fel? Az ágazaton lehet-e olyan 
tudást elsajátítani, ami esetleg egy későbbi kutatói pá-
lyához ad segítséget?

 – Az ágazati tárgyakon belül nincs olyan kompetencia 
vagy tudáselem, amely csak akkor hasznosulna, ha a hall-
gató mesterképzésre jelentkezik. Ugyanakkor ágazatunk 
egyik célja, hogy a hallgatók igenis folytassák tanulmá-
nyaikat a kar mesterképzésének keretében is. A robotika, 
a járműipar és a képfeldolgozás olyan területek, ahol az 
új funkciók fejlesztéséhez nagyszámú kutatómérnökre is 
szükség lesz a következő időszakban. Ágazatunk tárgyai 
megbízható alapot adnak mindazoknak, akik későbbi ku-
tatói pályájuk során ezen területek valamelyikét kívánják 
művelni. Persze az alapokon túl számos ismeretanyagot a 
mesterképzés programjában kell ehhez később elsajátítani.

 – Milyen mesterszakon lehet folytatni a megkezdett 
tanulmányokat? Van-e lehetőség, hogy más szakra, 
akár más karra (pl. mechatronikai mérnök képzés) át-
hallgasson a BSc elvégzése után a hallgató?

 – Ágazatunknak természetesen van folytatása mes-
terképzés keretében is. A BSc-s diplomával más szak 

mesterképzésére is lehet felvételezni, azt viszont az adott 
mesterképzésen döntik el, hogy a mérnök informatikus 
szakok alapképzést elfogadják-e. A nálunk végzett hall-
gatók túlnyomó többsége mérnök informatikus szakos 
hallgatóként tanul tovább, a szakirány valamelyik ágazatát 
folytató specializáción. Erre a kérdésre válaszolva is meg-
erősíthetem, hogy az ágazat (kiegészítve persze a képzés 
többi tárgyával) megbízható alapokat kínál mindazokhoz 
a mesterképzésekhez, ahol robotikai, funkciófejlesztési, 
képfeldolgozási ismeretekre is építenek.

 – Elégedettek-e az előképzettségével a szakirányra 
érkező hallgatóknak? Mennyire érzi eredményesnek az 
ágazaton tanuló hallgatók munkáját?

 – Elégedettek vagyunk. Az ágazat interdiszciplináris 
jellege miatt több területen is megfelelő ismereteket té-
telez fel. Köszönhetően az ehhez hasonló interjúknak, a 
hallgatók tudatosan választják ágazatunkat, azaz tisztában 
vannak azzal is, hogy milyen korábban megszerzett tudás-
ra számítunk. Az ágazaton számos hallgató végez nagyon 
értékes munkát, ezt bizonyítják a szakdolgozatok, illetve 
TDK eredmények is.

 – Mennyire aktívan vesznek részt a tanszék munkájá-
ban, annak projektjeiben az ágazatra került hallgatók?

 – A tanszéki projektekbe mindig próbálunk minél több 
hallgatót bevonni, mind kutatási, mind fejlesztési feladatok 
esetén. A tanszék oktatási és kutatási infrastruktúrájának a 
fejlesztésén (például új robot telepítése)  kívül a hallgatóink-
nak lehetősége van demonstrátori munka vállalására is, de 
ez leginkább mesterképzéses diákoknál  jellemző.

 – Az előzetesen elképzeltekhez képest, mennyire volt 
olyan a specializáció, mint amilyennek vártad? A mosta-
ni specializációtájékoztató brosúrák, leírások mennyire 
adnak hű képet az ágazatról a tapasztalataid alapján?

 – Azt kaptam, amit vártam, talán még többet is. A tá-
jékoztatók pedig meglátásom szerint egész korrekt képet 
mutatnak az ágazattal kapcsolatban.

 – Mennyire befolyásolt a specializációválasztásban 
a tanszékekről előzetesen kialakult kép? Mennyire 

számítottak bele a döntésedbe a tanszék által  tartott 
előadások minősége, korábbi benyomásaid, és az, amit 
még hallottál az ágazatról előzetesen?

 – A szakirány választásánál teljesen figyelmen kívül 
hagytam a tanszékekről kialakult véleményemet, hiszen a 
cél az volt, hogy olyan specializációt válasszak, ami érde-
kel, és szívesen áldoznám az időt a megismerésére. Szerin-
tem ez sokkal fontosabb választási szempont. Hallottam 
már előtte arról, hogy ez nem a legkönnyebb szakirány, 
sőt már a  tájékoztatón sem a mézesmadzagot húzták el az 

A szakiránnyal kapcsolatos kérdéseinkre Pintér László válaszolt.
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orrom előtt, viszont cserébe érdekes tananyagot, laborokat 
és projekteket ígértek. Nem csalódtam bennük.

 – Mi a véleményed az oktatás színvonaláról az ágaza-
todon? Hogyan jellemeznéd az oktatóidat korrektség, 
felkészültség, és az előadásmód szempontjából?

 – Úgy érzem, hogy teljesen használható tudást sajátítot-
tam el, nem harminc éve elavultat.

 – Milyen a jegyzetek minősége az ágazatodon? Meny-
nyire elérhetőek segédanyagok a szakmai előmenete-
ledhez?

 – A jegyzetekben minden megtalálható, ami egy adott 
tárgy teljesítéséhez szükséges, ezek elérhetőek a tantárgyak 
honlapjain az egyéb segédanyagokkal együtt. A bonyolult 
anyagrészek leírásai bőbeszédűek, megértésükhöz viszont 
nem elég egy egyszeri átolvasás. Ha ezekből készül az em-
ber, akkor nem érheti nagy meglepetés a számonkérésen.

 – Mi az a tárgyaid közül, ami nehéznek bizonyult, 
ami például sok készülést igényelt, vagy akár nem is 
tartottad teljesen korrektnek? Melyik volt az a tárgy, 
amit szakmailag a leginkább relevánsnak éreztél, eset-
leg különösen érdekelt és élvezted?

 – A tárgyak közül a Kooperatív és tanuló rendszerek volt 
az, amelyiknek a ZH-jára sokat készültem. Szükség volt 
arra, hogy megfelelően értsem az elméletet ahhoz, hogy 
megoldhassam a feladatokat. A leginkább kedvelt tárgyam 
az Autonóm robotok és járművek nevű tárgy volt, ugyanis 
ezen tanultam azt, ami miatt is a szakirányra jelentkeztem. 
Természetesen a szakirány laborjait is szerettem, ott mű-
veltünk igazán jópofa dolgokat is.

 – Hogyan kívánod folytatni a jövőben a pályafutá-
sod? A továbbtanulást vagy az iparban való elhelyezke-
dést preferálod?

 – Jelenleg az a rövidtávú célom, hogy befejezzem az 
MSc képzést, majd pedig teljes állásban folytassam a 
munkát a jelenlegi munkahelyemen, és építsem a karri-
eremet. Hogy melyiket preferálom? Én amondó vagyok, 
hogy egyszerre mind a kettő. A BSc képzés szerintem 
nem ad elegendő tudást a rendes munkavégzéshez, vi-
szont szükséges az is, hogy valamiféle munkatapasztalat-
tal rendelkezzem az ember, mikor kikerül az egyetemről. 
Nem utolsó sorban az sem rossz, ha az egyetem után rög-
tön van állása az embernek.

 – Milyen tanszéki projektekben lehet részt venni a 
specializáción? Éltél te ezekkel a lehetőségekkel, és ha 
igen, akkor mi volt ennek a pozitív hozadéka?

 – Nem vettem részt tanszéki projektben.

 – Dolgoztál-e a specializációd mellett? Ha nem is, 
mit gondolsz, lehetséges lenne-e úgy menedzselni az 
idődet, hogy elég jusson a tanulásra és a munkára is?

 – A BSc képzésem alatt nem dolgoztam az egyetem mel-
lett, viszont utólagosan visszagondolva, illetve a jelenlegi 
helyzetem alapján azt mondhatom, hogy lehetséges úgy 
beosztani az időt, hogy jusson elég az egyetemre is és a 
munkára is. Nyilván ez egy eléggé embertől függő dolog. 
Aki úgy érzi, hogy terhelhető és gyorsan pörög az agya, 
szerintem megéri.

 – A tanszék segített-e szakmai gyakorlatot találni? 
Milyen szakmai gyakorlat lehetőségek vannak ezen az 
ágazaton?

 – Igen, segített benne. A 
tanszéken keresztül sokféle cégnél 
lehet a szakmai gyakorlatot abszol-
válni, lehetőséget adva arra is, hogy 
azzal foglalkozhasson az ember, amit 
az ágazaton megtanult.

Az oktatóim többségéről azt tu-
dom mondani, hogy korrekt és jó 
fej emberek. Az előadásuk érthető és 
követhető, könnyebben elsajátítható 
az amúgy nehéz anyag, ha bejár az 
ember.

Az intelligencia (avagy mesterséges intelligencia, 
röviden: MI) megjelenése informatikai rendszere-
eri környezettel való hatékony kapcsolattartást. 
Olyan komponensekből épülnek föl, ahol meg-
jelenik a bizonytalan és a hiányos tudás kezelé-
sének, az adatokban rejlő tudás kinyerésének és 
felhasználásának, valamint az autonóm döntések 
meghozatalának a képessége is.
Az Intelligens rendszerek laboratórium célkitűzé-
se a hallgatók bevezetése az elosztott intelligens 
rendszerek hardveres és szoftveres működésébe. 

A hardveres hátteret egy előre kialakított, elosz-
tott szenzorhálózat biztosítja, amelyet progra-
mozva a hallgatóknak konkrét feladatokat kell 
megoldania. A második félévben a labor egy 
nagyvállalat egy vagy több numerikus és szöve-
ges információkat tartalmazó adatbázisán mutat-
ja be a mesterséges intelligencia alapú eszközök 
alkalmazását az üzleti adatok gyűjtésében, in-
tegrációjában, elemzésében, a vállalat számára 
fontos előrejelzési problémák, döntéstámogatási 
feladatok megoldásában.

Autonóm intelligens rendszerek
Intelligens rendszerek  (MIT)

 – Az Intelligens rendszerek ágazat miben különbözik 
a többi specializáción megtalálható ágazattól? Milyen 
tárgyakban térnek el ezek az ágazatok?

 – Az Intelligens Rendszerek ágazat unikális a Kar BSc 
képzésében, mivel olyan ismereteket ad, melyeket más 
szakirány, illetve ágazat nem. Az intelligens képességek, 
mint az adaptivitás, a környezet változásaira való rugalmas 
reagáló képesség, a tanulásra és kooperációra való képes-
ség, a ma és a közeljövőben létrehozandó rendszerek egyik 
legfontosabb sajátossága.

Az intelligens BSc ágazat képzésében szereplő három tárgy 
közül az Ipari képfeldolgozás és képmegjelenítés (IIT), vala-
mint a Kooperatív és tanuló rendszerek (MIT) az Autonóm 
Intelligens rendszerek szakirány mindkét ágazatának hallga-
tói számára közösek. A fenti célok elérését mindkét tárgy 
szolgálja, de természetesen az „intelligens” vonulat a Koope-
ratív és tanuló rendszerek tárgyban nagyobb hangsúlyt kap.

A szakirány két ágazata a jelenlegi szakirány struktúra 
szerint csak egy tárgyban tér el. Az ágazat „saját” tárgya a 
Beágyazott információs rendszerek tárgy.

Ez a tárgy alapvetően olyan ismereteket nyújt, me-
lyek hangsúlyozzák, hogy az „intelligencia” ma már az 
úgynevezett beágyazott számítógépes rendszerekben, a 
mindennapokban használatos eszközökben is megjele-
nik. A beágyazott rendszerek a fizikai-, biológiai- és ké-
miai környezetükkel aktívan kapcsolatban álló, valós-ide-
jű információs számítógépes rendszerek. A tárgy ezen 

rendszerek létrehozásához szükséges ismeretek informati-
kai vonatkozásait mutatja be, számos gyakorlati példát is 
felvonultatva. Ezen rendszerek (pl. autóipar) egyik legfőbb 
követelménye a biztonságos működés. A tárgy ezért ki-
emelten foglalkozik a szolgáltatásbiztonság követelménye-
it figyelembe vevő tervezési elvek és módszerek, továbbá a 
tervezést segítő eszközök bemutatásával is.

A szakirány két ágazata között további különbséget a la-
boroknál, de főképp az Önálló labornál, valamint a szak-
dolgozatnál találunk. Az önálló labor / szakdolgozat témák 
összetett, valós problémák megoldásához kapcsolódnak, 
ezeknél a témáknál sokszor éles kutató-fejlesztő projekt 
egyes részfeladataival lehet foglalkozni. Ezeknél a feladatok-
nál a legfontosabb szempontok, hogy a feladat érdekes és 
fontos problémához kapcsolódjon, lehetőleg „mechaniku-
san” ne lehessen ezeket megoldani (ne csak implementáció 
legyen), egyéni ötletekre is szükség legyen, így a hallgatók 
az ötlettől a megvalósításig a teljes utat be kell, hogy járják.

Néhány téma az elmúlt időszakból:
•	Képfeldolgozáson alapuló orvosi döntéstámogató 

rendszerek,
•	Számítógépes játékok fejlesztése és alkalmazása a szel-

lemi képességek mérése, fejlesztése, fenntartása céljából, 
•	Jogi szakértői rendszerek, 
•	Bioinformatikai adatok és szövegek elemzése,
•	Adatbányászati feladatok ipari, biológiai, orvosi alkal-

mazási területekhez kapcsolódóan,

A szakiránnyal kapcsolatos kérdéseinkre Horváth Gábor válaszolt.
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•	Rugalmas következtető rendszer kooperáló robot rend-
szerekhez,
•	Szövegek számítógépes elemzése,
•	Természetes nyelvű felület Androidon, Természetes 

nyelvű felhasználói felületek, 
•	Kísérletezés BCI-vel (Brain-computer interface: 

agy-számítógép interfész).

 – Milyen naprakész, az iparban is hasznosítható tu-
dást lehet itt megszerezni?

 – A hallgatók megismerik a legfontosabb adatelemzési 
eljárásokat, a beágyazott rendszerekhez kapcsolódó isme-
retek révén pedig azt is, hogy az informatika mindent be-
hálóz. (Nem csak a nagy számítógépes rendszerek igényel-
nek komoly informatikai tudást, de például egy autóban is 
tömkelege található az informatikai feladatoknak).

 – Az iparban milyen posztok betöltésére lesz alkal-
mas az ágazaton végzett diák? Milyen szakmai lehető-
ségei vannak?

 – Az ágazaton végzett hallgatóink számos kis- és közép-
vállakozásnál találtak a szakképzésüknek megfelelő mun-
kát. Emellett sok olyan hallgatónk volt, akik nagy világ-
cégeknél (Google, Morgan-Stanley, IBM, GE, Ericsson, 
Bosch, stb.) tudott elhelyezkedni akár itthon, akár külföl-
dön. Alkalmazásukat – azonkívül, hogy az informatikus 
alaptudásra feltétlenül szükségük volt – nagymértékben 
segítette, hogy nemcsak azt tudták, hogy hogyan kell meg-
csinálni valamit, hanem azt is, hogy mit kell megcsinálni. 
Sokan közülük már vezető beosztásba kerültek. Olyan 
hallgatóink is voltak, akik nyugat-európai vagy amerikai 
egyetemeken folytatják a tanulmányaikat.

 – Milyen ipari kapcsolatai vannak az Intelligens 
rendszerek ágazatot tartó Méréstechnika és Informáci-
ós Rendszerek Tanszéknek?

 – Az ipari kapcsolataink igen sokrétűek. Az ipari kapcsola-
tok egyfelől közös kutató-fejlesztő projektek kapcsán alakultak 
ki, de számos ipari kapcsolat volt tanszéki kollégáinkon ke-
resztül jött létre. Doktoranduszaink, fokozatot szerzett fiatal 
kollégáink közül sokan nem egyetemi karriert képzelnek el 
maguknak. Ez sokszor anyagi okból következik be, de sokan 
szakmai szempontok miatt folytatják a munkájukat az iparban 

(Mérnök tanszék vagyunk, így kimondottan értékesnek azt a 
munkát tartjuk, amikor az ötlettől a tényleges megvalósításig, 
az elméleti megalapozástól a hatékony implementációig végig 
lehet vinni egy témakört.) Néhány ipari kapcsolat: Innomed 
Medical Zrt, IBM-DSS, Multilogic kft, stb.

 – Melyikek azok a tárgyak, melyek leginkább a to-
vábbtanulásra készítenek fel? Az ágazaton lehet-e olyan 
tudást elsajátítani, ami esetleg egy későbbi kutatói pá-
lyához ad segítséget?

 – Nem titkoljuk, hogy az egyetemi képzést a maga tel-
jes egészében tartjuk szükségesnek. Ez azt jelenti, hogy azt 
tartjuk helyesnek, ha egy hallgató a BSc diploma megszer-
zése után folytatja tanulmányit MSc szinten, és közülük 
sokan a doktori képzésbe is bekapcsolódnak. Az Intelli-
gens rendszerek ágazatra jelentkező hallgatók számára 
egyenes az út: tanulmányaikat folytathatják az Intelligens 
rendszerek MSc szakirányon, és megfelelő érdeklődés, ké-
pességek és tudás mellett akár itthon, akár külföldön foly-
tathatnak PhD tanulmányokat. Az egész oktatásunk ezt a 
szemléletet igyekszik tükrözni.

 – Milyen mesterszakon lehet folytatni a megkezdett 
tanulmányokat? Van-e lehetőség, hogy más szakra, 
akár más karra (pl. mechatronikai mérnök képzés) át-
hallgasson a BSc elvégzése után a hallgató?

 – Sem adminisztratív, sem szakmai akadálya nincs, ami 
korlátozná a mesterszak-választást. A konkrét felvetésre 
(mechatronikai mérnök) pedig a Beágyazott információs 
rendszerek tárgy adja meg a választ. Ez a tárgy előkészítést 
adhat egy ilyen irányú folytatáshoz is.

 – Elégedettek-e az előképzettségével a szakirányra 
érkező hallgatóknak?

 – Itt már vegyes a kép. A hozzánk jelentkező hallgatók 
között szép számmal találhatók olyanok, akik komoly fel-
készültséggel, motivációval rendelkeznek. Az ilyen hallga-
tókkal való közös munka az oktatóink vágyálma. Nem ta-
gadom, hogy vannak azonban olyan hallgatók is, akik vagy 
a megfelelő képesség hiányában, vagy a nem kellő moti-
váltság miatt nehezebben teljesítik a szakirány tárgyait. Ha 
az előképzettség hiányos, ez pótolható, ha a motiváció (is) 
hiányzik, akkor valószínűleg rosszul választott a hallgató.

 – Mennyire érzi eredményesnek az ágazaton tanuló 
hallgatók munkáját?

 – Az előbbi kérdéshez hasonlóan itt is vegyes a kép. A 
hallgatók valódi munkáját talán az önálló labor vagy szak-
dolgozat tárgyak teljesítésénél lehet leginkább lemérni. E 
tekintetben még ott is jók a tapasztalataink, ahol egy-egy 
tárgy teljesítése nehézségekben ütközik.

 – Mennyire aktívan vesznek részt a tanszék mun-
kájában, annak projektjeiben a specializációra került 
hallgatók?

 – E tekintetben nincs okunk panaszra. Sokan, aktívan 
és hatékonyan kapcsolódnak be a tanszék munkájába, 
legyen az oktatás (demonstrátorság), vagy tényleges pro-
jektmunka.

 – Az előzetesen elképzeltekhez képest, mennyire 
volt olyan a specializáció, mint amilyennek vártad? A 
mostani specializációtájékoztató brosúrák, leírások 
mennyire adnak hű képet az ágazatról a tapasztalataid 
alapján?

 – Előzetes elképzeléseimnek alapvetően megfelelt. A spe-
cializáció tájékoztatója szerintem bár tárgytematikák tekinte-
tében szűkszavú, a valóságnak megfelel, annak hű kivonata.

 – Mennyire befolyásolt a specializációválasztásban a 
tanszékekről előzetesen kialakult kép? Mennyire szá-
mítottak bele a döntésedbe a tanszék által tartott előa-
dások minősége, korábbi benyomásaid, és az, amit még 
hallottál az ágazatról előzetesen?

 – A BSc-s szakirány választás során esetemben nem volt 
az Autonóm Intelligens Rendszereknek reális alternatívá-
ja. A szakirányon belüli ágazatválasztás viszont nem volt 
ennyire egyszerű döntés. Alapvetően tematikájában is az 
intelligens rendszerek ágazat állt hozzám közelebb, viszont 
a végső megerősítést a MIT tanszék addig oktatott tárgya-
inak jellegei adták. Tisztában voltam vele, hogy lehetősé-
get biztosítanak ezek a tárgyak az egyéni szakmai fejlődés 
kibontakozásra, és azzal is tisztában voltam, hogy a MIT 
tanszék esetén a követelmények sokszor keményebbek más 
tanszékek által tartott tantárgyaknál.

 – Mi a véleményed az oktatás színvonaláról az ágaza-
todon? Hogyan jellemeznéd az oktatóidat korrektség, 
felkészültség, és az előadásmód szempontjából?

 – Az oktatás színvonalát korrektnek tartom. Minden 
oktató segítőkész, szívesen fordít energiát arra, hogy a 

hallgatók megértsék a tananyagot, ennek ellenére nem 
szájbarágósak az egyes előadások. Felkészültség szempont-
jából sem érheti őket kritika. Az előadásmód megítélése 
szerintem hallgatónként erősen eltérő (van, aki más által 
túl gyorsnak ítélt tempó mellett is lassúnak ítéli az előa-
dásokat), mindemellett egyik specializációbeli tárgy esetén 
sem érheti kritika az oktatókat ilyen szempontból sem.

 – Mennyire érzed naprakésznek azt a tudást, amit az 
ágazatodon kapsz?

 – Ez a specializáció megítélésem szerint inkább elméleti 
jellegűnek sorolható be. Ez természetesen közel sem jelenti 
azt, hogy az itt megtanultak nem alkalmazhatóak a gya-
korlatban, éppen ellenkezőleg, szerintem sokkal haszno-
sabb egy tárgyterület alapjainak pontos megismerése, a kü-
lönböző módszerek közötti összefüggések megértése, mint 
a legújabb technikák és technológiák ismerete. Ugyanis 
egy-egy technológia, technika, konkrét eljárás megisme-
rése egyszerű feladat a tárgyterület alapos ismerete esetén, 
míg fordított esetben sokkal nagyobb energia befekteté-
se szükséges. Mindemellett a specializáció mindhárom 
tantárgyából gyakorlati házi feladatok is a követelmény 
részét képezik. A specializáció tantárgyainak tematikáját 
képezték a szakterület újabb eredményeinek ismertetése is. 
Az eddig közöltek mellett viszont azt is érdemes megje-
gyezni, hogy mesterséges intelligencia alapú módszerekkel 
megoldható feladatok esetén sosincs jól működő, konzerv 
megoldás. Ilyen feladatoknál fontos, hogy az azt megoldó 
jó döntéseket hozzon, mély szakmai ismeretekkel rendel-
kezzen, és valóban mérnöki habitussal oldja meg a konkrét 
problémát.

A szakiránnyal kapcsolatos kérdéseinkre Hadházi Dániel válaszolt.
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 – Milyen a jegyzetek minősége az ágazatodon? Mennyi-
re elérhetőek segédanyagok a szakmai előmeneteledhez?

 – Az ágazat minden előadásához jó minőségű jegyzetek/
könyvek álltak rendelkezésre. Alapvetően én sem tartozom 
azon hallgatók közé, akik az előadások rendszeres látogatá-
sára jelentős hangsúlyt fektetnek, viszont ezen előadásokra 
rendszeresen bejártam. Ennek az oka abban keresendő, 
hogy az írásos segédanyagokhoz képest az előadások töb-
bet adtak (nem csak az anyag könnyebb megértésében).

 – Mi az a tárgyaid közül, ami nehéznek bizonyult, 
ami például sok készülést igényelt, vagy akár nem is 
tartottad teljesen korrektnek? Melyik volt az a tárgy, 
amit szakmailag a leginkább relevánsnak éreztél, eset-
leg különösen érdekelt és élvezted?

 – Szakmailag számomra a kooperatív és tanuló rendsze-
rek (főképp a gépi tanulásos része), illetve az ipari képfeldol-
gozás volt igazán érdekes. Jelenleg is olyan kutatással foglal-
kozom, ami a képfeldolgozó, illetve gépi tanuláson alapú 
intelligens módszerek használatát igényli. A specializáció 
tárgyainak nehézsége szerintem homogén, talán az elosztott 
intelligens rendszerek labor tekinthető nehezebbnek a labor 
additív értékéhez viszonyítva, de ez egy erősen szubjektív 
vélemény, összességében ez a labor is korrekt volt.

 – Hogyan kívánod folytatni a jövőben a pályafutá-
sod? A továbbtanulást vagy az iparban való elhelyezke-
dést preferálod?

 – Már az MSc-s képzés utolsó félévében tartok. Jelenleg a 
továbbtanulás pártján állok (doktori képzés), mivel kutatóként 
képzelem el magamat hosszútávon. Az MSc-s képzésem elejé-
től tagja vagyok egy olyan tanszéki projektnek, mely a kutatási 
kedvet bennem még inkább felcsigázta, és valljuk be, a magyar 
iparra nem jellemzők a kutatások, kutatói állások tömkelegei, 
de ennek részleteibe inkább most nem megyek bele.

 – Milyen tanszéki projektekben lehet részt venni a 
specializáción? Éltél te ezekkel a lehetőségekkel, és ha 
igen, akkor mi volt ennek a pozitív hozadéka?

 – Jelenlegi ismereteim szerint a tanszéki oktatók több-
sége kutatási projektekben is részt vesz. Ebből adódóan a 
specializáció hallgatói minden bizonnyal részesei lehetnek 
olyan projektnek, mely érdeklődésüknek megfelel. Én csak 
MSc-s tanulmányaim alatt vettem részt egy alkalmazott 
kutatási projektben. Mind szakmai fejlődés, mind sikerél-
mények tekintetében erősen javallom a tanszéki projektekbe 
bekapcsolódást a leendő hallgatók számára. Természetesen 

egy-egy ilyen projekt tagja csak akkor tud effektív lenni, ha 
már rendelkezik a projekt szempontjából releváns ismere-
tekkel, melyek sok esetben nem, vagy csak csekély mérték-
ben képezik részét a BSc-s tanulmányoknak.

 – Dolgoztál-e a specializációd mellett? Ha nem is, 
mit gondolsz, lehetséges lenne-e úgy menedzselni az 
idődet, hogy elég jusson a tanulásra és a munkára is?

 – Nem dolgoztam a BSc-s specializáció mellett. Ter-
mészetesen nem lehetetlen az időbeosztás megfelelő me-
nedzselése, volt olyan hallgatótársam, aki sikeresen vette 
a specializációt munka mellett is. Itt viszont szeretném 
megjegyezni, hogy véleményem szerint egy olyan szakdol-
gozat/önálló laboratúrium, melybe tényleg sok munkát 
fektet az ember, és a megoldandó feladat nem tekinthető 
triviálisnak, a problématerület mélyebb ismeretét igény-
li, minimum annyira hasznos, mint akármilyen állás az 
iparban. Szerintem az, aki nem szorul rá, hogy dolgozzon 
tanulmányai mellett, és a szakmai előmenetelt tartja fon-
tosnak, annak inkább a specializáció egy-egy témájában 
részletesebb ismeretek szerzése a javallott. Mellesleg pont 
ezen a téren kiemelkedő a MIT tanszék, hiszen tapaszta-
lataim alapján maximális segítséget megadnak az itteni 
oktatók a hallgatók tudásának bővítéséhez/mélyítéséhez.

 – A tanszék segített-e szakmai gyakorlatot találni? Milyen 
szakmai gyakorlat lehetőségek vannak ezen az ágazaton?

 – Amikor még én voltam a specializáció hallgatója, 
akkor még nem volt kötelező szakmai gyakorlat BSc-n, 
ennek ellenére konzulensem nyári gyakorlati pozíciót 
ajánlott nekem, amit elfogadtam. Ismereteim szerint 
a tanszék a jelenlegi hallgatóknak is segít szakmai gya-
korlati hely keresésében, és természetesen arra törekszik, 
hogy a szakmai gyakorlat témája kapcsolódjon a hallgató 
önálló labor/szakdolgozat témájához.

Ma már minden informatikai rendszer hálózatba 
van kötve, de a jövőben minden helyhez kötött 
és mozgó tárgy is az Internetre lesz kapcsolva. Az 
információs társadalom technológiai alappillérét a 
hálózatok és szolgáltatásaik adják. A hálózatot és 
szolgáltatásait együtt használjuk, és ezek a hálóza-
tok konvergálódnak és integrálódnak. A számítás-
technika és hálózat is mindinkább összeolvad, a 
vezetékes és mobilhálózatot észrevétlenül együt-
tesen használjuk, okostelefonunk maga csatlako-
zik a WiFI és cellás mobilhálózatokra. A hálózati 

funkciók virtualizáltakká, elosztottakká válnak, és 
kikerülnek a „felhőbe”, mindinkább célhardver he-
lyett szoftveresen valósulnak meg. A rohamosan 
fejlődő területen hosszú távon alkalmazható tu-
dást lehet szerezni az alábbiakban: infokommuni-
kációs protokollok leírása, implementálása és kon-
formancia tesztelése; mobil infokommunikációs 
hálózatok és rendszerek felhasználása; hálózatme-
nedzsment, hálózattervezés, hálózatok üzemelte-
tése; a jövő internet hálózati technológiáinak, szol-
gáltatásainak és alkalmazásainak felhasználása.

Infokommunikációs hálózatok
Infokommunikációs hálózatok és szolgáltatások (TMIT)

 – - Az előzetesen elképzeltekhez képest, mennyire 
volt olyan a specializáció, mint amilyennek vártad? A 
mostani specializációtájékoztató brosúrák, leírások 
mennyire adnak hű képet az ágazatról a tapasztalataid 
alapján?

 – A specializációtól azt kaptam, amit vártam, releváns tu-
dást a telekommunikáció és általában a hálózatok területén. 
Minden előzetes elképzelésemet sikerült megvalósítanom: 
olyan témákon dolgozhattam, amiket én választottam meg, 
részt vehettem projektben, utazhattam külföldre, és végül 
állást is a konzulensem ajánlásával kaptam. A tájékoztató 
anyagok minősége sokat fejlődött az utóbbi időben, és sze-
rintem jól bemutatják a tanszéket. Újabban a hallgatók rö-
vid összefoglaló videókat is találnak a tanszék oldalán.

 – Mennyire befolyásolt a specializációválasztásban a 
tanszékekről előzetesen kialakult kép? Mennyire szá-
mítottak bele a döntésedbe a tanszék által korábban 
tartott előadások minősége, korábbi benyomásaid, és 
az, amit még hallottál az ágazatról előzetesen?

 – A TMIT a BSc-s specializációválasztás előtt összesen 
kettő tárgyat tart a hallgatóknak. Ha ezt a két tárgyat néz-
zük, a Távközlő hálózatok megítélése szinte mindenkinél 
pozitív, viszont az Adatbázisok már erősen megosztja a di-
ákokat. Ez már önmagában is mutatja, hogy nem szabad 
két kötelező tárgy alapján véleményt alkotni az egész tan-
székről. Az én választásomat semennyire sem befolyásolták 

ezek. Személy szerint azért választottam a TMIT-et, mert 
itt tudtam az érdeklődésemnek megfelelő területtel foglal-
kozni. Fontos szempont továbbá, hogy érdemes az esetle-
ges MSc-szakirányokat is mérlegelni, a legtöbben ugyanis 
ugyanazon a tanszéken maradnak a továbbtanulás után is. 

 – Mi a véleményed az oktatás színvonaláról az ágaza-
todon? Hogyan jellemeznéd az oktatóidat korrektség, 
felkészültség és az előadásmód szempontjából?

 – A tárgyak oktatásának színvonala általában jó, termé-
szetesen, ahogy szerintem minden tanszéken, vannak jobb 
és rosszabb előadók. A szakmai felkészültségre és a korrekt-
ségre viszont nem szokott panasz lenni egyik ágazati tárgy-
nál sem.

 – - Mennyire érzed naprakésznek azt a tudást, amit az 
ágazatodon kapsz?

 – Az ágazaton oktatott tárgyak naprakész tudást vagy 
ahhoz szükséges alapokat biztosítanak. A laborgyakorlato-
kon előkerül például az Android programozás, OpenFlow 
protokoll és az IPv6 is. A naprakész tudás java része azon-
ban az Önálló laboratórium és a szakdolgozat kapcsán 
szerezhető meg. Például a tanszéken egy nagyobb csoport 
kezd kialakulni a napjainkban igen népszerű „Internet of 
Things” téma köré. Mivel a kapcsolódó szaktudás hama-
rosan az iparban is fontos lesz, ezért érdemes lehet már 
BSc-n ilyen jellegű témákkal foglalkozni.

A szakiránnyal kapcsolatos kérdéseinkre Géhberger Dániel válaszolt.
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 – Milyen a jegyzetek minősége az ágazatodon? Meny-
nyire elérhetőek segédanyagok a szakmai előmenete-
ledhez?

 – A jegyzetek korrektek és elegendőek, a Protokoll tech-
nológia tárgyhoz könyv is készült. A laboratóriumi mé-
résekhez az esetek nagy részében jó felkészülési anyagok 
érhetőek el. Az egyéni szakmai előremenetelhez a konzu-
lensek tudnak biztosítani kapcsolódó tudományos cikke-
ket, könyveket.

 – Mi az a tárgyaid közül, ami nehéznek bizonyult, 
ami például sok készülést igényelt, vagy akár nem is 
tartottad teljesen korrektnek? Melyik volt az a tárgy, 
amit szakmailag a leginkább relevánsnak éreztél, eset-
leg különösen érdekelt és élvezted?

 – A BSc és az MSc alatt is a közös tárgyakból kerülnek 
ki a nehéz tárgyak. A specializációs tárgyak a TMIT ese-
tében különösen jól teljesíthetőek reális időbefektetéssel. 
A három szakirányos tárgy közül a Mobil infokommu-
nikációs rendszerek tárgyat élveztem a legjobban. Utólag 
visszatekintve látom, hogy például a Protokoll technológia 
tárgyból oktatott TTCN rendszer vagy az IP alapú hálóza-
tok menedzsmentjéből előkerülő SNMP releváns szakmai 
tudást biztosítanak a távközlés területén.

 – Hogyan kívánod folytatni a jövőben a pályafutá-
sod? A továbbtanulást vagy az iparban való elhelyezke-
dést preferálod?

 – Én a BSc elvégzése után a TMIT-en folytattam a ta-
nulmányaimat, ugyanezen a specializációs vonalon. Az 
MSc mostani, utolsó félévében kezdtem el dolgozni. Alap-
vetően specializáción oktatott ismeretekkel és a kapcsoló-
dó érdeklődéssel könnyen el lehet helyezkedni például a 
nagy telekommunikációs cégeknél.

 – Milyen tanszéki projektekben lehet részt venni a 
specializáción? Éltél te ezekkel a lehetőségekkel, és ha 
igen, akkor mi volt ennek a pozitív hozadéka?

 – A tanszék több területen is aktívan részt vesz projek-
tekben. Én MSc-s hallgatóként kapcsolódtam be a Tele-
Calm+ nevű projektbe, aminek keretében egy idősmegfi-
gyelő rendszeren dolgozunk. A projekt keretében a cseh és 
a szlovák találkozók mellett egy évfolyamtársammal öt he-
tet tölthettünk el egy tajvani egyetemen. Úgy gondolom, 
hogy ha valaki szeretne projektekben részt venni, vagy 
ipari partnerrel szakdolgozatot készíteni, akkor a TMIT 
jó lehetőségeket kínál.

 – Dolgoztál-e a specializációd mellett? Ha nem is, 
mit gondolsz, lehetséges lenne-e úgy menedzselni az 
idődet, hogy elég jusson a tanulásra és a munkára is?

 – Nem dolgoztam a BSc alatt, és úgy gondolom, hogy 
ha valakinek nem a megélhetéséhez van erre szüksége, ak-
kor ebben az időszakban jobb az egyetemre koncentrál-
ni. Ha szükséges, akkor be lehet azért osztani az időt úgy, 
hogy munkára is jusson, de a különböző ösztöndíjakból 
és esetleges tanszéki munkából is lehet pénzt keresni. A 
kapcsolódó MSc-s szakirányon a mi évfolyamunknak a 
háromnegyede dolgozott, de ott tényleg jól be is lehet már 
osztani az időt, különösen a 2. évben.

 – A tanszék segített-e szakmai gyakorlatot találni? 
Milyen szakmai gyakorlat lehetőségek vannak ezen az 
ágazaton?

 – Nekem nem volt szükségem a tanszék által biztosított 
gyakorlatra korábbi ismeretségek miatt. Amennyire tu-
dom, általában az emberek maguknak keresnek gyakorlati 
helyet, ha valaki dolgozik, akkor az ottani munka elszá-
molható. A tanszéknek egyébként szoros kapcsolata van az 
Ericssonnal, sokan oda mennek gyakorlatra. Tipikus hely 
még a Telekom gyakornoki programja is.

Az ágazat célja napjaink és a közeljövő korszerű 
mobil rendszereinek a működésének és szolgál-
tatásainak áttekintése annak érdekében, hogy 
az infokommunikációs alkalmazásokat fejlesztő 
szakemberek tisztában legyenek a mobil eleme-
ket is tartalmazó hálózatok átviteli képességeivel 
és lehetőségeivel. Legyen szó a rádiós alapokról 
(csatorna jellemzői, moduláció, közeghozzáférés, 
cellás elv), vagy a mobil rendszerek jellemzőiről, 

csoportosításáról, evolúciójáról (2. generációs 
cellás rendszerek: GSM, HSCSD, EDGE, GPRS; 
3. generációs cellás rendszerek: UMTS, HSxPA, 
LTE), az ide jelentkezők megtalálhatják az őket 
érdeklő témákat. További témák a személyi és lo-
kális hálózatok (Bluetooth, Zigbee, UWB, 802.11), 
az IP mobilitás, valamint a mobil rendszerek biz-
tonsági kérdései, és a szoftveres kérdések mobil 
környezetben.

Infokommunikációs hálózatok
Mobil infokommunikáció (HIT)

 – A Mobil infokommunikáció ágazat miben külön-
bözik a másik specializáción megtalálható ágazattól, a 
Infokommunikációs hálózatok és szolgáltatások ága-
zattól? Milyen tárgyakban térnek el ezek az ágazatok?  

 – A specializáció minden diákja meghallgatja a Mobil 
infokommunikációs rendszerek és a Protokoll technoló-
gia kurzusokat, ezek közös tárgyak. Az ágazat-specifikus 
tantárgyunk a Mobil infokommunikáció ágazaton az Info-
kommunikációs hálózatok tervezése és üzemeltetése című. 
A címe elég jól leírja, hogy miről szól: a nagy kiterjedésű 
szolgáltatói hálózatok tervezésének, analízisének, nyilván-
tartási rendszereinek és néhány üzemeltetési feladatának 
bemutatása és megtanítása a célja. A másik ágazat elágazó 
tárgya „távolról” nézve hasonló témakört érint, ott elsősor-
ban a hálózatok menedzsmentjéről van szó. A két ágazaton 
különböznek még a laboros tárgyak, melyek két szemesz-
teresek. A „mobil” ágazaton futó Mobil infokommuniká-
ció laboratórium 1 és 2 minden mérése mobil hálózatokat 
érint, ettől igazán „mobil” az ágazat: a rádiós interfészen 
végzett mérésektől kezdve a mobil hálózat felügyeleti köz-
pontjáig sok mindent megismernek a hallgatók a két félév 
alatt. Ágazat-specifikus még az Önálló laboratórium és a 
Szakdolgozat készítés, azt azonban érdemes látni, hogy té-
mát a tanszékről tetszőlegesen választhat bárki, tehát nem 
csak mobilosat. Senki nem teszi kötelezővé, hogy mobilos 
ágazaton csak mobilos témát lehessen űzni.

 – Milyen naprakész, az iparban is hasznosítható tu-
dást lehet itt megszerezni? Mennyire keresett ez a tudás?

 – A hallgatók megismerik a hálózatok működését 
és működtetését, ez igen fontos napjainkban, amikor 

mindenki arról beszél, hogy 2020-ig 50 milliárd, nagyrészt 
vezeték nélküli, hálózatba kötött eszköz fog működni. Ezt 
a mennyiséget kiszolgálni képes hálózati infrastruktúra 
rendkívül nagy fejlesztést és bővítést igényel napjainkhoz 
képest, az erre vonatkozó tudás megszerzése jó befektetés a 
jövőbe. Hazánkban a távközlési iparág szerencsére nagyon 
erős: jelentős globális és európai szereplők nagy létszámú 
leányvállalatokkal vannak jelen itthon. Ez nemcsak a szol-
gáltatókat jelenti, hanem a gyártókat is: itt elsősorban nem 
a végkészülékek, hanem a hálózati berendezések gyártóira 
gondolok. Nálunk a berendezésgyártók (Ericsson, Nokia, 
Huaweii, Alcatel, ZTE) jelentős szoftver- és hardverfej-
lesztési, tesztelési és kutatási tevékenységet folytatnak. 
Általában a hallgatók nincsenek azzal tisztában, hogy az 
ilyen távközlési berendezések milyen rendkívül komplex 
eszközök, és milyen jelentős munkaerőt igényel a fejlesz-
tésük. Az operátoknál jól el lehet helyezkedni mérnöki 
munkakörben, hálózattervezéssel,  üzemeltetéssel, akár 
szolgáltatás-fejlesztéssel foglalkozhatnak itt a mérnökök. 
Ezenkívül nagyon nagy számú kis- és középvállalat mű-
ködik, amelyek vagy a nagyok beszállítói, vagy külföldre 
termelnek, fejlesztenek hálózati szoftvereket és/vagy hard-
ver eszközöket. Náluk is jól jön, ha a dolgozó képben van 
a hálózatok működésével kapcsolatban.

 – Az iparban milyen posztok betöltésére lesz alkal-
mas az ágazaton végzett diák? Milyen szakmai lehető-
ségei vannak?

 – Részben már megválaszoltam ezt az előző pontban. 
Kiegészíteném azzal, hogy mi az egyetemen megadjuk a 
lehetőséget a szükséges tudás megszerzésére, illetve néhány 

A szakiránnyal kapcsolatos kérdéseinkre Fazekas Péter válaszolt.

Oktatói vélemény



XLII./2.

46 47

alkalommal segítünk bizonyos képességek fejlesztésében (pl. 
prezentálás, előadás), azonban az, hogy ki hová kerül, nagy-
részt a személyes ambíción és számos egyéni képességen mú-
lik. Hallgatóink egy része a vezérigazgatói poszt betöltésére 
is alkalmas lesz (persze nem az első években), más részük 
nagyon jó tesztmérnök lesz; az hogy ki milyen posztra kerül 
végül, csak részben múlik rajtunk. Akit érdekel a szakma, az 
mérnökként tud majd a szakmában dolgozni, és ez fontos. 
Nem lesz szüksége senkinek arra, hogy valamilyen egészen 
más területen helyezkedjen el (csak ha ő is akarja).

 – Milyen ipari kapcsolatai vannak a Mobil infokom-
munikáció ágazatot tartó HIT tanszéknek?

 – Hagyományosan jó a kapcsolatunk a szolgáltatókkal, 
elsősorban a legnagyobbal. Számos közös projektünk volt 
és lesz is, számos volt hallgatónk dolgozik a Telekomnál, és 
sok ember végzi náluk a szakmai gyakorlatot. Még az ága-
zat oktatásába is besegítenek a hálózatfelügyeleti központ 
bemutatásával. A fent említett gyártók közül az Ericssont 
és a Nokiát kiemelném, sok hallgatónk dolgozik náluk 
már diákként is. Utóbbi az ágazat tanításába is besegít, 
hallgatói mérések vannak a teszthálózatukon. KKV-k kö-
zül szeretem kiemelni a Nevisort, mint régóta jól működő 
szoftveres partnert, és a Bonn Hungary-t, amellyel közös 
hardverfejlesztési projektjeink vannak. Talán kár is, hogy 
mondtam cégneveket, hiszen a legnagyobb részét kiha-
gyom, nem férne bele a karakterkorlátba, ha mindet le 
akarnánk írni.

 – Melyikek azok a tárgyak, melyek leginkább a to-
vábbtanulásra készítenek fel? Az ágazaton lehet-e olyan 
tudást elsajátítani, ami esetleg egy későbbi kutatói pá-
lyához ad segítséget?

 – Most a tanterv megújításával sikerült az BSc – MSc 
-PhD vonalon átívelő folytonos képzési vonalat felvázol-
nunk. Ilyen értelemben az ágazat minden tárgya felkészít 
a továbbtanulásra. Mégis, az MSc-n nem építhetünk, és 
nem is építünk arra, hogy a mi BSc-nkről jön mindenki, 
így a kapcsolódó MSc specializációnk önállóan elvégezhe-
tő zárt egységet alkot, amelyre várunk mindenkit. Látni 
kell azonban azt, hogy a BSc ágazatunkról jövők teljesebb, 
nagyobb tudással fognak rendelkezni, ez vitathatatlan. 
Ami a második kérdést illeti, az ágazati tárgyak megadják 
az alapokat, a későbbi kutatói pályához azonban elsősor-
ban a jó konzulensen és a jó önlab témán át vezet az út, 
valamint az MSc elvégzésén. Ez szerintem mindenhol igaz, 
nem csak nálunk.

 – Milyen mesterszakon lehet folytatni a megkezdett ta-
nulmányokat? Van-e lehetőség, hogy más szakra, akár más 
karra (pl. mechatronikai mérnök képzés vagy matemati-
kus képzés) áthallgasson a BSc elvégzése után a hallgató?

 – A BSc specializációnk folytatását az új MSc főspecia-
lizációnk jelenti, melynek címe Mobil hálózatok és szol-
gáltatások integrációja. Itt olyan mester szintű mérnök-in-
formatikusokat képzünk, akik képesek arra, és értik azt, 
hogyan lehet nagy, országos méretű hálózatokra fejlett 
szolgáltatásokat létrehozni, ezeket üzemeltetni, fejleszteni. 
A szükséges technológiai és szoftveres tudást is megadjuk 
a tantervben. A BSc specializációnkon tanító társ-tanszé-
künk, a TMIT is indít MSc specializációt, tehát az is foly-
tatása a BSc tanulmányoknak, csak más (de nem ortogo-
nális) irányba mutat.

 – Elégedettek-e az előképzettségével a szakirányra 
érkező hallgatóknak? Mennyire érzi eredményesnek az 
ágazaton tanuló hallgatók munkáját?

 – Általában véve én elégedett vagyok a hallgatóinkkal. 
Persze nagy a szórás az előzetes tudás, a motiváció, a szor-
galom és az érdeklődés tekintetében, gondolom, ez nem 
csak náluk van így. Hasonló a helyzet az elvégzett tanul-
mányi munkával is. Az egész karon tapasztalható jelenség, 
hogy már BSc-s hallgatók is teljes-, vagy részmunkaidőben 
dolgoznak valahol. Ez érezhetően rányomja a bélyegét az 
egyetemen mutatott teljesítményükre.

 – Mennyire aktívan vesznek részt a tanszék mun-
kájában, annak projektjeiben a specializációra került 
hallgatók?

 – Az önlab-, illetve a szakdolgozatmunka során ti-
pikus, hogy olyan témát végeznek a hallgatók, amely 
munka a tanszék valamelyik projektjének a része, nem-
ritkán még valamilyen hallgatói szerződést is kötünk az 
illetőkkel. Illetve az órákon szá-
mos esetben valamilyen koráb-
bi ipari projekt tapasztalatai-
val példálózunk, vagy azokat 
bemutatjuk, így mindenki kap-
csolatba kerül valamilyen szinten 
a tanszéki fejlesztésekkel. Ez a dolog 
természetes, hiszen a kollégák olyan 
témákat írnak ki, olyanról mesélnek 
órán, ami aktuális megoldandó fela-
dat, ez pedig nagyon gyakran a pro-
jektekből jön.

Az ágazat a mindennapi használati tárgyakban 
és az ipari irányító rendszerekben lévő digitális 
vezérlésű irányítóegységek alkalmazásáról szól. 
A mikrokontrollerek fejlesztésének és használa-
tának ismerete rengeteg eszköz működéséhez 
szükséges, ilyenek az internetes televízió, a di-
gitális vezérlésű rádió, a programozható mikro-
hullámú sütő, mosó- és mosogatógép, a vezetőt 
segítő intelligens autó, és a manapság elterjedt-
nek nevezhető mobiltelefonok. 
A Mikrokontroller alapú rendszerek című tárgy 

megismerteti a hallgatókat az iparban legelterjed-
tebbnek számító mikroprocesszor és mikrokont-
roller architektúrákkal. A tárgy témái közé tartozik 
a hardverközeli programok fejlesztése, a mikro-
kontrollerek környezete és illesztései, a beágyazott 
operációs rendszerek és a beágyazott rendszerek 
fejlesztése. Az elmélet mellett a laboratórium so-
rán vezetett méréseken keresztül mutatják be a 
mikrokontroller alapú rendszerek készítésének 
lépéseit. Emellett egy házi feladat keretében egy 
mikrokontroller alapú áramkört is el kell készíteni.

Informatikai technológiák
Szoftverfejlesztés (AUT)

 – A Szoftverfejlesztés ágazat miben különbözik a 
többi specializáción megtalálható ágazattól, mint a 
Rendszertervezés és a Rendszerfejlesztés? Milyen tár-
gyakban térnek el ezek az ágazatok?

 – Mindhárom ágazaton ugyanazokat a tárgyakat hall-
gatják a diákok. Az eltérés az önálló labor és a szakdolgo-
zat keretein belül van. Ezek határozzák meg, hogy melyik 
tanszékhez tartoznak majd a hallgatók. Ebben vagyunk 
mi nagyon népszerűek. A témáink, az ipari projektje-
inkhez való kapcsolódási lehetőségek rendkívül megy-
győzőek a hallgatók számára. Érdekes, kihívásokkal teli 
feladatokat és lehetőségeket biztosítunk nekik. A Szoft-
verfejlesztés ágazatra a legnagyobb a túljelentkezés, nehéz 
bekerülni, és végül a legjobbak csatlakoznak hozzánk. Mi 
pedig megdolgoztatjuk a fejüket, ipari kihívásokkal ter-
heljük meg őket, melyet rendszerint ügyesen megolda-
nak és rengeteget tanulnak belőle. A hallgatók körében 
természetes, hogy a felsőbb évesek véleményét is kikérik 
a specializáció választásakor. A fenti, nagyon jó tapaszta-
lattal rendelkező hallgatók pedig a legjobb referencia a 
Szoftverfejlesztés ágazat számára.  

 – Milyen naprakész, az iparban is hasznosítható tu-
dást lehet itt megszerezni?

 – Az ipari partnereink folyamatosan keresik hallgató-
inkat, ha tízszer ennyi hallgatót tudnánk képezni, akkor 
is kevés lenne a jelenlegi ipari igények kielégítéséhez. 
A jó szoftveres az álláspiacon tucatnyi remekebbnél re-
mekebb lehetőségek közül válogathat. Kollegáink, akik 

az ágazat hallgatóit oktatják, és önálló labor, valamint 
szakdolgozat keretében konzultálják, folyamatosan részt 
vesznek ipari fejlesztésekben, folyamatosan benne van-
nak a szoftveripar pezsgő vérkeringésében. Ebbe a kö-
zegbe, ezzel a tapasztalattal, naprakészséggel rendelkező 
társaságba csöppennek bele hallgatóink. Abban hiszünk, 
hogy az oktatás és a hallgatók konzultálása úgy hiteles, 
ha magunk is folyamatosan fejlődünk, ipari kihívásokon 
eddzük magunkat. Így tudjuk a valóban használható tu-
dást átadni a jövő mérnökeinek. Ezt kiemelten fontosnak 
gondoljuk, hiszen a jelenlegi hallgatóink lesznek néhány 
éven belül a kollegáink és a partnereink. Partneri sap-
kában pedig szívesen dolgoznak velünk, mert ismerik 
a légkört, tudják, hogy mind a kollegák, mind pedig a 
tanszékhez tartozó mindenkori hallgatói közeg milyen 
módon és szinten műveli a szakmát.

Az Impulzus kérdései és a tanszék nevében Dr. Charaf Hassan válaszai.

Oktatói vélemény



XLII./2.

48 49

 – Az iparban milyen posztok be-
töltésére lesz alkalmas az ágazaton 
végzett diák? Milyen szakmai lehe-
tőségei vannak?

 – A korábbi kérdés során érintet-
tük, hogy a végzett hallgatóink, a 
jó szoftveres kollegák nem győznek 
válogatni a jobbnál jobb ipari aján-
latok között. Éves szinten közel ezer 
ipari megkereséssel találkozunk, ez 
azt jelenti, hogy napi szinten több 
szoftveres kollegát is keresnek! Tehát 
az ipari nyomás, az ipari igény nagy! 
Ezt a hallgatók is pontosan tudják, ez 
is még inkább felkelti az érdeklődésü-
ket. Olyan ez, mint az autóversenyben 
a Forma 1, vagy a fociban a bajnokok 
ligája. A szakmailag stabil, megbízha-
tó kollegákat a cégek igyekeznek az 
AUT-tól megszerezni. Ezért a cégek 
aktívan részt vesznek a képzésben a 
saját önállólabor-témáikkal, szívesen 
konzultálnak hallgatókat ipari témá-
kon, valamint gyakran dolgoznak ve-
lünk közös projekteken, ahol jelentős 
szerepük van a hallgatóknak, hiszen 
rájuk építik a holnapot!

 – Milyen ipari kapcsolatai van-
nak a Szoftverfejlesztés ágazatot 
tartó AUT tanszéknek?

 – Kevés olyan meghatározó in-
formatikai céget találni hazánkban, 
akinek nincs kapcsolata az AUT-tal. 
Ez közismert tény a Karon. Ipari part-
nerek: Nokia, Microsoft, Oracle, Ma-
gyar Telekom, Telenor, IBM, Quatt-
rosoft, Nexon, Siemens, EvoSoft, 
Bosch, IT Services, Morgan Stanley, 
Teradata, LogMeIn, és számos kis- és 
közép méretű vállalkozás (KKV).

 – Melyikek azok a tárgyak, me-
lyek leginkább a továbbtanulásra 
készítenek fel? Az ágazaton lehet-e 
olyan tudást elsajátítani, ami eset-
leg egy későbbi kutatói pályához ad 
segítséget?

 – Az ágazat mindhárom tárgya, 
az önálló labor és a szakdolgozat is 
egyértelműen továbbtanulásra készíti 
fel a hallgatókat. A kutatás, a PhD 
képzés iránt érdeklődő hallgatókat 
már Bsc-n tudatosan segítjük TDK 
dolgozataik készítésében, valamint 
K+F jellegű projektekbe való bevo-
nással. Ez szemléletet formál, tudato-
san építi a jövőt.

 – Milyen mesterszakon lehet foly-
tatni a megkezdett tanulmányokat? 
Van-e lehetőség, hogy más szakra, 
akár más karra (pl. mechatronikai 
mérnök képzés) áthallgasson a BSc 
elvégzése után a hallgató?

 – A szoftveres ismeretek ma már 
számos terület alapjait jelentik, ezért 
több irányba, különböző MSc speci-
alizációra is jelentkezhetnek hallga-
tóink. Például: alkalmazott informa-
tika, vizuális informatika, kritikus 
rendszerek, mechatronika.

 – Elégedettek-e az előképzett-
ségével a specializációra érkező 
hallgatóknak? Mennyire érzi ered-
ményesnek az ágazaton tanuló hall-
gatók munkáját?

 – „Szerencsénk” van: folyamatos 
a többszörös túljelentkezés az ága-
zatunkra. Jónak kell lenni, hogy 
hozzánk bekerüljön valaki. Ez a 
verseny azt eredményezi, hogy 

nálunk vannak a legjobb képességű 
és legszorgalmasabb BSc hallgatók. 
Az ágazaton tanulók munkája teljes 
mértékben eredményes.  A nálunk 
végzettek szinte kivétel nélkül a mi 
MSc specializációnkon folytatják a 
tanulást. 

 – Mennyire aktívan vesznek részt 
a tanszék munkájában, annak pro-
jektjeiben a specializációra került 
hallgatók?

 – Ez az egyik fő ok, amiért ilyen 
népszerűek vagyunk. Számos ipari 
projektbe tudnak a hallgatók az ön-
álló labor és a szakdolgozat kereté-
ben bekapcsolódni. Ez minden ol-
dalról nyertes helyzet: a hallgatók a 
valódi projektek szívverését érzik át, 
saját bőrükön tapasztalják az ipari 
igények szintjét, az átadott munka 
minőségét, a projektcsapat műkö-
désének tündöklő és kihívásokkal 
teli napjait. A tanszéki kollegák 
igazi utódokat, valódi kollegákat 
nevelnek, akikre az MSc-s évek alatt 
és a további tanszéki projektekben 
számíthatnak. A cégek olyan friss 
gondolatokkal felvértezett kolle-
gákat kapnak a projektjeikbe, akik 
nagyon is tisztában vannak a mai 
IT felhasználók szokásaival és igé-
nyeivel, és gyakran remek meglá-
tásaikkal és ötleteikkel dobják fel 
a készülő alkalmazások és szoftver-
termékek funkciókészletét.  A hazai 
kapcsolatokon és megrendeléseken 
túl több különböző európai ország-
ból érkező igénnyel, megrendeléssel 
foglalkozunk, például Írország, Dá-
nia, Finnország, Németország.

Az elmúlt néhány évben az informatikai techno-
lógiák robbanásszerű fejlődésének lehettünk 
tanúi. Az informatikai technológia, többek kö-
zött, magába foglalja az adatvezérelt alkalmazá-
sok tervezési és fejlesztési aspektusait, a modell 
alapú, objektumorientált tervezési és megvaló-
sítási elveket, valamint a nagy kiterjedésű IT inf-
rastruktúrák rendszer- és szolgáltatás-felügyeleti 
módszereinek kérdéseit. A szakirány a korszerű 
technológiák által kínált új lehetőségek alapján 
azt célozza meg, hogy jártasságot és alkalmazási 

készséget fejlesszen ki a hallgatóságban az infor-
matikai rendszerek tervezése, fejlesztése és fel-
ügyelete során alkalmazott módszerek, eszközök 
és technológiák területén.
A Rendszertervezés ágazat jellegzetességei a 
következőkben foglalhatók össze: komponens 
alapú rendszer- és alkalmazás tervezés, modell 
alapú tervezés, rendszer- és szolgáltatásinteg-
rációs technológiák, ellenőrzések a tervezés és 
implementáció során, üzemeltetés és rendszer-
felügyelet.

Informatikai technológiák
Rendszertervezés (MIT)

 – A Rendszertervezés ágazat miben különbözik a 
többi specializáción megtalálható ágazattól? Milyen 
tárgyakban térnek el ezek az ágazatok?

 – A Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék 
Hibatűrő Rendszerek Kutatócsoportja által meghirdetett 
Rendszertervezés BSc ágazat és a ráépülő Kritikus rendsze-
rek MSc főspecializáció elsődlegesen a kritikus rendszerek 
tervezését célozza meg. A specializáción meghirdetett tár-
gyak közösek, két mérésen kívül egyedül az Önálló labor 
és Szakdolgozat tervezés ágazat-specifikus.

Kritikus rendszerek alatt olyan szoftvereket és üzemelte-
tési környezetet értünk, melynek hibás működése komoly 
üzleti vagy akár emberéletekben mérhető károkat okozhat. 
Kritikus rendszerek esetén a kiemelt minőség az elsődleges 
tervezési paraméter, hiszen az elkészült szoftver teljes élet-
ciklusáért felelősséget kell vállalni. Biztonsági szabványok 
által előírtan kell biztosítani a garantáltan hibamentes 
működést, az olcsó gyártást és a hosszú távú gazdaságos 
üzemeltetést. Például egyetlen repülőgép sem szállhat fel, 
amíg a gyártó nem igazolja független bizottság előtt, hogy 
a 30 éves életciklus alatt nem fordulhat elő egyetlen ve-
szélyt okozó meghibásodás sem. Egy új autó hardver ar-
chitektúrájában több milliós gyártás esetén minden meg-
spórolt 50 cent már igen komoly megtakarítást jelenthet, 
ezért kiemelt figyelmet kell fordítani a rendelkezésre álló 
erőforrások hatékony kihasználtságára is.

Napjainkban már a kritikus rendszerek 70-80%-át is 
szoftver alapú megoldások teszik ki. Viszont a kritikus 
rendszerek tervezése jelentősen eltérhet egy hagyományos 
webes vagy mobil alkalmazástól, ahol a kiemelt felhaszná-
lói élmény és a mielőbbi piacra kerülés fontosabb szem-
pontok, mint a rendszer garantálható és mérhető minősé-
ge és hibamentes volta.

 – Milyen naprakész, az iparban is hasznosítható tu-
dást lehet itt megszerezni?

 – A Kritikus rendszerek MSc szakirány missziója, hogy 
olyan elit mérnök-informatikusokat képezzen ki, akik jár-
tasak a kritikus rendszerek tervezésében, fejlesztésében, 
ellenőrzésében és üzemeltetésében, és bármilyen európai 
munkahelyen megállják a helyüket. A Rendszertervezés 
BSc ágazat kereteiben az első, gyakorlati lépéseket teszik 
meg a hallgatók, egy-egy modern technológia és alkalma-
zásterület megismerésével.

Szakirányos hallgatóink önálló labor és diplomatervmun-
káik keretében bekapcsolódhatnak a hagyományos bizton-
ságkritikus rendszereken (repülőgépek, autók, vasutak, gyá-
rak, egészségügyi rendszerek) futó szoftverének tervezésébe. 
Szintén kiemelt szerepet szánunk azoknak a felfutóban lévő, 
üzletileg kritikus alkalmazásterületeknek (számítógép inf-
rastruktúrák, big data alkalmazások, virtualizációs és felhő 
alapú platformok), ahol a minőség kiemelt követelmény. 

Az Impulzus kérdései és a tanszék nevében Varró Dániel válaszai.
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Mindeközben hagyományos oktatási keretek között ismer-
kedhetnek meg a vizuális feltáró adatelemzés, a modellvezé-
relt szoftvertervezés, a szolgáltatás alapú integráció a szoft-
verellenőrzési technikák és formális módszerek, valamint a 
rendszerfelügyelet módszereivel.

 – Az iparban milyen posztok betöltésére lesz alkal-
mas az ágazaton végzett diák? Milyen szakmai lehető-
ségei vannak?

 – Végzett MSc hallgatóink bárhol sikerrel elhelyezked-
nek – akár hazánkban, akár Európában, akár a Föld bár-
mely pontján. Már első munkahelyükön is nagyon szerte-
ágazó pozíciókat tölthetnek be (például rendszermérnök, 
szoftvermérnök, tesztmérnök, rendszerüzemeltetési fele-
lős), és sokan hamar jutnak el vezető beosztásba. Hat ko-
rábbi hallgatónk dolgozott a Google-nál, és sokan helyez-
kedtek el nemzetközi nagyvállalatokban (például IBM, 
NSN, Thyssen Krupp Presta, Mentor Graphics, Ericsson, 
Morgan Stanley, Lufthansa Systems) vagy ismert hazai 
szoftvercégnél (EvoSoft, EvoPro). Ugyanilyen büszkeség-
gel tölt el azonban minket, hogy nagyon sokan dolgoz-
nak hazai innovatív start-up cégekben, melyek közül né-
gyet a kutatócsoport munkatársai és hallgatói alapítottak. 
Számos hallgatónk végezte szakmai gyakorlatát ezekben 
a cégekben. Hazánk versenyképessége szempontjából ki-
emelten fontos ipari szegmens ez az informatika területén.

 – Milyen ipari kapcsolatai vannak a Rendszerterve-
zés ágazatot tartó Méréstechnika és Információs Rend-
szerek Tanszéknek? 

 – Hadd szűkítsem le a választ az ágazatgazda Hibatű-
rő Rendszerek Kutatócsoport ipari kapcsolatrendszerére, 
mely már önmagában is roppant szerteágazó. 

Az elmúlt tíz évben 15, közvetlenül az Európai Unió ál-
tal finanszírozott kutatási projektben vettünk részt, amely 
egyedülálló a BME Villamosmérnöki és Informatika Ka-
rán, hiszen e projekteket független nemzetközi bírálók 
értékelik, és kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszert biz-
tosít. Ipari kutatás-fejlesztési projektjeink állandó, kiemelt 
partnerei között említhető az IBM, a Nokia Solutions and 
Networks (NSN), az Ericsson vagy a világ harmadik pol-
gári repülőgépgyártó vállalata, a brazil Embraer, amelynek 
mi voltunk az első nemzetközi egyetemi partnere egy közel 
két éves kollaborációs projektben. 

A közvetlen együttműködésen túl a nemzetközi nagyvál-
lalatok és innovatív startup cégek mérnökei (pl. UStream, 
Prezi) minden évben tartanak meghívott szakmai előadást 

a kapcsolódó BSc vagy MSc tárgyakban, és külső konzu-
lensként is közreműködnek az önálló labor és szakdolgozat 
témákban.

 – Melyek azok a tárgyak, amelyek leginkább a to-
vábbtanulásra készítenek fel? Az ágazaton lehet-e olyan 
tudást elsajátítani, ami esetleg egy későbbi kutatói pá-
lyához ad segítséget?

 – Hallgatóink leginkább az önálló labor és szakdolgo-
zatmunkáik során szembesülnek először azzal az önálló 
mérnöki munkára nevelő, projekt alapú szemlélettel, 
amely elengedhetetlen a sikeres későbbi MSc vagy PhD ta-
nulmányokhoz. Nagyon gyakran tapasztalom, hogy hall-
gatóink nem kötelezettségből, hanem szakmai elhivatott-
ságból dolgoznak e projekteken, így a legjobbak már BSc 
tanulmányaik végére is kiemelkedő szakmai eredményeket 
érnek el, amelyet a TDK konferenciákon elért eredménye-
ik is mutatnak. 

A kutatócsoportunk kiemelt nemzetközi presztízse és 
fiatalos lendülete is a doktori tanulmányaik megkezdé-
sére ösztönzik hallgatóinkat. Az elmúlt három évben hat 
doktori védés volt a csoportban, további három munka-
társunk védése egy éven belül várható. 2014-ben hét új 
doktorandusz csatlakozott a kutatócsoporthoz, és további 
két fiatal kutató érkezését várjuk 2015. januárjában.

Vezető oktatóink (Prof. Pataricza András, Dr. Majzik 
István és jómagam) kiemelt nemzetközi elismertségű ku-
tatók, akiket rendszeresen választanak rangos konferenciák 
elnökének, programbizottsági tagjának vagy éppen meghí-
vott előadójának. Rajtuk kívül további 12 tehetséges, fiatal 
oktató és kutató tagja a kutatócsoportnak. A kutatócso-
portunk rendszeres vendégei azon európai professzorok és 
ipari szakemberek, akik doktori disszertációink társkonzu-
lenseként vagy bírálójaként érkeznek hozzánk látogatóba 
(többek között a CECRIS jelenleg is futó Marie Curie 
kutatócsere program keretében).

A doktori témáinkat nemcsak az akadémiai pályára ké-
szülő hallgatók találják vonzónak, hanem azok is, akik a 
doktori tanulmányaik során elkészülő prototípusok inno-
vatív ipari hasznosításában látják jövőjüket.

 – Milyen mesterszakon lehet folytatni a megkezdett 
tanulmányokat? Van-e lehetőség, hogy más szakra, akár 
más karra áthallgasson a BSc elvégzése után a hallgató?

 – Ágazatunk minden BSc hallgatóját a mesterszakon 
való folytatásra biztatunk – az alternatívákat reálisan 
felmérő és önálló döntésre képes rendszermérnököket 

A kérdések megválaszolása előtt szeretném általános-
ságban elmondani, hogy alapképzésen a szakirány három 
ágazata félévenként csak egy laboralkalommal tér el, és az 
igazi különbség a tanszéki szemléletben, az önálló labor 
témákban, valamint a konzulensek személyében tér el.

 – Az előzetesen elképzeltekhez képest, mennyire volt 
olyan a specializáció, mint amilyennek vártad? A mosta-
ni specializációtájékoztató brosúrák, leírások mennyire 
adnak hű képet az ágazatról a tapasztalataid alapján?

 – A BSc ágazat és az MSc szakirány messzemenően felül-
múlta a korábbi elképzeléseimet és elvárásaimat. Nem gondol-
tam volna, hogy ennyi érdekes témával lehet itt foglalkozni. A 
sajátomat egyszerűen imádom, és a konzulensemmel is teljes 
mértékig meg vagyok elégedve. Utóbbi tényezőt még nem tar-
tottam fontosnak specializáció választáskor, viszont most már 
teljesen egyetértek az akkori tanácsokkal, miszerint a konzu-
lens az egyik legfontosabb és legmeghatározóbb tényező a ké-
sőbbi egyetemi pályafutásban. Számomra a mai napig nagyon 
motiváló, hogy a konzulensem is igényli a heti rendszerességű 
megbeszéléseket, segít, ha elakadok, az elkészült szövegeket is 
betűről-betűre átolvassa, és emellett még arra is tud figyelni, 
hogy éppen mennyire vagyok a többi tárgy által terhelve. Sok-
szor úgy érzem, mintha neki is érdeke lenne, hogy jók legye-
nek a tanszék irányába beadott beszámolóim.

A tájékoztató anyagok teljesen megfelelnek a valóság-
nak, azonban az A5-ösre természetesen nem fért rá min-
den. A brosúrák és a poszterek (az I. ép B szárnyának a 4. 
emeleti körfolyosóján megtekinthetők) viszonylag átfogó 
képet adnak a választható témák sokrétűségéről. Emellett 
a kutatócsoport honlapján (https://inf.mit.bme.hu) meg-
találhatók a részletes önálló laboratórium témakiírások. 
Ezek a témák igen nagy területeket fognak át, és általá-
ban témára kerülést követően a konzulens és a hallgató 
egyeztet, hogy pontosan mivel fognak foglalkozni a félév 
során. A korábbi félévekben készült önálló laboratórium 
beszámolók szintén elérhetők a kutatócsoport honlapján, 
így meg lehet nézni, hogy egy-egy hallgató pontosabban 
mivel foglalkozott. 

 – Mennyire befolyásolt a specializációválasztásban a 
tanszékekről előzetesen kialakult kép? Mennyire szá-
mítottak bele a döntésedbe a tanszék által tartott előa-
dások minősége, korábbi benyomásaid, és az, amit még 
hallottál az ágazatról előzetesen?

 – A kutatócsoporttal korábban az Operációs rendsze-
rek tárgy keretében szervezett modellezési szakkörön ta-
lálkoztam. Mivel szakirány előtt több mint 20 kreditnyi 
„programozós” tárgyat elvégeztem (C#, Android, iOS, 
Web, Ruby on Rails), a szakirányon valami általános 

Az Impulzus kérdései és a tanszék nevében Cseppentő Lajos válaszai.
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ugyanis nem lehet 7 félév alatt kiképezni. A mesterképzés-
re felvett hallgatóink aránya messze a kari átlag felett van. 
Legtöbb hallgatónk a csoport által gondozott Kritikus 
rendszerek főspecializáción folytatja tanulmányait.

 – Elégedettek-e az előképzettségével a szakirányra 
érkező hallgatóknak? Mennyire érzi eredményesnek az 
ágazaton tanuló hallgatók munkáját? 

 – Hallgatóink szép sikerei kapcsán érdemes megnézni a 
www.inf.mit.bme.hu oldal hírrovatát. Az elmúlt két évben 
mind a Köztársasági Ösztöndíj, mind a Kari Ösztöndíj 
pályázatok esetén a díjazottak 25-30%-a szakirányos hall-
gatóink közül kerül ki. Az elmúlt 10 évben rendszeresen 
kiemelt sikereket értek el hallgatóink a Tudományos Diák-
köri Konferenciákon is mind a kari, mind az országos for-
dulóban (többek között 7 OTDK 1. hely, 21 Kari 1. hely). 

Legjobb hallgatóink gyakran nyernek el külföldi ösztön-
díjakat az IBM, a Google vagy például a CERN kutató-
laborjaiba. 

 – Mennyire aktívan vesznek részt a tanszék mun-
kájában, annak projektjeiben a specializációra került 
hallgatók?

 – Tehetséges hallgatók már a BSc képzés alatti Önálló 
labor munkájuk során bekapcsolódhatnak a futó kutatási 
és ipari projektekbe, melyhez nagyon alapos konzultációs 
hátteret biztosítunk. Széleskörű nemzetközi kapcsolatrend-
szerünknek köszönhetően olyan tudást adunk át a hallga-
tóknak, amely – a jelenlegi trendek és a korábbi évek tapasz-
talata alapján – várhatóan még 5 év múlva is releváns lesz. 
Egy-egy modern módszer vagy technológia alkalmazásán 
túl az is célunk, hogy magát a módszert jobbá tegyük!
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szoftverfejlesztésen túli dolgot szerettem volna tanulni. 
Emellett még fontos szempont volt, hogy sokat fejlődjek, 
és esetleg egy TDK dolgozatot is írjak. A tények elég jól azt 
igazolták, hogy itt erre van is lehetőség: több TDK szek-
ció legjobb helyeit a kutatócsoport szokta elvinni, emellett 
tavaly innen került ki a kari köztársasági ösztöndíjasok 
30%-a, a szakmai KBMÉ-sek 27%-a (ezeknél az ösztön-
díjaknál villanyosok és az infósok nincsenek szak szerint 
különválasztva). Elég sokáig egy másik ágazatra készültem, 
de úgy voltam vele, hogy adok a kutatócsoportnak egy 
esélyt, hiszen csak két laboralkalomban térnek el a tárgyak, 
és ha nem tetszik, akkor MSc-re máshova megyek. (Persze 
annyira megtetszett, hogy MSc-re is itt maradtam.)

 – Mi a véleményed az oktatás színvonaláról az ágaza-
todon? Hogyan jellemeznéd az oktatóidat korrektség, 
felkészültség, és az előadásmód szempontjából?

 – Az oktatás színvonalát igen magasnak találtam, az 
oktatók törekednek arra, hogy a hallgatóknak ne csak el-
mondják az anyagot, hanem meg is értessék velük azt. Ok-
tatói korrektség, felkészültség és előadásmód szempontjá-
ból egyáltalán nem tapasztaltam problémát. Az előadások 
színvonalára elég jó visszajelzés az, hogy más tárgyakhoz 
képest elég sokan bejárnak, a hallgatók figyelnek, nem be-
szélgetnek, és nem foglalkoznak mással az órákon. 

 – Mennyire érzed naprakésznek azt a tudást, amit az 
ágazatodon kapsz?

 – A kérdést meg lehetne válaszolni egy „teljesen” szóval is, 
azonban a helyzet nem ennyire egyszerű. Az utóbbi időben 
hallgatói körökben elterjedt tévhittel ellentétben nekem az 
a véleményem, hogy az egyetemnek nem kizárólag azonnal 
eladható, naprakész tudást kell átadnia. Könnyen látható, 
hogy a technológia a mi szakmánkban elég gyorsan válto-
zik, és nem ritka, hogy egy éppen felkapott dolog 3 év alatt 
szinte teljesen eltűnik (BSc specializációválasztástól MSc vé-
géig ennyi idő telik el), viszont egy jó mérnök számára nem 
jelent gondot egy új technológia elsajátítása. A nálunk lévő 
BSc/MSc tárgyakon nagyon jól ötvözik az elméletet a gya-
korlattal, emellett a laborokon mindig naprakész szoftvereket 
és eszközöket használunk, és nem ritka, hogy éppen olyanról 
van szó, ami 1-2 év múlva fog várhatólag az iparban elterjed-
ni. A kutatócsoportban erős a kutatási vonal is, gyakran esik 
szó olyan kísérleti dolgokról, amelyekről teljesen elképzelhe-
tő, hogy 5-10 év múlva a jelent fogják jelenteni. Emellett az 
oktatók gyakran hívnak vendégelőadókat, akik a tárgy anya-
gához kapcsolódó dolgokkal foglalkoznak nap, mint nap.

 – Milyen a jegyzetek minősége az ágazatodon? Meny-
nyire elérhetőek segédanyagok a szakmai előmenete-
ledhez?

 – A segédanyagok szabadon elérhetőek és kiváló mi-
nőségűek. Az MSc képzésen még mindig meg vagyok 
azon lepődve, hogy milyen jól megszerkesztett anyago-
kat állítanak össze a kis létszámú szakirányos tárgyak-
hoz és laborokhoz, a több száz fős tárgyakról nem is 
beszélve. Szubjektív véleményem szerint a szakirányos 
Intelligens Rendszerfelügyelet az egyik legjobban kidol-
gozott és legjobb segédanyagokkal ellátott tárgy volt a 
BSc képzésen.

 – Mi az a tárgyaid közül, ami nehéznek bizonyult, 
ami például sok készülést igényelt, vagy akár nem is 
tartottad teljesen korrektnek? Melyik volt az a tárgy, 
amit szakmailag  a leginkább relevánsnak éreztél, eset-
leg különösen érdekelt és élvezted?

 – Nem tudok olyan tanszéki tárgyat megnevezni, ahol 
nem lettek volna korrektek az elvárások. Alapképzésen a 
két szakirányos félév során a kutatócsoport egy tárgyat és 
hat laboralkalmat tartott. Egyből nem érdemes relevánst 
választani, viszont aki kételkedik az Intelligens Rendszer-
felügyelet tárgy hasznosságában, keressen rá a DevOps 
szakma jelenlegi helyzetére és az előre jelzett munkaerő-
igényre. Az MSc-s tárgyakat is beleszámítva az összes na-
gyon érdekes és van értelme is, a legrelevánsabb persze az, 
ami szorosan kapcsolódik a saját témámhoz (ezt ebben a 
félévben hallgatom).

 – Hogyan kívánod folytatni a jövőben a pályafutá-
sod? A továbbtanulást vagy az iparban való elhelyezke-
dést preferálod?

 – Én a mesterképzést választottam. 2010-ben úgy 
jöttem ide, hogy a mesterképzést is el fogom végezni, 
azonban szakirányra kerülés előtt voltak olyan mély-
pontok, amelyek teljesen elgondolkodtattak, van-e 
értelme MSc-re jönni, és megtanulni még két progra-
mozási nyelvet, három matekkönyvet, írni négy progra-
mot, és elveszteni két évet. Azonban az első szakirányos 
félév után teljesen eldőlt, hogy maradok. Ezt a kutató-
csoport nem rábeszéléssel, előadásokkal és promóciós 
anyagokkal érte el, hanem pusztán azzal, hogy nagyon 
jó volt a színvonal, és sokat fejlődtem. Azóta is „hoz-
zák a színvonalat”, így már egyáltalán nem kizárt az a 
lehetőség sem, hogy a mesterképzés végeztével maradni 
fogok doktori képzésre.

 – Milyen tanszéki projektekben lehet részt venni a 
specializáción? Éltél te ezekkel a lehetőségekkel, és ha 
igen, akkor mi volt ennek a pozitív hozadéka?

 – Nagyon sok projektlehetőség van a kutatócsoportban, 
például az R3-COP EU-s projekt, amiben többek között egy 
robottargonca szoftverének ellenőrzésével foglalkoztak, vagy 
az Embraer repülőgépgyártó cég projektje. Emellett más jel-
legű projektek is vannak, én például egy olyanban dolgoztam, 
ahol a projektcél különböző Androidos monitorozási lehető-
ségek megvalósítása volt. A pozitív hozadéka egy tanszéki 
projektnek sokféle lehet: sokat tanulhat vele az ember, nem 
mennek a tanulás rovására, és nem ritka, hogy TDK dolgozat 
vagy szakdolgozat lesz belőlük. Egy projektben természetesen 
többen is dolgoznak, így a csapatmunkára is lehetőség nyílik.

 – Dolgoztál-e a specializációd mellett? Ha nem is, 
mit gondolsz, lehetséges lenne-e úgy menedzselni az 
idődet, hogy elég jusson a tanulásra és a munkára is?

 – Szorgalmi időszakban még sosem dolgoztam munkahe-
lyen, inkább egy-két rövidebb projektmunkát szoktam elvál-
lalni még a félév elején, ez egyaránt tapasztalatot ad és kiegé-
szíti az ösztöndíjat, de nem megy a tanulás rovására a 7-14. 
hét környékén. Szerintem elég nehéz lehet heti 40 órában úgy 
dolgozni ezen a szakirányon, hogy mellette rendesen tanuljon 

az ember, és még marad ideje a magánéletére és pihenésre is. 
A szakdolgozatos félévben teljesen elképzelhetőnek tartom, 
hogy valaki dolgozzon, és annál a cégnél írja a szakdolgozatát, 
de emellett sok más lehetőség is van, például tanszéki projekt-
be bedolgozni és/vagy TDK dolgozatot írni.

 – A tanszék segített-e szakmai gyakorlatot találni? 
Milyen szakmai gyakorlat lehetőségek vannak ezen az 
ágazaton?

 – A kínálat igen vegyes szokott lenni, szinte az összes önálló 
laboratórium témához köthető egy-két gyakorlati hely, így aki 
például üzleti folyamatokkal foglalkozott, a gyakorlati helyén 
is tudja ezt a tevékenységét tovább folytatni, nincs rákénysze-
rítve egy Java programozó állásra. A korábbi évek során a hall-
gatók különböző cégeknél voltak gyakorlaton (AXA, evopro, 
EvoSoft, Knorr-Bremse, Morgan Stanley stb.), emellett két 
hallgató nemrég a CERN Technical Student Programme 
program keretében Genfben végezte a gyakorlatát. Azonban 
lehet saját helyre is menni, én például nem éltem a tanszéki 
lehetőséggel, mert ki szerettem volna próbálni, hogy milyen 
teljesen önerőből gyakorlati helyet szerezni.

Sok sikert kívánok a szakirányválasztáshoz! Ha bármi 
további kérdésed van, nyugodtan keress e-mailben a csep-
pento@outlook.com címen.



XLII./2.

54 55

Az ágazat önálló labor témáit választó hallgatók 
megismerkedhetnek a felhő alapú és elosztott 
informatikai rendszerekkel, ezek jellemző tech-
nológiáival, alkalmazásfejlesztési eszközeivel, 
minőségi kritériumaival és tesztelési módsze-
reivel. A számítási pontosság és sebesség nö-
velése újabb lehetőségeket nyit minden tudo-
mányterületen (pl. génkutatás, részecskefizika), 
a projektek így konkrét kutatások informatikai 
támogatását és algoritmusok fejlesztését bizto-
sítják. A hallgatók bekapcsolódhatnak olyan ipa-

ri és nemzetközi kutatás-fejlesztési munkákba is, 
melyek interdiszciplináris tudást igényelnek. A 
szoftverfejlesztői környezetek kutatása és meg-
valósítása párhuzamos és elosztott .NET, Java 
és Android alkalmazások kialakításával foglal-
kozik. Ha egy feladatban nagy a számításigény, 
és van lehetőség párhuzamosításra, ott a GPU 
bevethető: tőzsdei kereskedés, fizikai szimulá-
ció, videókódolás, molekuladokkolás, kódtörés, 
PET-rekonstrukció, orvosi képfeldolgozás, digi-
tális holográfia, Litecoin bányászat.

Informatikai technológiák
Rendszerfejlesztés (IIT)

 – A Rendszerfejlesztés ágazat miben különbözik a 
többi specializáción megtalálható ágazattól, mint a 
Szoftverfejlesztés és a Rendszertervezés? Milyen tár-
gyakban térnek el ezek az ágazatok?

 – A szakirányon belüli ágazatok tárgyai a két ágazati la-
bor egy-egy mérését leszámítva teljes mértékben azonosak. 
Ugyanazon oktatók ugyanazokat az órákat tartják a teljes 
szakirányos hallgatóságnak. Az ágazatok különbözőségét a 
felvehető önálló laboratóriumi és szakdolgozattémák je-
lentik. Az egyes ágazatok hallgatói a gazdatanszék témái 
közül kell, hogy válasszanak. Ezért is szoktuk azt javasolni 
az érdeklődőknek, hogy ha a szakirányra jönnének, akkor 
az ágazatot a szimpatikus témák alapján sorrendezzék. 
Ezek a témák a tanszékek honlapjain elérhetők, áttekinthe-
tők. A témák alapján a mi ágazatunk, a Rendszerfejlesztés 
speciálisabb területei a felhő rendszerek, a grafikai progra-
mozás, a szoftver minőségével és tesztelésével kapcsolatos 
kérdések.  Ettől függetlenül általában vannak széles átfedő 
témák a tanszéki kínálatokban, mint a különböző alkal-
mazásfejlesztések, szoftvermodellezés, stb.

 – Milyen naprakész, az iparban is hasznosítható tu-
dást lehet itt megszerezni?

 – A tanszéken felvehetők közül a felhő számítástechnika 
és a grafika (általánosabban a GPU programozás) az a téma, 
ami most az informatika népszerű területei közé tartozik. 
Emellett az iparban – ide értve a szoftvergyártók mellett az 

informatika nagy alkalmazóit is – az utóbbi időben egyre 
gyakoribb a fejlesztőktől független, önálló tesztelési részle-
gek kialakítása, az ehhez szükséges tudás elsajátításához is 
biztosítunk lehetőséget. Máig fontos, folyamatosan fejlődő 
terület a komplex, elosztott alkalmazói rendszerek fejlesz-
tése, ami részint alkalmazásfejlesztéseket, részint meglévő 
alkalmazások, alrendszerek összekapcsolását, azaz rendsze-
rintegrációt jelent. Ennek alapvető technológiái, a szolgál-
tatásorientált (SOA alapú) vagy webes alkalmazásfejlesztés 
szintén érdemi profilunk. Itt főleg a Java technológia az 
erősségünk, de a .NET világ sem idegen tőlünk.

 – Az iparban milyen posztok betöltésére lesz alkal-
mas az ágazaton végzett diák? Milyen szakmai lehető-
ségei vannak?

 – Az egész szakirányra jellemző, hogy az itt végzettek 
alapvetően fejlesztő, később vezető fejlesztő vagy teszte-
lő munkakörbe kerülhetnek, ahonnan a határ a csillagos 
ég. Az ágazaton belül a fent is részletezett témák (felhők, 
grafika, tesztelés, komplex rendszerek fejlesztése) felé ori-
entálódást próbáljuk segíteni. A szakmai lehetőségek sze-
rencsére továbbra is igen tágak és jók. Az említett témák 
mind olyanok, amikre az iparnak most nagy szüksége van. 
Például több cég (távközlési, pénzügyi stb.) illetve a köz-
igazgatás is sorra alakítja ki a saját privát felhőrendszerét. 
A rendszerfejlesztések is folyamatosak, amikben a tesztelő 
csapatok egyre fontosabb pozíciót és feladatokat kapnak. 

Az Impulzus kérdései és a tanszék nevében Dr. Goldschmidt Balázs válaszai.
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Ez azonban nem csak hazánkra igaz, a trend világszerte 
ugyanez. Emiatt a nagy kereslet miatt a nálunk végző hall-
gatók könnyen és gyorsan juthatnak a piaci viszonyok kö-
zött is jól jövedelmező IT álláshoz.

 – Milyen ipari kapcsolatai vannak a Rendszerfejlesz-
tés ágazatot tartó IIT tanszéknek?

 – Csak felsorolást adnék részletek nélkül. A megadott 
cégekkel közös projektjeink, együttműködéseink vannak, 
amikbe a tehetséges hallgatókat is szívesen várjuk, ezen 
kívül szakmai gyakorlat végzésére is van náluk lehetőség. 
Mediso, Clawar Technologies, Z-lense, Boeing, Siemens, 
Nokia Solutions and Networks (NSN), Nemzeti Info-
kommunikációs Szolgáltató ZRt. (NISZ), E-Group, HP 
Magyarország, BULL Magyarország Számítástechnikai 
Kft., Elektonika77 Kft., Evopro Kft., Evopro Innovation 
Kft., Evosoft Hungary kft., Safepay Systems Kft., Alstom 
Hungary Co. Ltd., Fornax ZRt., iData, Epam.

 – Melyek azok a tárgyak, melyek leginkább a tovább-
tanulásra készítenek fel? Az ágazaton lehet-e olyan tu-
dást elsajátítani, ami esetleg egy későbbi kutatói pályá-
hoz ad segítséget?

 – A tárgyak a három ágazaton praktikusan azonosak. 
Valamennyi tárgy a szakma élvonalának trendjeit követi, 
az elméleti hátteret, az alapelveket is bemutatja, felké-
szít az ismeretek elmélyítésére egy hasonló MSc képzési 
területen. Természetesen a hallgatók egyéni érdeklődése 
és fogékonysága meghatározó jelentőségű abban, hogy 
a tananyag mely részeire fókuszálnak. A kutatói pályára 
kedvet érzők számára az önálló labor és a szakdolgozati 
témák konzulensei testreszabott feladatokat tűznek ki, ez 
lehet a leghasznosabb felkészülés számukra a továbbtanu-
lásra. Komplex informatikai rendszerek esetében gyakran 
együtt kell dolgozni a különböző szakterületek (vegyészet, 
építészet, gépészet, biológia, stb.) szakembereinek az in-
formatikusokkal. Ebből mindig érdekes interdiszcipliná-
ris kutatási kapcsolatok születnek, melyek BSc-, MSc- és 
PhD témaként is megjelennek. A témáinknál mindig je-
löljük, hogy a témából TDK-t is lehet-e készíteni, illet-
ve MSc képzésen is folytathatóak-e. Általában azt tudom 
javasolni, hogy akinek ilyen irányú érdeklődése van, azt 
jelezze a konzulensének, minden segítséget meg fog kapni 
az elmélyült munkához. A tanszéken hangsúlyos célunk, 
hogy a kutatói pálya iránt érdeklődők megtalálják a ne-
kik tetsző témákat, projekteket, amelyek végigvezetnek az 
MSc és PhD képzésen, utána pedig akár akadémiai, akár 

ipari kutatási területen is könnyen el lehet helyezkedni. 
Ezen a téren a tanszék kiemelt tématerülete a nagy számí-
tásigényű feladatok gyorsítása ehhez kapcsolódó technoló-
giák (pl. GPGPU, HPC/HTC) kutatása.

 – Milyen mesterszakon lehet folytatni a megkezdett 
tanulmányokat? Van-e lehetőség, hogy más szakra, 
akár más karra (pl. mechatronikai mérnök képzés) át-
hallgasson a BSc elvégzése után a hallgató?

 – A BSc után szabad a pálya, a hallgatók az informati-
kához köthető területeken bárhol folytathatják az MSc ta-
nulmányaikat. Ezt az egyes MSc szakok felvételi követelmé-
nyeiben lehet pontosan megtalálni. Van arra is példa, hogy 
külön tárgyakat kell még felvenni, amik a hiányzó alapisme-
reteket tanítják. Nagyon idegen témában (pl. zenepedagógia 
vagy posztmodern filozófia) persze nem könnyű folytatni. 
Akit a szakirány témája érdekel a BSc diploma megszerzése 
után is, és szívesen maradna a tanszék(ek) közelében, azok-
nak a most tavasszal induló új MSc-s Vizuális informatika 
főspecializációt, az AUT kezelésében levő, a MIT-tel és az 
IIT-vel közösen oktatott Alkalmazott informatika főspecia-
lizációt, illetve a Számítási felhők és párhuzamos rendszerek 
mellékspecializációt ajánlom.

 – Elégedettek-e az előképzettségével a szakirányra 
érkező hallgatóknak? Mennyire érzi eredményesnek az 
ágazaton tanuló hallgatók munkáját?

 – Mivel évek óta az Informatikai technológiák a legnép-
szerűbb szakirány, ezért szerencsére a hallgatók előképzett-
sége kellően magas. Ettől függetlenül vannak kisebb prob-
lémák, néha meglehetősen heterogén a hallgatói összetétel, 
de ezek jobbára csak „kopások” a tudáson, mint hiányok, 
és viszonylag hamar javíthatók. A tapasztalatunk az, hogy 
a hallgatók, kellő motiváció mellett bármilyen témában 
nagyon szép eredményeket tudnak elérni, gyorsan tudnak 
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 – Az előzetesen elképzeltekhez képest, mennyire 
volt olyan a specializáció, mint amilyennek vártad? 
A mostani specializációtájékoztató brosúrák, leírá-
sok mennyire adnak hű képet az ágazatról a tapasz-
talataid alapján?

 – Az önálló labor és szakdolgozat témák terén biztosítot-
ták azt, ami a brosúrákban szerepelt. Sokféle területet lefed 
a tanszék, így azzal foglalkozhattam, amivel szerettem vol-
na. Voltak félelmeim a specializációval kapcsolatban, de 
ezek hamar eloszlottak a félév során, és az oktatók hozzáál-
lása is nagyon pozitív volt.

 – Mennyire befolyásolt a specializációválasztásban a 
tanszékekről előzetesen kialakult kép? Mennyire szá-
mítottak bele a döntésedbe a tanszék által  tartott előa-
dások minősége, korábbi benyomásaid, és az, amit még 
hallottál az ágazatról előzetesen?

 – A korábbi tapasztalataim kevésbé befolyásolták a 
döntésemet, mivel az oktatás kicsit más egy évfolyam-
szintű tárgynál, mint egy szakirányos, kisebb közösség-
nek tartott tárgynál. Azt már korábban is tudtam, hogy 
az Informatikai Technológiák szakirányra akarok men-
ni, mivel speciálisan szoftverfejlesztéssel szerettem volna 
foglalkozni. Az ágazat eldöntésében pedig legfőképpen 
az Önálló labor témák befolyásoltak. A Rendszerfejlesz-
tés ágazaton sokféle téma található, amelyek számomra a 
legérdekesebbek voltak.

 – Mi a véleményed az oktatás színvonaláról az ágaza-
todon? Hogyan jellemeznéd az oktatóidat korrektség, 
felkészültség, és az előadásmód szempontjából?

 – Nekem az külön tetszett, hogy az oktatók valamivel 

közvetlenebbek voltak, mint az évfolyamtárgyakon, ami az 
órák hangulatán is látszódott, ezért könnyebb volt az előa-
dást végig figyelemmel kísérni. A számonkérések korrek-
tek voltak. Vannak olyan tárgyak, amelyektől a hallgatók 
már előre félnek, az előző félévek tárgyai alapján, azonban 
azt tapasztaltam, hogy ez nem megalapozott.

 – Mennyire érzed naprakésznek azt a tudást, amit az 
ágazatodon kapsz?

 – Tanulunk jelenlegi technológiákról, de ami igazán so-
kat számít, az az alapelvek és a gondolkodásmód megérté-
se, amelyek nem változnak olyan gyorsan, mint a techno-
lógiák. Erre ez a szakirány nagy figyelmet fordít.

 – Milyen a jegyzetek minősége az ágazatodon? Mennyi-
re elérhetőek segédanyagok a szakmai előmeneteledhez?

 – Az előadásokon leadott diasorok mindig elérhetőek 
voltak, ez alapján az anyag megtanulható volt, de az órai 
jelenlét nélkül nem minden rész lett volna érthető. A di-
asorok már az órák előtt elérhetőek voltak, így a diákhoz 
jegyzetet lehetett készíteni, ami nagyban segítette a tanu-
lást, enélkül viszont sok utánajárással lehet megérteni az 
anyag egyes részeit.

 – Mi az a tárgyaid közül, ami nehéznek bizonyult, 
ami például sok készülést igényelt, vagy akár nem is 
tartottad teljesen korrektnek? Melyik volt az a tárgy, 
amit szakmailag a leginkább relevánsnak éreztél, eset-
leg különösen érdekelt és élvezted?

 – Az Intelligens Rendszerfelügyelet tárgy a szorgalmi 
időszakban sok munkát igényelt, viszont házi feladatok 
révén gyakoroltatta a tanultakat. Ez a tárgy érdekes volt, 

Az Impulzus kérdései és a tanszék nevében Demény Fruzsina válaszai.

Hallgatói vélemény

új területeken is használható tudást szerezni, ami pl. a jó 
TDK eredményeiken is látszik. A Rendszerfejlesztés ágazat 
hallgatói sem lógnak ki ebből a sorból.

 – Mennyire aktívan vesznek részt a tanszék munkájában, 
annak projektjeiben a specializációra került hallgatók?

 – A hallgatóink jó része különböző kutatás-fejlesztési 
projektjeinkben is részt vesz, a CIRCLE cloud rendszer 
kifejlesztése, vagy a horgászvizek komplex monitoring 
rendszerének kidolgozása csupán egy-egy kiragadott példa 

a sok közül. A projektekben való részvétel mindkét félnek 
jó, tipikus win-win helyzet. A tanszék fiatal, lelkes, nyitott 
munkaerőt kap, a hallgatók pedig valós életbeli feladato-
kon dolgozhatnak, belekóstolhatnak az „igazi” IT mun-
kákba. A tanszék önálló labor témáinak többsége mögött 
futó projekt áll, így a részvétel lehetősége gyakorlatilag 
mindenki számára nyitott. Ha azonban valakit beválasz-
tunk egy projektbe, akkor elengedhetetlen az elkötelezett-
ség, mert az ilyen munkáknál adottak a szigorú határidők 
és a minőségi követelmények. 

több területről mutatott be korszerűbb rendszereket, ko-
rábban általam nem ismert scriptnyelveket. Az Objektu-
morientált Szoftvertervezés tárgya szorgalmi időszakban 
kevés időmet vette el, ellenben a vizsgára sokat kellett 
készülni. Ebben a tárgyban nem mindig korszerű tech-
nológiáról tanultunk, viszont ezeken keresztül elosztott 
rendszerekben később is alkalmazható alapelveket, gon-
dolkodásmódot tanított meg.

 – Hogyan kívánod folytatni a jövőben a pályafutá-
sod? A továbbtanulást vagy az iparban való elhelyezke-
dést preferálod?

 – A BSc diploma megszerzése után jelenleg MSc képzé-
sen folytatom a tanulmányaimat, ugyanúgy az IIT tanszék 
Rendszerfejlesztés szakirányán. Emellett dolgozom egy 
cégnél, ahova a tanszéken keresztül kerültem. A mester-
képzésre jelentkezésnél kérdés nélkül tudtam, hogy tovább 
szeretnék tanulni, azt is, hogy ugyanezen a tanszéken. A 
mesterdiploma megszerzése után jelenleg még nem tu-
dom, hogy a doktori képzés felé szeretnék-e elmenni, vagy 
az iparban folytassam pályafutásomat.

 – Milyen tanszéki projektekben lehet részt ven-
ni a specializáción? Éltél te ezekkel a lehetősé-
gekkel, és ha igen, akkor mi volt ennek a pozitív 
hozadéka?

 – Én a tanszék által oktatott tárgyakban segédke-
zem gyakorlatvezetőként, egyéb tanszéki projektben 
eddig nem vettem még részt. Legjobb tudomásom 
szerint a grafika csoportnál mindig futnak projektek, 
ahova diákok is besegítenek. A tanszéknek általában 
vannak felhővel vagy elosztott rendszerrel kapcsola-
tos projektjei, illetve szoktak felkéréseket kapni 
különböző szoftverek kifejlesztésére, ezekbe az 
adott terület iránt érdeklődő diá-
kokat is szívesen bevonják.

 – D o l g o z t á l - e 
a specializációd 
mellett? Ha 
nem is, mit gon-
dolsz, lehetséges 
lenne-e úgy mene-
dzselni az idődet, 
hogy elég jusson 
a tanulásra és a 
munkára is?

 – Én a 7. félévben már dolgoztam fejlesztőként, jutott 
elég idő a tanulásra, a szakdolgozatra és a munkára is. A 6. 
félévben van a 3 szakirányos főtárgy a közös tárgyak mel-
lett, így ebben a félévben sokkal több energiát kell fektetni 
a tanulásra, mint a szakdolgozat félévében. Ennek okán 
szerencsésebb a következő félévben vállalni munkát, rá-
adásul a két félév közötti nyáron van a szakmai gyakorlat, 
ami segít az elhelyezkedésben.

 – A tanszék segített-e szakmai gyakorlatot találni? 
Milyen szakmai gyakorlat lehetőségek vannak ezen az 
ágazaton?

 – Igen, a tanszéknek több céggel is van kapcsolata, 
akik szívesen fogadnak különböző témájú szakmai gya-
korlatra diákokat. Nekem is a konzulensem, Dr. Gold-
schmidt Balázs, ajánlott egy céget, ahol az önálló labor 
témámhoz illő szakmai gyakorlatra volt lehetőség, sőt 
ez olyan jó helynek bizonyult, hogy azóta is ott dolgo-
zom fejlesztőként.
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Az új, személyre szabható, interaktív világban az 
Internet, a televízió, a telefónia, a személyes tar-
talmak közlése és fogyasztása egységes hálóza-
ton és keretrendszerben jut el a felhasználókhoz. 
A mobiltelefon, a kamera, a TV stb. a hálózaton 
át egymáshoz és professzionális tartalom-rend-
szerekhez kapcsolódnak. Az új környezetben 
új kihívások és megoldandó feladatok jelentek 
meg: a médiabiztonság, médiaközmű folyamatos 
fenntartása, a helyfüggő alkalmazások, a tartalom 
minél hatékonyabb kódolása, dekódolása és to-
vábbítása, a tartalomfeldolgozás automatizálása.

Az ágazati tantárgyak a Médiabiztonság és az eh-
hez tartozó laboratórium során a megszerezhető 
ismeretek: szteganográfia (az információ elrejté-
se; vízjelezés, média megjelölése, nyomkövetés; 
szteganalízis), a rejtett információk felkutatása; 
kép- és videótitkosítási eljárások. A laborban a 
médiafolyam-kezelés, 3D szerkesztés, média-al-
kalmazás előállítása, cross-platform mobil-fej-
lesztés, műsorterjesztés, p2p tartalomhálózat, 
hang– és képminőség-elemzés, beszéd-alapú 
szolgáltatások, média vízjelzés, portálmenedzs-
ment a mérések témái.

Médiainformatika és -biztonság
Médiainformatika (TMIT)

 – Az ágazat miben különbözik a többi specializáción 
megtalálható ágazattól? Milyen tárgyakban térnek el 
ezek az ágazatok?

 – A Médiainformatika és -biztonság specializáció a di-
gitális média (internet, mobilmédia, TV, rádió) profesz-
szionális és felhasználói eredetű tartalmak szerkesztésével, 
terjesztésével, rendszerezésével és tárolásával foglalkozik. 
Ezen belül 2 ágazat közül lehet választani: Médiainforma-
tika és Médiatechnológiák, az elsőben a Médiabiztonság, 
míg a másodikban az Adatbiztonság és tartalom alapú in-
formációkezelés tantárgy képviseli az ágazatot. Ezenkívül a 
laboratórium tantárgyakban különbözik a két ágazat.

 – Milyen naprakész, az iparban is hasznosítható tu-
dást lehet itt megszerezni?

 – A hallgatók megtanulják a Webes tartalomkezelést, 
médiafolyam-kezelést, hang- és képminőség-elemzést, 
média vízjelzést, portálmenedzsmentet, kép- és videó 
titkosítási eljárásokat, digitális jogkezelést, digitális stú-
diótechnikát, médiatovábbítás eljárásait, információke-
resés módszereit, kereső motor optimalizálást, tartalom 
elosztó hálózatok működését és vállalati tartalom-me-
nedzsmentet.

 – Az iparban milyen posztok betöltésére lesz alkal-
mas az ágazaton végzett diák? Milyen szakmai lehető-
ségei vannak?

 – Hasonlóan a többi specializációhoz a betöltött 
posztok skálája igen széles, és ezekben jelentős átfedés 
is tapasztalható. Ha valahova informatikust keresnek, 
akkor az állást megpályázók közül nem elsősorban az 
elvégzett ágazat alapján döntenek, hanem a munkához 
való hozzáállás és a személyes kvalitás alapján. Ez utób-
bit nem tudjuk befolyásolni, de a feladatokhoz való 
hozzáállást igen: azáltal, hogy csoportos plusz projek-
tfeladatokat adunk a hallgatóknak, melyek megoldása 
során mindenkinek lehetősége van több poszt kipró-
bálására is.

 – Milyen ipari kapcsolatai vannak az ágazathoz köt-
hetően a TMIT-nek?

 – A médiainformatika szó hallatán sokan először a 
TV társaságokra gondolnak, (ez részben persze igaz az 
MTVA, TV2, Antenna Hungária partnereink miatt), 
de sok olyan nagyobb távközlési céggel (pl. Ericsson, 
Magyar Telekom) állunk szoros kapcsolatban, akik 
felismerték, hogy a távközlési szolgáltatások mellett a 

Az Impulzus kérdései és a tanszék nevében Szűcs Gábor válaszai.
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multimédia és a tartalom egyre fontosabb terület. Az 
ipari kapcsolatok széles listája (Epam, ImpressTV, stb.) 
áll a hallgatók rendelkezésére már a szakmai gyakorlat 
választásánál is vagy a szakdolgozat írása során.

 – Melyikek azok a tárgyak, melyek leginkább a to-
vábbtanulásra készítenek fel? Az ágazaton lehet-e olyan 
tudást elsajátítani, ami esetleg egy későbbi kutatói pá-
lyához ad segítséget?

 – A laboratóriumi tantárgyak elsősorban arra készí-
tenek fel, hogy valaki az alapképzés után egyből hasz-
nálható tudással induljon útnak, a specializációs, illetve 
ágazati tárgyak azonban inkább a mesterképzésre ké-
szítik fel a hallgatókat, a mesterképzés pedig tökéletes 
előszobája egy kutatói pályának. A médiainformatika 
téma tehát egy kiváló lehetőség az elmélyültebb kuta-
tásra is, van jó néhány olyan hallgatónk, aki a médiain-
formatikai alap-, majd mesterképzés után doktorandu-
szi pályára került.

 – Milyen mesterszakon lehet folytatni a megkezdett 
tanulmányokat? Van-e lehetőség, hogy más szakra, akár 
más karra áthallgasson a BSc elvégzése után a hallgató?

 – A mesterszakok 2015 tavaszától megváltoznak, az 
új képzések frissessége híven tükrözi a legaktuálisabb 
ipari témákat, az adatrobbanástól kezdve a felhő alapú 
hálózatokig. A mérnökinformatikus MSc a leglogiku-
sabb folytatása ennek az alapképzésnek, az „Internet ar-
chitektúra és szolgáltatások”, valamint az „Adat- és mé-
diainformatika” specializációknál olyan tudásra lehet 
szert tenni, amire most a legnagyobb igény mutatkozik 

az iparban. Más szakon (pl. gazdaságinformatikus), 
illetve karon is tovább lehet ugyan tanulni, de ahhoz 
már az alapképzés alatt orientálódni kell a kiválasztott 
képzés felé.

 – Elégedettek-e az előképzettségével a szakirányra 
érkező hallgatóknak? Mennyire érzi eredményesnek az 
ágazaton tanuló hallgatók munkáját?

 – Az előképzettség tekintetében mindenhol tapasztal-
ható némi szórás, így nálunk is vannak kevésbé kvalifi-
kált hallgatók, de van nagyon sok értelmes, tehetséges, 
képzett hallgató is. A hallgatói munkát sokféleképpen 
meg lehet ítélni, ha ezek közül azt vizsgáljuk, hogy meny-
nyi energiát fektettek az új ismeretek gyakorlati elsajátí-
tásában, és a végén hova jutottak, akkor ez az értékelés 
sikeresnek mondható.

 – Mennyire aktívan vesznek részt a tanszék mun-
kájában, annak projektjeiben a specializációra került 
hallgatók?

 – A tanszéki projektekbe, kutatásokba be lehet már 
kapcsolódni BSc-s hallgatóknak is, a tanszék nyitott 
arra, hogy friss gyakorlati tapasztalatokat adjon át ezek 
keretében. A médiainformatikus hallgatók lelkesen ás-
sák bele magukat a tanszéki feladatokba, mert izgalmas, 
aktuális projekt témákat nyújtunk számukra. Emiatt 
sokan jelentkeznek, hogy aktívan részt vennének a ku-
tatásokban és a projekt munkákban, és közülük páran 
a nyári szünetben is tovább gondolkodnak a problémák 
megoldásain (az idei projekteknél például 10 hallgató 
volt aktív nyáron is).
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Az új, személyre szabható, interaktív világban az 
Internet, a televízió, a telefónia, a személyes tartal-
mak közlése és fogyasztása egységes hálózaton és 
keretrendszerben jut el a felhasználókhoz. A mo-
biltelefon, a kamera, a TV stb. a hálózaton át egy-
máshoz és professzionális tartalom-rendszerekhez 
kapcsolódik. Az új környezetben új kihívások és 
megoldandó feladatok jelentek meg: a média-
biztonság, médiaközmű folyamatos fenntartása, 
a helyfüggő alkalmazások, a tartalom minél haté-
konyabb kódolása, dekódolása és továbbítása, a 

tartalomfeldolgozás automatizálása. A Híradás-
technikai Tanszék a Médiatechnológiák elneve-
zésű ágazatot kínálja a tématerület iránt érdek-
lődő hallgatóknak. Az ágazaton megszerezhető 
ismeretek: webprogramozás, adatbázis-kezelők 
programozása, rendszertervezés, műsorkészítés, 
tartalom-előállítás, mobil alkalmazások fejlesztése, 
beágyazott rendszerek programozása, forráskó-
dolási algoritmusok, portálfejlesztés, hálózati és 
médiaalkalmazások fejlesztése, média- és távköz-
lési hálózatok üzemeltetése.

Médiainformatika és -biztonság
Médiatechnológia (HIT)

 – A Médiatechnológia ágazat miben különbözik a 
másik specializáción megtalálható ágazattól, a Médi-
ainformatika ágazattól? Milyen tárgyakban térnek el 
ezek az ágazatok?

 – A Médiatechnologiák ágazat az Adatbiztonság és tar-
talomalapú információkezelés c. tárgyat biztosítja a hall-
gatóknak,  hogy készség szintű ismereteket sajátítsanak 
el adatbiztonsági megoldások kiválasztásához és alkalma-
zásához, valamint a tartalom alapú információkezelési 
algoritmusok felhasználásához. Ezen kívül a laborok is 
különböznek: a tanszék Apple és az Akusztikai laborjának 
köszönhetően olyan kiemelt gyakorlati méréseket tudunk 
nyújtani a hallgatóknak, amelyek alkalmazható tudást biz-
tosítanak a későbbi karrierjük folyamán.

 – Milyen naprakész, az iparban is hasznosítható tu-
dást lehet itt megszerezni? Mennyire keresett ez a tudás?

 – Számos, az ipari partnereinkkel folytatott kuta-
tás-fejlesztési projektünk a garancia arra, hogy a szak-
irány keretében oktatott tudásanyag mindig aktualizált, 
és összhangban van az ipari partnereink által az alkal-
mazottaikkal szemben támasztott követelményekkel és 
megkövetelt tudással.

 – Az iparban milyen posztok betöltésére lesz alkal-
mas az ágazaton végzett diák? Milyen szakmai lehető-
ségei vannak?

 – Volt diákjaink számos különböző helyen dolgoznak, 
kis- és nagyvállalatoknál, különböző pozíciókban használ-
ják fel tudásukat. 

 – Milyen ipari kapcsolatai vannak a Médiatechnoló-
gia ágazatot tartó HIT tanszéknek?

 – A lista nem teljes, de jól mutatja, hogy számos cégnél 
van lehetőség a szakirányon szerzett tudás felhasználására 
és kamatoztatásra. Ericsson Magyarország, Ustream, No-
kia Magyarország, Magyar Telekom, Antenna Hungária, 
Cisco Magyarország, Holografika.

 – Melyikek azok a tárgyak, melyek leginkább a to-
vábbtanulásra készítenek fel? Az ágazaton lehet-e olyan 
tudást elsajátítani, ami esetleg egy későbbi kutatói pá-
lyához ad segítséget?

 – A Médiatechnológiák c. tárgy lefekteti az MSc szakirá-
nyunkhoz szükséges tudás alapjait, a gyakorlati tudás mellett 
a tárgy az elméleti alapok elsajátítását is szavatolja, amelyre 
szintén szükség van a kutatói pályán. A hallgatóknak lehető-
ségük van bekapcsolódni a tanszék által nyújtott tehetségápo-
lási programokba, amelyek további elmélyült tudást nyújta-
nak, így készítve fel őket az MSc, majd a PhD képzésre.

 – Milyen mesterszakon lehet folytatni a megkezdett 
tanulmányokat? Van-e lehetőség, hogy más szakra, 
akár más karra (pl. mechatronikai mérnök képzés vagy 

Az Impulzus kérdései és a tanszék nevében Dr. Simon Vilmos válaszai.
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 – Az előzetesen elképzeltekhez képest, mennyire volt 
olyan a specializáció, mint amilyennek vártad? A mosta-
ni specializációtájékoztató brosúrák, leírások mennyire 
adnak hű képet az ágazatról a tapasztalataid alapján?

 – A specializációról szerzett információk alapján teljesen 
az a kép állt össze bennem, amely a valóság, miszerint a 
tárgyak nem nehezek, könnyen teljesíthetőek, emellett ér-
dekesek is. Véleményem szerint valós, naprakész és reális 
ismeretanyagokat foglal össze ezen ágazat, mely sok kö-
telező tárggyal szemben kiemelkedő, amelyek már régóta 
átdolgozásra szorulnának e téren.

 – Mennyire befolyásolt a specializációválasztásban a 
tanszékekről előzetesen kialakult kép? Mennyire szá-
mítottak bele a döntésedbe a tanszék által korábban 
tartott előadások minősége, korábbi benyomásaid, és 
az, amit még hallottál az ágazatról előzetesen?

 – Kizárásos alapon döntöttem a tanszékek és a hozzájuk 
kapcsolódó specializációk között. A többi tanszék oktatás-
módja valamilyen tekintetben nem felelt meg az elvárá-
saimnak, például a számonkéréseket vagy a korrektséget 
említve. Ezeken kívül az érdeklődésemből kifolyólag és 
korábbi hallgatók tapasztalatai alapján választottam a je-
lenlegi specializációt.

 – Mi a véleményed az oktatás színvonaláról az ágaza-
todon? Hogyan jellemeznéd az oktatóidat korrektség, 
felkészültség, és az előadásmód szempontjából?

 – Az oktatás színvonala teljesen elfogadható, meg va-
gyok elégedve mind korrektség, felkészültség és előadás-
mód terén is az oktatókkal.

 – Mennyire érzed naprakésznek azt a tudást, amit az 
ágazatodon kapsz?

A szakirányválasztással kapcsolatos kérdéseinkre Szerencsés Ákos válaszolt.
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matematikus képzés) áthallgasson a BSc elvégzése után 
a hallgató?

 – A Mobil hálózatok és szolgáltatások integrációja 
főspecializáción és IT biztonság MSc mellékspecializáción 
lehet folytatni a megkezdett tanulmányokat, de természe-
tesen lehetőség van más szakirányon való továbbtanulásra 
is.

 – Elégedettek-e az előképzettségével a szakirányra ér-
kező hallgatóknak? Mennyire érzi eredményesnek 
az ágazaton tanuló hallgatók munkáját?

 – A szakirányra érkező hallgatók előképzettsé-
ge nem mutat egységes képet, de az ágazat 
oktatói különösen fontosnak tartják, hogy 
a gyengébb előképzettséggel rendelkező-
ket felzárkóztassák órán kívüli konzultáci-
ók során, míg a haladóknak olyan plusz-
feladatokat tudnak biztosítani, amellyel 
tovább fejlődhetnek zavartalanul.

 – Mennyire aktívan vesznek részt a tan-
szék munkájában, annak projektjeiben a spe-
cializációra került hallgatók?

 – Több, a tanszéken zajló EU-s és nemzeti kutatás-fej-

lesztési projektben (pl. Concerto, FIRST) is részt vesznek 
a specializációra került hallgatóink, mivel az önálló labora-
tórium és a diplomatervtémák tipikusan a Multimédia Há-
lózatok és Szolgáltatások Laboratórium (MEDIANETS) 
kutatás-fejlesztési tevékenységéhez kapcsolódnak, s ezáltal 
lehetőséget teremtenek a hallgatóknak a tanszék kutatási 
és ipari fejlesztési munkáiban történő részvételre.
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 – Ellentétben sok kötelező tárggyal (és esetlegesen né-
hány egyéb szakirány egyes tárgyaival), ez a szakirány 
kellően naprakész információkkal rendelkezik, különös 
tekintettel a Médiakommunikációval kapcsolatos tárgyak-
ra, amely előny számomra és azok számára is, akik ezt a 
szakirányt választották.

 – Milyen a jegyzetek minősége az ágazatodon? Meny-
nyire elérhetőek segédanyagok a szakmai előmenete-
ledhez?

 – A jegyzetek kellőképpen tanulhatóak és átláthatóak, 
nincs szükség módosításra. Megfelelő mennyiségű se-
gédanyag áll rendelkezésre az érdeklődők és továbbtanulni 
vágyók számára egyaránt.

 – Mi az a tárgyaid közül, ami nehéznek bizonyult, 
ami például sok készülést igényelt, vagy akár nem is 
tartottad teljesen korrektnek? Mennyire elmélet orien-
táltak a tantárgyak? Melyik volt az a tárgy, amit szak-
mailag a leginkább relevánsnak éreztél, esetleg különö-
sen érdekelt és élvezted?

 – A Híradástechnikai jelfeldolgozás című tárgyat önma-
gában érdekes tárgynak tartom, azonban a tárgy teljesíté-
séhez véleményem szerint nem elegendő fél év, helyette 
akár egy teljesen másik ágazatot indítanék ezen téma el-
mélyíthetősége érdekében. A Videó-stúdiótechnika tárgy 
kimondottan megérintett, naprakész anyaga révén bátran 
ajánlanám mindenki számára.

 – Hogyan kívánod folytatni a jövőben a pályafutá-
sod? A továbbtanulást vagy az iparban való elhelyezke-
dést preferálod?

 – Elsősorban az iparban való elhelyezkedést választa-
nám. Amennyiben olyan lehetőség nyílna számomra, 
hogy érdemes legyen doktori képzésben részt vennem, 
esetlegesen az önálló témámmal kapcsolatban érdemes le-
gyen mély kutatásokat végeznem, mindenképpen célom 
lenne, azonban emellett jövedelemre is szükség van, amely 
kérdésessé teszi ennek lehetőségét.

 – Milyen tanszéki projektekben lehet részt venni a 
specializáción? Éltél te ezekkel a lehetőségekkel, és ha 
igen, akkor mi volt ennek a pozitív hozadéka?

 – Tudomásom szerint számos projektben részt lehet 
venni akár a Mobil Innovációs Központ, akár az Akuszti-
kai Laboratórium vagy a Crysys Laboratórium lehetőségei 
közül. Magam eddig még nem vettem részt jövedelmet 
nyújtó projektben, noha a Crysys Laboratóriumban dol-
gozom az Önálló laboratórium keretein belül. Itt készítet-
tem el BSc-s szakdolgozatomat (melynek témája a Webes 
egér hőtérképek készítése és elemzése) is, melyet a labor 
kapcsolatai révén témavezetőm, Gulyás Gábor György 
javaslatára a Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület 
által kiírt, az „Év információvédelmi diplomadolgozata – 
2014” pályázatra neveztem, amelyen I. helyezést értem el, 
mely természetesen Gábor érdeme is. Az eredmény szá-
momra azt bizonyítja, hogy a témán érdemes a további-
akban is dolgoznom, így jelenleg is ennek folytatásával, 
illetve a hozzá kapcsolódó alkalmazás továbbfejlesztésével 
foglalkozom.

 – Dolgoztál-e a specializációd mellett? Ha nem is, 
mit gondolsz, lehetséges lenne-e úgy menedzselni az 
idődet, hogy elég jusson a tanulásra és a munkára is?

 – Ennek a félévnek az elején kísérletet tettem néhány 
projekt elvállalására külső cégeknél, azonban hamar ab-
bahagytam őket, ugyanis a kötelező, illetve a szakirányon 
belüli tárgyak együttes teljesítése mellett nem fért bele a 
munkák további vállalása. Az MSc képzés második évétől 
kezdve szándékomban áll dolgozni, ekkor már félállású 
munkát elvállalhatónak találnék az egyetem mellett.

 – A tanszék segített-e szakmai gyakorlatot találni? 
Milyen szakmai gyakorlat lehetőségek vannak ezen az 
ágazaton?

 – Idén nyáron lehetőségem nyílt a Crysys Laboratóri-
umban végezni a szakmai gyakorlatomat, azonban számos 
egyéb lehetőségről is hallottam, melyek a tanszék közvetí-
tésével elérhetőek a hallgatók számára.

A vállalatok a piaci kihívásokra gyorsan és meg-
bízhatóan csak úgy tudnak reagálni, ha gazdálko-
dási folyamataik teljes egészét átfogó informati-
kai rendszerekkel támogatják. Tevékenységüket 
ezért integrált vállalatirányítási informatikai rend-
szerrel irányítják, amelyek az üzleti, gazdálkodási, 
termeléstervezési és –irányítási folyamatok vala-
mennyi elemét együttesen kezelik.
Az ágazat tárgyai közül Vállalatirányítási rend-
szerek foglalkozik a vállalatok értékteremtő 
folyamataial, ezek informatikai oldalának be-
mutatásaval, a vállalatirányítási informatikai 

rendszerek típusaival és legfontosabb feladata-
ival. Az Adatbányászat laboratórium az adatbá-
nyászati algoritmusok és alkalmazási területeik 
bemutatását végzi, valamint a futásidő-optima-
lizálás módszereinek és lehetőségeinek ismer-
tetését. A Gazdálkodási információmenedzs-
ment a szervezetek típusainak, a gazdálkodást 
meghatározó tényezőknek és belső folyama-
toknak a bemutatását tűzte ki célul. Az ágazati 
labor a Vállalati rendszerek programozása, ahol 
a tipikus programozási feladatokról és a meg-
oldási módszereikről esik szó SAP rendszerben.

Vállalati információs rendszerek
(ETT)

 – Milyen naprakész, az iparban is haszno-
sítható tudást lehet itt megszerezni?

 – A hallgatók a vállalatoknál jelenleg is hasz-
nált vállalatirányítási rendszerek felépítését, 
funkcióit, működését és fejlesztési megoldásait 
ismerhetik meg. A szakirányon tanított konk-
rét rendszerek – mint például mySAP ERP – 
fejlesztésében és üzemeltetésében gyakorlatot 
is szereznek, mely gyakorlattal könnyen el 
tudnak helyezkedni a kifejezetten ezt a tudást 
igénylő pozíciókban.

 – Az iparban milyen posztok betöltésére lesz alkal-
mas az ágazaton végzett diák? Milyen szakmai lehető-
ségei vannak?

 – Pályakezdőink leggyakrabban vállalatirányítási rend-
szereken dolgoznak fejlesztői és tanácsadói pozíciókban. 
Később csoportvezetői, projektvezetői, illetve architekt 
pozíciók a leggyakoribbak.

 – Milyen ipari kapcsolatai vannak az ágazathoz köt-
hetően a három felelős tanszéknek?

 – Elsősorban vállalatirányítási rendszerek beszállítóival 
vagyunk kapcsolatban, mint SAP, IBM, Microsoft, Isys-
On, de előfordulnak nagyobb termelő-szolgáltató cégek is, 
akik ilyen rendszereket használnak.

 – Melyikek azok a tárgyak, melyek leginkább a to-
vábbtanulásra készítenek fel? Az ágazaton lehet-e olyan 
tudást elsajátítani, ami esetleg egy későbbi kutatói pá-
lyához ad segítséget?

 – A szakirány terjedelmi korlátok miatt csak betekintést 
tud nyújtani néhány vállalatirányítási területbe, mint például 
a pénzügy, logisztika és a termelésinformatika. Továbbá tech-
nológiai és rendszerelméleti alapok elsajátítása az egyik fő cél, 
melyekre biztosan lehet építeni egy későbbi MSc képzés ta-
nulmányai során. Aktuális kutatási területek közül például a 
felhő alapú vállalatirányítási megoldásokba (pl. SAP HANA), 
adatbányászatba (pl. SAS) és vállalati alkalmazások integrá-
ciójába (pl. SOA&ESB-alapú megoldások) nyújtunk rövid 
betekintést a BSc képzésen.

A szakiránnyal kapcsolatos kérdéseinkre Martinek Péter válaszolt.

Oktatói vélemény
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 – Milyen mesterszakon lehet folytatni a megkezdett 
tanulmányokat? Van-e lehetőség, hogy más szakra, akár 
más karra áthallgasson a BSc elvégzése után a hallgató?

 – Szakirányunk legtöbb hallgatója a BME-VIK Gazda-
ságinformatikus Mesterszakon folytatja tanulmányait, kö-
zülük is jó páran választják a Vállalatirányítási Informatika 
szakirányt ezen a képzésen. Természetesen könnyen folytat-
hatóak a tanulmányok a BME Mérnök Informatikus képzés 
mesterszakán, vagy más intézmények informatikai, gazdasá-
ginformatikus vagy akár gazdasági mesterképzésein is.

 – Elégedettek-e az előképzettségével a szakirányra 
érkező hallgatóknak? Mennyire érzi eredményesnek az 
ágazaton tanuló hallgatók munkáját?

 – A szakirányra érkező hallatók informatikai előképzett-
sége megfelelő. Motiváltan és lelkesen érkeznek a szak-
irányra, ami lehetővé teszi, hogy közös munkánk végén 

komoly eredményeket érjenek el például az Önálló labo-
ratórium és Szakdolgozat keretében.

 – Mennyire jelent kihívást a gazdaságtani ismeretek 
elsajátítása a mérnöki szemléletű hallgatók számára?

 – Legtöbb szakirányra érkező hallgatónk nyitott a gazdasá-
gi és üzleti ismeretek irányába is, így könnyen el tudják sajá-
títani a vállalati rendszerekhez kapcsolódó gazdasági és üzleti 
folyamatok alapjait.

 – Mennyire aktívan vesznek részt a tanszékek munkájá-
ban, annak projektjeiben a specializációra került hallgatók?

 –  Legtöbb hallgatónk valamilyen külső vagy partnercé-
günknél is dolgozik a szakmai gyakorlat keretében vagy azon 
túl gyakornoki pozícióban is. Természetesen lehetőség van a 
tanszéken folyó projektekbe és kutatásokba is bekapcsolódni, 
mellyel néhány (évfolyamonként 3-5) hallgató szokott is élni.

 – Az előzetesen elképzeltekhez képest, mennyire 
volt olyan a specializáció, mint amilyennek vártad? A 
mostani specializációtájékoztató brosúrák, leírások 
mennyire adnak hű képet az ágazatról a tapasztalataid 
alapján?

 – Habár az elvárásaim igencsak magasak voltak, sokat 
vártam a szakiránytól, mégis visszatekintve is azt tudnám 
mondani, hogy nem bántam meg a választást. A képzés 
nem csupán egy általános tankönyvszagú ismeretet kö-
zölt a hallgatókkal, hanem az iparban használatos kurrens 
technológiák gyakorlatias elsajátítását tette, teszi lehetővé. 
A tájékoztatók nyilvánvalóan nem tudnak lefedni minden 
egyes momentumot, ami a specializációt illeti, mégis tö-
mören képes egy holisztikus képet adni a lelkes jelentke-
zőknek a specializáció által nyújtott számos és nem utolsó-
sorban érdekes szakmai területekről.   

 – Mennyire befolyásolt a specializációválasztásban a 
tanszékekről előzetesen kialakult kép? Mennyire szá-
mítottak bele a döntésedbe a tanszék által  tartott előa-
dások minősége, korábbi benyomásaid, és az, amit még 
hallottál az ágazatról előzetesen?

 – A BSc képzésem folyamán, ahol ugyancsak a Vállalat-
irányítási rendszerek témaköre fogott meg igazán, az EET 
tanszék oktatói és felsőbb éves hallgatók minden támo-
gatást megadtak a színvonalas előadások mellett, a labo-
ratóriumi foglalkozások kifejezetten élvezhetővé tették az 
elméleti anyagrészek készségszintű megértését. A hallgató-
társaimtól is egyöntetű pozitív visszacsatolást éreztem.  

 – Mi a véleményed az oktatás színvonaláról az ágaza-
todon? Hogyan jellemeznéd az oktatóidat korrektség, 
felkészültség, és az előadásmód szempontjából?

A szakiránnyal kapcsolatos kérdéseinkre Mikó László válaszolt.

Hallgatói vélemény

 – Az oktatók felkészültsége szinte kiváló, az előadások 
interaktívak. Nyugodtan feltehetjük a felmerült kérdésein-
ket. Ha esetleg nem értünk meg valamit első nekifutásra, 
az előadók készséggel próbálták példák sokaságával 
könnyebben emészthetővé tenni a tananya-
got. A számonkérések korrektek, időben 
kihirdetik a számonkérés időpontját, 
és a tananyagot elérhetővé teszik a 
vizsgázók számára. Ha a hallga-
tó a félév folyamán folyamatos 
időt és energiát szentelt az adott 
tárgy elsajátításának, akkor nyu-
godt szívvel ülhet a vizsgapadba 
számot adni a tudásáról.      

 – Mennyire érzed naprakész-
nek azt a tudást, amit az ágazato-
don kapsz?

 – Maximálisan. 

 – Milyen a jegyzetek minősége az ágazatodon? Meny-
nyire elérhetőek segédanyagok a szakmai előmenete-
ledhez?

 – A jegyzetek minősége igen jó. Ez köszönhető az ok-
tatók erőfeszítésének, mivel folyamatosan frissítik a jegy-
zetet, illetve a hallgatók is megosztják bizonyos kritikus 
kérdésekben a gondolataikat, javítási javaslataikat.   

 – Mi az a tárgyaid közül, ami nehéznek bizonyult, 
ami például sok készülést igényelt, vagy akár nem is 
tartottad teljesen korrektnek? Melyik volt az a tárgy, 
amit szakmailag  a leginkább relevánsnak éreztél, eset-
leg különösen érdekelt és élvezted?

 – Számomra a matematikai alapozó tárgyak okoztak 
néhol komoly fejfájást. Az operációkutatás és a matema-
tikai statisztika tanulása nem tartozott a legkedvesebb el-

foglaltságaim közé, többek között a sok 
számonkérés végett. A korrektséggel nem 

volt gond, csak az érdeklődésem mindinkább a gyakorlati-
asabb tárgyakhoz vonzott. Ilyenek voltak Szikora tanár úr 
tárgyai, mint például az Integrált Vállalatirányítási rend-

szerek, vagy a Vállalatirányítási rendszerek konfiguráció-
ja című tárgy. Ha időm engedné, lehet most is 

bejárnék az előadásokra.  

 – Hogyan kívánod foly-
tatni a jövőben a pályafutásod? A 
továbbtanulást vagy az iparban 
való elhelyezkedést preferálod?

 – Nagy dilemma dönteni. 
Bárcsak mindkettőre lenne időm. 
Úgy néz ki, hogy az utóbbit fogom 

választani. 

 – Milyen tanszéki projektekben le-
het részt venni a specializáción? Éltél te 

ezekkel a lehetőségekkel, és ha igen, akkor mi 
volt ennek a pozitív hozadéka?

 – A tanszék számos lehetőséget biztosít, hogy ipari 
projektekbe kapjunk első kézből betekintést. Az önálló 
laboratórium tárgyak keretében külsős cégeknél volt lehe-
tőségem egy-egy félévben megtapasztalni az ottani szak-
emberek mindennapi tevékenységét, munkáját. Nagyon 
hasznosnak látom, hogy már az egyetemi képzés alatt van 
mód ilyen jellegű projektekben részt vállalni. 

 – Dolgoztál-e a specializációd mellett? Ha nem is, 
mit gondolsz, lehetséges lenne-e úgy menedzselni az 
idődet, hogy elég jusson a tanulásra és a munkára is?

 – Igen, gyakornokként dolgoztam, mert szükségem volt 
némi jövedelemre. A hallgatóknak azonban azt tanácsol-
nám, hogy ne siessék el a munkába állást, amennyiben 
nincsenek rászorulva. A tanulmányok – véleményem sze-
rint – elsőbbséget élveznek.  

 – A tanszék segített-e szakmai gyakorlatot találni? 
Milyen szakmai gyakorlat lehetőségek vannak ezen az 
ágazaton?

 – A tanszék számos iparban dolgozó céggel – legyen akár 
KKV vagy multinacionális vállalat (SAP, ISYS-ON, IBM, 
AGCO, stb.) – kapcsolatban van, hogy a hallgatók a ta-
nulmányaik alatt vagy utána a lehető legjobb elhelyezést 
kaphassák. Gyakornokként már előttünk állnak a valós 
élet lehetőségei és kihívásai.
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 –  Minek a hatására választottad a villamosmérnö-
ki pályát?

 – A gimnáziumi éveim során már nem is akartam más 
lenni. Elég tudatosan készültem arra, hogy villamosmér-
nök legyek. Volt egy hobbim, amivel körülbelül annyi időt 
töltöttem el, mint manapság a fiatalok a számítógépükkel 
az interneten lógva vagy a játékprogramokkal. Ez minden-
féle elektronikus herkentyűk barkácsolása volt. Akkori-
ban az időm jelentős részét ezzel töltöttem. Amikor vége 
volt a tanításnak, akkor először kipróbáltam a napközben 
eszembe jutott ötleteket. És amikor már nagyon szorított 
este a cipő, akkor elkezdtem másnapra tanulni. Úgyhogy 
a maga elég természetes módján adódott, hogy a villany-
karra jelentkezzek. Azt vártam tőle, hogy sokkal jobban 
megértsem azoknak a szerkezeteknek a működését, amiket 
összebarkácsoltam úgy, hogy közben meglehetősen felszí-
nesnek éreztem az ismereteimet azzal kapcsolatban, hogy 
ténylegesen hogyan működnek.

 – És az oktatást?
 – Szerintem nem jó dolog, ha valaki már egy kisebb 

közösség előtt sem mer vagy tud összeszedetten megszó-
lalni. Ezt is meg lehet tanulni, mint bármi mást. Úgy gon-
doltam, hogy nekem erre szükségem van, és igyekeztem 
ennek megfelelően megtanulni annak a fortélyait, hogy 
hogyan kell nagyobb közösség előtt szerepelni. Ezt olyan 
fontos dolognak tartom, hogy a gyerekeimet is próbáltam 
gimnáziumi színjátszó körök felé terelni. Kezdetben csak 
20-30 embernek tartottam gyakorlatokat és laborokat, az-
tán amikor először kellett az első 80-100 infós előtt beszél-
ni, az már izgalmasabb volt. Mostanra megnőtt a létszám 
400+-ra, és ez már megint egy egész más érzés és kihívás.

 – Volt olyan tárgy, amivel gondjaid voltak?
 – Volt egy felejthetetlen Finommechanika c. tantárgy. Az 

ember igazából nem is érti, hogy mit keresett a villamosmér-
nöki képzés tantervében. De ha tudjuk azt, hogy a villanykar 

pont úgy nőtt ki a gépészkarból, mint legutóbb az infó szak 
a villanykarból, akkor annyira nem meglepő, hogy egy sor 
gépész gyökerű tárgyat tanultunk, például Ábrázoló geomet-
riát, Mechanikát és külön Finommechanikát. Ezek néhány 
évvel később teljesen eltűntek, de nekünk még volt szeren-
csénk hozzájuk. Az említett tárgyban többek között rugót is 
tudnunk kellett volna méretezni. Máig rejtély előttem, hogy 
egy villamosmérnök palettájához ez miért tartozik hozzá, és 
ez nekem annyira nem tetszett. Mindenesetre kettő darab 
részvizsgát kellett írni a félév során. A kettő közül az egyiket 
elbuktam azon, hogy nem tudtam, hogy a rugóban a terhelés 
csavarási igénybevételt eredményez a rugó anyagára. Össze-
nyomja az ember a rugót, és ha ebbe kellően nem gondol 
bele, akkor azt hinné, hogy ez egy húzás-nyomás igénybevé-
tel, de ez nem így van. Ennek megfelelően más fizikai para-
méterekkel kellett volna számolni. Gajdos Sanyi ezt elbukta, 
és pótrészvizsgára kényszerült. Addigra persze megtanultam, 
és végül ezt a tárgyat is sikerrel abszolváltam, cserébe való-
színűleg már soha nem fogom eltéveszteni, hogy a rugóban a 
terhelés az torziós. Azért mindezen közjátékok ellenére is az 
egyetem alatt a legrosszabb átlagom 4,5 volt.

A hallgatók egy részének problémát okoz, hogy az Adatbázisok vizsga 7:30-kor kezdődik. De 
belegondoltál már abba, hogy Gajdos tanár úr miért döntött a korai kezdés mellett? Vagy abba, hogy 
miért szóbeli vizsga van a tárgyból? Mi feltettük helyetted ezeket a kérdéseket, sőt tisztáztuk a Gajdos-
ról szóló legendák egy részét is! Bátran olvass tovább, ha érdekelnek a válaszai!

“
Gajdos Sanyi elbukta, és pótrész-

vizsgára kényszerült”

 – Van példaképed a szakmában?
 – Ha Simonyi Károly nevét emlegetem fel, akkor való-

színűleg nagy meglepetést nem okozok, mert őt sokan is-
merik. Az ő személye azért is maradt emlékezetes számom-
ra, mert miközben a legtöbb valóban villamosmérnökinek 
tekinthető tárgy esetében megvolt bennem az az igény, 
hogy lehetőleg mindent a legalaposabban megpróbáljak 
megérteni abból, amit tanítanak, itt mégis szembesültem 
a hiányosságaimmal annak ellenére, hogy én csak akkor 
mentem el vizsgázni, amikor hitem szerint értettem és 
tudtam a teljes anyagot.

Az Elektronfizika c. tárgyat tanította nekünk, és a meg-
szokott módon készültem. A vizsga olyan jellegű volt, mint 
amilyen most Adatbázisokból van: Simonyi professzor úr 
leült a hallgatókkal szemben, és szóban egyedül végigvizs-
gáztatta a kb. 100 diákot. Máig emlékszem, hogy tudott a 
vizsgán olyat kérdezni tőlem, amibe korábban nem gon-
doltam eléggé bele, pedig illett volna. Akkor ez nekem egy 
kissé kellemetlen, de hosszú távon nagyon pozitív élmény 
volt. Egy újabb visszacsatolást adott arra, hogy milyen 
csalóka tud lenni az, amikor az ember bizonyos dolgok-
ról csak azt hiszi, hogy érti, de valójában nincs lehetősé-
ge megbizonyosodni arról, hogy ez valóban így van-e. A 
szóbeli vizsgákon jobban kiderülnek a megértés, tanulás 
hiányosságai, mert a legkisebb gyanú esetén is a vizsgáz-
tató rögtön vissza tud kérdezni. Írásbeli vizsga esetén le-
het szándékosan is kétértelműen fogalmazni. Talán nem 
meglepő ezek után, hogy ez az egyik oka annak, amiért 
Adatbázisokból is szóbeli vizsgákat tartunk, ameddig csak 
meg tudjuk oldani. Hitem szerint ez olyan élményt jelent 
azok számára, akik erre fogékonyságot mutatnak, ami ma-
napság egyre nehezebben pótolható mással. Azokat persze, 
akiknek ez egy kellemetlen kihívás, és csak nyűgnek érzik, 
természetesen sajnálom. De úgy hiszem, hogy nekünk el-
sősorban nem azokban kell gondolkoznunk, akik az utób-
bi kategóriába tartoznak, hanem azokban, akik azért van-
nak itt, hogy alaposan, sokoldalúan készítsék fel magukat 
az informatikusi pályára.

 – Zavar, ha valaki eszik, késik vagy beszélget az előa-
dásod alatt?

 – Ha késnek a hallgatók, azt már megtanultam kezelni. 
Az előadás elején beszélek adminisztratív dolgokról – ami-
re mindenki jobban odafigyel az átlagosnál –, majd pedig 
néhány mondatban végigszaladok az előző óra anyagán. 
Ez arra jó, hogy akik már ott vannak, azok jobban rá tud-
nak hangolódni a témára, de mivel már egyszer hallották, 

ez nem feltétlenül igényel részükről olyan nagy koncent-
rációt, mint amikor új anyagot hallanak. Még úgy is le-
het élvezni, hogy közben az emberek jönnek-mennek, 
helyezkednek, mocorognak, és mire ezzel végzek, addigra 
körülbelül a késők is megérkeznek, így az új anyagrészeket 
reguláris körülmények között tudom elmesélni.

Az viszont zavar, ha előadás közben azt látom, hogy va-
laki látványosan táplálkozik, vagy éppen nem figyel oda, 
folyamatosan beszélget, mert úgy érzem, hogy ilyenkor 
nem sikerült lekötnöm az illető figyelmét. Próbálok úgy 
beszélni, hogy ha egyszer valaki rászánta azt a másfél órát, 
hogy engem végighallgasson, akkor ne úgy menjen el, 
hogy „Úristen, ide sem jövök többet”, hanem valamiféle 
méltányolható élményt adjon neki. Ami nyilvánvalóan 
nem teljesül akkor, ha folyamatosan azt látom, hogy valaki 
kommunikál a szomszédjával. Amikor ez markáns mérete-
ket kezd ölteni, akkor néha ki is szoktam szólni, például 
időnként jó étvágyat kívánok az éhezőnek-étkezőknek, és 
elmondom, hogy nekem is korog a gyomrom.

 – És mi a helyzet azzal, ha valaki elalszik az előa-
dásodon?

 – Ezt nem tapasztaltam még, ami persze nem jelenti azt, 
hogy nem fordulhatott elő. Ha valaki az első sorban alszik 
el, az az udvariassági szabályok megsértésének a kategóri-
ájába is beletartozik. Ha azt látnám, hogy valaki alszik, és 
közben a társaság nagy része beszélget, unja magát, akkor 
nyilvánvaló, hogy nem úgy zajlik ez az előadás, ahogy zaj-
lania kellene, és jobb, ha kicsit magamba nézek, hogy most 
optimális módon mondom-e el a tananyagot. Ennek az 
ellentéte, amikor a társaság nagy része figyel, és egy valaki 
alszik, akkor meg azt gondolnám, hogy az illetőnek volt 
egy rossz éjszakája, de egyébként igyekvő, mert ennek elle-
nére is eljött az előadásra.

Az, hogy 8:15-kor kezdődik egy előadás, szerintem 
nincs korán. Ha valaki egyetemre jár, és nappali tago-
zatos hallgató, akkor ő azt vállalta, hogy az órarendben 
meghatározott oktatási eseményekre rendszeresen be fog 
járni, márpedig ezek tipikusan 8 órára vannak ütemezve, 
tehát az neki nem lehet korán. Ennek kellene az első 
számú prioritásnak lenni a többségben levő állami ösz-
töndíjas, illetve tandíjmentes hallgató számára, és ehhez 
kéne igazítani a többi programot. Abban hiszek, hogy 
új ismereteket csak pihent aggyal lehet befogadni. Az 
tökéletesen fals dolog, amikor valaki éjjel 1-ig bulizik 
vagy dolgozik, utána meg pislogva, sok kávé után betá-
molyog egy előadásra, próbál valamit elcsípni belőle, és 
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utána szidja az előadót és/vagy a tárgyat, hogy nem elég 
érdekes az 5. normálforma. Annak, akinek az érdeklődé-
sét az adott éberségi szintjén legfeljebb három akt tudná 
felkelteni, azzal nem tudok versenyezni. Pihenten kell 
eljárni az előadásokra, olyan állapotban, amikor az agy 
a maga természetes módján is felszívja az új ismerete-
ket, nem pedig elhárító üzemmódban működik. Amikor 
fáradt, akkor nem befogadni akarja a külvilág ingereit, 
hanem kizárni, és ez egy óriási különbség. Ha tehát va-
laki ilyen állapotban jár előadásra, az magával is meg az 
előadóval is kitol.

 – Zavar, ha valaki fölveszi az előadásodat?
 – Nem zavarhat, mert nem tudom megakadályozni, és 

ha nem tudom megakadályozni, akkor nem is próbálom. 
Ha ezek az előadások nem kerülnek publikálásra, akkor ez 
ráadásul semmiféle törvénybe sem ütközik. A publikálás 
az egy más kategória. Ezzel kapcsolatban sem lennének 
fenntartásaim akkor, ha nem olyan feltételrendszerben 
történne ez, mint amilyen körülmények között a mai fel-
sőoktatás működik, vagy inkább csak vergődik.

Ha most az előadások videófelvételeire kanyarodunk 
rá, köztudott, hogy rengeteg előadásról készítettek ilye-
neket. Engem is megkerestek azzal, hogy az Adatbázisok 
előadásokat fölvennék, mert ez „az oktatás minőségének 
a javítását” szolgálná. Erre azt mondtam, hogy nagyon 
sok mindenre hajlandó vagyok azért, hogy az oktatás 
minőségét javítsuk, de abban nem hiszek, hogy az előa-
dások felvétele és bármikor való megnézése a kétezres 
évek Magyarországán elsődlegesen az oktatás minőségé-
nek a javítását szolgálná. Ugyanis az én fogalmaim sze-
rint a minőségi tudás elmélyült és tartós – nem pedig 
az ISO 9000-nek megfelelően csak agyondokumentált a 
folyamat –, márpedig azok, akik az előadásokat videóról 
akarják végignézni, adott esetben közvetlenül egymás 
után, esetleg még gyorsítva is, nem ugyanazt fogják kap-
ni, mint azok, akik ezt a tervezett ütemezéssel teszik, 
vagyis részt vesznek az előadásokon, és közben még saját 
jegyzeteket is készítenek. Akik felvételről akarják meg-
nézni az előadásokat jó eséllyel azt tervezik, hogy nem is 
akarnak az oktatási eseményeken rendszeresen részt ven-
ni. Sajnos az ilyen hallgatói attitűd manapság egyáltalán 
nem ritka, pl. munkavégzésből kifolyólag. A videófelvé-
telek elkészítése és publikálása minderre még bátorítólag 
is hat, miközben a felvételeknek a korábban elmondott 
módon történő megtekintésén keresztül megszerezhető 
tudás köszönőviszonyban sincs azzal, mint amit akkor 

szerezhet valaki, ha egy sokkal hosszabb időinterval-
lumon keresztül foglalkozik ugyanezzel. Mindez tehát 
nem a minőségi tudás megszerzését támogatná, hanem 
éppen ennek az ellenkezőjét.

 – Miért ellenzed, ha felrakják a zh-kat a Wikire?
 – Először talán érdemes lenne a kérdést is finomítani, 

hiszen számos zh van fent most is a Wikin az egyetérté-
semmel. Az ellenzés tehát nem kategorikus. Azonban egy 
adott mennyiség felett a példasorok már nem azt a célt 
szolgálják, amit a Wiki számára az alkotóik deklaráltak, 
vagyis hogy mintát adjon a számonkérések formájára is. 
Egy adott mennyiség felett már inkább arra szolgálnak, 
hogy ezen keresztül extrapolálni lehessen azt, hogy mi-
ként zajlik részleteiben a számonkérés. A cél viszont nem 
az lenne, hogy a hallgatók azt tanulják meg, hogyan kell 
átmenni a tárgyból, hanem magát a tárgyat tanulják meg. 
Márpedig teljes idősoros zh-gyűjtemények alapján ezt szá-
mos tárgy esetében meg lehet úszni. De még ha más helye-
ken el is kezdenének gyűjtögetni a zh-kat a hallgatók, mi 
ennek is próbálunk elébe menni azzal, hogy a zh minden 
évben tartalmaz olyan feladatokat, vagy olyan megfogal-
mazásban feladatokat, hogy azt ne lehessen csak a korábbi 
évek feladatai alapján megoldani.

 –  Miért döntöttél a krétás óra mellett? Miért nem 
diasoros órát tartasz?

 – A diasoros előadásnak általában az a lényege, hogy az 
ember, mint előadó is folyamatosan „puskázik”, valamint 
nem várja el a hallgató részéről a saját vázlatok készíté-
sét. A kellően részletes diasorok révén nagyon vezetett 
az előadás, és könnyen hajlamosít arra, hogy az előadó 
ne akkor szülje meg a gondolatait, ne úgy mondja el, 
mint ahogy saját maga is elmagyarázná egyre több év 
tapasztalata alapján, hiszen ott van minden, csak végig 
kell rajta futni. Innentől kezdve az a lehetőség lényege-
sen csökken, hogy olyan előadást tartson, ami egy tel-
jesen logikus, egyre több év tapasztalatával egyre job-
ban felépített, ugrások nélküli gondolatmenetet próbál 
hibátlan logikával átadni a hallgatóknak. Arról nem is 
beszélve, hogy a diasorok arra is hajlamosítanak, hogy az 
előadásokat sokkal pergőbbé tegyék. Tantárgya válogat-
ja, hogy mindezeknek van-e létjogosultsága. Egy olyan 
tárgy esetén, ahol rengeteg tényadattal kell szembesíteni 
a hallgatókat lehetőleg hibátlanul, és számukra a kihívás 
jelentős részben azt jelenti, hogy ezek közül minél többet 
valahogy memorizáljanak, mert ezeket valamilyen okból 

kifolyólag fejből kell tudni, ott pl. segíthetnek a diaso-
rok abban, hogy ez az információmennyiség hibátlanul, 
hatékonyabban demonstrálásra kerüljön, és a hallgatók 
megérezzék azt, hogy itt mire van szükség.

Az Adatbázisok viszont nem ilyen jellegű tárgy, hiszen a 
tényanyag viszonylag kevés (pl. a Számítógéphálózatokhoz 
képest), viszont ennek egy nagyon konzisztens rendben 
kellene összeállnia a fejekben. Sokkal több mindent in-
kább megérteni, mintsem memorizálni kell. Régen rossz, 
ha valaki ebből a tárgyból csak memorizálni akar. Ő jó 
eséllyel meg is bukik a vizsgán, mert az első olyan – egyéb-
ként alapvetőnek tekinthető – kérdésre, amire korábban 
explicit módon mi nem adtuk meg a választ, ő nem fog 
tudni válaszolni. A tárgy jellege miatt tehát a krétás előa-
dásmód szerintem sokkal adekvátabb, mintha a diasort 
pörgetném, a hallgatók nagy része pedig dőlne jobbra-bal-
ra és nem tudná követni az előadásokat. Sokkal többet is le 
tudnék adni az anyagból, de nem lenne igaz az, hogy ebből 
a hallgatók fejébe ugyanannyi ráfordítás mellett hosszútá-
von és hasznosíthatóan több is kerülne bele. Egyébként 
szerintem nehezebb krétás előadásokat tartani, mint dia-
sorokról felmondani ugyanazt.

 – Mi volt a célod az Adatbázisok jegyzet megírásával?
 – Egy elég általános elvárás, hogy minden tárgyhoz le-

gyen valamilyen jegyzet is. Mivel ezen a területen jelentős 
részben autodidakta módon tanultam meg rengeteg dol-
got, ennek folyamán magamnak is készítettem jegyzeteket, 
amiből egy olyan anyagot tudtam készíteni, hogy a hall-
gatók is tanulhatnak belőle. Ugyanakkor az a fajta adat-
bázis-kezelés, amiről ebben a tárgyban beszélünk, ennek 
a témakörnek csak az alapjait képes bemutatni. Egy félév 
alatt nem tudunk megcélozni olyan dolgokat, amelyek na-
gyon közel vannak a mai legkorszerűbb technológiákhoz, 
még ha ezt egyes hallgatók el is várnák a tárgytól. Ilyen 
célja tehát a jegyzetnek sem volt. Az adatbázis-kezelésnek 
ez a része egy olyan szintű alapozás, stabilnak tekinthető 
tudáshalmaz, ami pl. az Analízisben tanítottakhoz hason-
lítható, és ami nagyon kívánja azt, hogy ez egyértelműen 
le is legyen írva.

 – Tervezel egy másik tárgyat, aminek a segítségével a 
hallgatók bővíthetnék a tudásukat ebben a témakörben?

 – Bennünk meglenne az igény is és az oktatási képes-
ség is arra, hogy ráépítsünk az Adatbázisokra még egy 
tárgyat. Van egy kész tematikánk egy MSc-s Adatbázi-
sok II-re, aminek a tantervbe illesztése csak kari elha-
tározás kérdése.

 – Ha jól tudom, korábban nem volt gyakorlat Adatb-
ből. Mi volt az indok, ami miatt változtattál?

 – Fontos előrebocsátani, hogy a változtatás a Kartól 
származik, mégpedig a kétlépcsős képzésre való átállás so-
rán. A hallgatók részéről a növekvő létszámokkal együtt 
jelentkezett az igény a gyakorlatokra, de ez nem jelentet-
te azt, hogy erre megvolt minden feltétel is. Ahhoz, hogy 
egy ekkora társaságnak kiscsoportos gyakorlatokat lehes-
sen tartani, számos, az adott témakört értő, gyakorlatra 
kiállni képes emberre van szükség. Ennek hiányában ko-
rábban nem tudtunk volna olyan gyakorlatokat tartani, 
mint most, hiszen nem várható el a kollégáktól, hogy a 
max. 35 fős létszámoknak megfelelően egy héten 3-4-5-
ször mondják el ugyanazt különböző időpontokban. Ez 
a probléma úgy hidalódott át, hogy a körülöttem lévő 
lelkes és az adatbázis-kezelést szerető-értő diákjaim, érzé-
kelvén azt, hogy a hallgatók egy jelentős részének milyen 
nehézségeket okoz a tárgy elsajátítása, elkezdtek temati-
kus korrepetálásokat szervezni. Ezek arról szóltak, hogy 
hogyan lehet tipikusnak tekinthető problémákat, felada-
tokat hatékonyan megoldani. Volt egy 4-5 fős önkéntes 
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társaság, akik ezt két féléven keresztül a segítségemmel, 
de nem az én inspirációmra csinálták. Ez egybeesett a 
kétlépcsős képzés bevezetésével. Akkor jött az ötlet, hogy 
ha ezt a hallgatók szeretnék, akkor be tudjuk-e vállalni 
azt, hogy erre a társaságra alapozva tartunk gyakorlato-
kat. Addigra ők felsőbb évesek lettek, és voltak olyanok, 
akik erre rábólintottak, és így előállt a „kritikus tömeg”. 
A feladatom már csak az volt, hogy ezt fenntarthatóvá te-
gyem, vagyis ha valaki már „kiöregedett”, vagy nem volt 
ideje rá, akkor hasonló érdeklődésű, kvalitású utánpót-
lásról gondoskodjak.

 – Első hét után a legtöbb tárgyra a hallgatóságnak 
csak 20-30%-a jár be. A te előadásaidon mégis szinte 
teltház van minden alkalommal. Mivel érted el ezt a 
hallgatóknál?

 – Azt gondolom, hogy az előadások során úgy beszélek, 
hogy közben valóban végig is gondolom azt, amit mon-
dok. Nem memóriából adok elő, hanem megpróbálom 
érdekesen elmesélni egy logikus gondolatfonalra felfűzve 
azt, ami az adott órára adatott. Szerintem ettől lesz érthe-
tő és követhető egy előadás. Ebben segít az is, hogy nem 
vetítek. Aki vetít, az akaratlanul „puskának” is tekinti a 
diasort, és kevésbé töri azon a fejét, hogy az egymás utáni 
gondolati egységeket hogyan kösse logikusan össze. Azt 
viszont nem tudom megítélni, hogy az előadásom magas 
látogatottságának ez-e a legfőbb oka.

 – Mi alapján történik a hallgatók gyakorlatra való 
beosztása?

 – Alapvetően annak próbálom meg kihasználni a pozi-
tív hatásait, ha a csoportok lehetőség szerint homogének. 
Nem hiszek abban, hogy annak jótékony hatása van – a 
mi feltételeink között –, ha a legambiciózusabb hallgatóin-
kat összezárjuk azokkal, akik a legkevésbé sem érdeklődnek 
a tanulmányaik iránt, és csak azt várják, hogy a sokadik 
tárgyfelvételre végre összeszedjenek egy halvány kettest. 
A rendelkezésünkre álló információk segítségével tudjuk 
– például ha valakit már tanított valamelyik gyakorlatve-
zetőm –, hogy kikre, milyen szempontból érdemes odafi-
gyelni, és mi meg is próbálunk. Tudnunk kell, hogy melyik 
csoport milyen értelemben homogén, így a gyakorlatveze-
tők is ennek tudatában mehetnek be gyakorlatot tartani. 
Tudja azt, hogy a diákjai csak túlélni akarják a gyakorlatot, 
vagy minél több új ismeretet akarnak magukba szívni.

Persze, ha valaki egy konkrét gyakorlatvezetőhöz szeretne 
járni, akkor nyugodtan szólhat előre. Sokkal fontosabb az, 
hogy az illető szívesen járjon az egyetemre, egy adott sze-
mélyhez, és úgy tanulhasson, ahogyan ő szeretne, és ahogy 
az a számára a legjobb.

 – Első előadáson elhangzott egy olyan mondat, hogy 
előadáson és gyakorlaton kevesebbet adtok le, mint 
amennyi egy jó zh megírásához kellhet. Mi erről a véle-
ményed? Próbáltál már változtatni ezen?

 – Ez a kérdés valami alapvető félreértésen alapulhat, hi-
szen az nem lehet igaz, hogy mi kevesebb anyagot adnánk 
le, mint ami ahhoz kell, hogy kettest lehessen szerezni. Ha 
a kérdésbeli állítás igaz lenne, már régen megköveztek vol-
na bennünket a hallgatók. Meg lehet nézni a zh-kat visz-
szamenőleg is, amiknek az a jellemzője, hogy 5-6-7 feladat 
között vannak egyszerűbbek, amelyek a gyakorlatokon, 
előadásokon elhangzottak alapján különösebb kreativitás 
nélkül megoldhatók, és ha erre valaki képes, akkor az elég-
séges – tehát az aláírás – megszerezhető. A zh feladatok 
egy jelentős része olyan szintű, amiket a gyakorlatokon is 
megoldotok, vagy megoldhatnátok, ha egy csoport kellő 
felkészültséggel megy el a gyakorlatra, és az kellően pergő 
tud lenni ahhoz, hogy a gyakorlatra tervezett feladatokat 
mind el is tudják végezni.

Ezen felül vannak olyan feladatok, amelyek viszont 
több-kevesebb kreativitást is igényelnek, de ezek megoldá-
sát nem is várjuk el mindenkitől. Azt próbáljuk lemérni, 
hogy kellően mélyen is megértették-e a hallgatók a tan-
anyagot. A cél az lenne, hogy már a szorgalmi időszakban 
eljussanak minél többen erre a szintre, ezért az ilyen tudás 
megszerzését a magunk módján támogatjuk, a legjobb 
eredményeket pedig különösen figyelemre méltónak tart-
juk. Ha valaki valamit alaposan meg akar tanulni, akkor 
fontos, hogy az illető hosszabb időn keresztül, rendszere-
sen és lehetőleg elmélyülten kerüljön kapcsolatba az adott 
anyaggal. Szerintem az a legértékesebb tanulási mód, ami-
kor az ember saját maga is töri a fejét kapcsolódó problé-
mák megoldásán. Így lehet a legtartósabb, legelmélyültebb 
tudást megszerezni, mert a megoldás keresése során az 
ember előbb-utóbb a legalapvetőbb állításokat is megkér-
dőjelezi, majd pedig megmagyarázza magának. Ugyan-
akkor irreális dolgokat nem várunk el: ne feledjük, hogy 
gyakorlati jegy nincs, és egy elégséges zh után is minden 
további nélkül lehet jeles vizsgajegyet kapni – csak esetleg 
nehezebben, mint azok, akik négyes-ötös zh-t írtak.

 – Miért raktál a tavalyi zh-ba egy olyan kérdést, ami-
re a választ még nem tanultuk?

 – Először is bocsássuk előre, hogy a kérdés 33 pontból 
egyet érintett, tehát ennek megfelelő súllyal kezeljük. Má-
sodsorban, még ha szokatlan is, de a ti tudástáratokba 
annak is bele kellene tartoznia, hogy tudnotok kell, mit 
tudtok, mivel vagytok képesek alkotó módon dolgozni, és 
mi az, amivel nem. Vagyis a tárgy anyagának az is részét 
illene, hogy képezze, hogy tudni kellene, mit tanítottunk. 
Ezt akár „metatudásnak” is nevezhetnénk.

A mérnöki gyakorlatban és az üzleti világban a legnagyobb 
kudarcok, bukások éppen abból szoktak származni, ha a 
mérnök nincs tisztában a saját tudásával, képességeivel. Ha 
valaki nem tudja azt sem, hogy ezt neki tudni kellene-e, ez 
adott esetben sokkal rosszabb annál, mintha az illető bizto-
san kijelenti, hogy nem tudja, hiszen jóval nagyobbat tud 
hibázni. Ha pedig legalább abban biztos, hogy ezt tanulta, 
és egyetlen indirekción keresztül eljut ahhoz a tudáshoz, 
ami megadja a választ az adott problémára, akkor az illető 
akár még jó mérnök is lehet. Érdekességképpen megjegyez-
ném azok számára, akik már tanultak pl. Adatbázisokat, 
hogy a 2PC és a fejlettebb 3PC protokoll között éppen az 
a különbség, hogy utóbbi esetén a szavazásban résztvevők 
azt is tudják, hogy a többiek tudnak-e egy bizonyos dolgot.

 – Mi alapján választod ki a következő évi gyakveze-
ket? Hogyan készíted fel őket a feladatra?

 – A legjobb hallgatókat próbálom rendszeresen meghívni 
– elsősorban a zh- és a vizsgaeredményeik alapján –, és jön-
nek is. Feltehetően azért, mert azonosulni tudnak azzal, amit 
ők itt tapasztaltak. Akik felsőbb évesek, doktoranduszok ná-
lam dolgoznak, ők kivétel nélkül önkéntesek, nem kapnak 
pénzbeli ellenszolgáltatást a munkájukért.

A gyakorlatvezetők egy elég tisztességes felkészítésen 
mennek keresztül, mielőtt a gyakorlatokat megtarthatják. 
Itt nem győzzük hangsúlyozni, hogy a legfontosabb az al-
kotóképes tudás megszerzésének a támogatása. Azt mi nem 
tekintjük értéknek, ha valaki fel tudja mondani a jegyzet 
megfelelő oldalait. Minden évben minden gyakorlat előtt 
vannak gyakorlatvezetői felkészítések is. Akik sokadszor 
tartanak gyakorlatot, azok opcionálisan vesznek részt, de 
az újaknak egyszer kötelező végighallgatniuk. Ez pont azt 
segíti elő, hogy lehetőleg egységes szemlélettel – de nem 
feltétlenül azonos módszerekkel – történjen a különböző 
csoportokban a tárgy oktatása és számonkérése. Ha vala-
hol ettől eltérés van, akkor az az Exception kategóriába 
sorolandó, és kérem, hogy a diákok adjanak a gyakorlat-
vezetőnek vagy nekem visszacsatolást ezzel kapcsolatban. 
Minden visszacsatolásért hálás vagyok még akkor is, ha az 
esetleg a hibáinkra-hiányosságainkra mutat rá.

 – A beugrómentességet miért csak azok a hallgatók 
kaphatják meg, akik először veszik fel a tárgyat?

 – Arra szeretnénk inspirálni mindenkit, hogy már első 
nekirugaszkodásra mutasson magas teljesítményt és sze-
rezzen biztos tudást. Aki sokadszorra fut neki ugyanolyan, 
vagy hasonló feladatok megoldásának, az nem ugyanolyan 
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teljesítményt nyújtott azonos végeredmény esetén sem. Ha 
pedig kisebb a teljesítménye, akkor miért kapjon ugyanolyan 
kedvezményeket? Gondoljatok bele egy olyan mérnökbe, 
akinek kiadják a feladatát, ismeri a határidőt, majd pedig az 
adott időre egy működésképtelen vagy elfogadhatatlan meg-
oldással áll elő. A mérnököt szerintem úgy érdemes elképzel-
ni, hogy megtervez valamit, elkészíti, és az működik. Ki látott 
már olyan mérnököt, aki tervezés helyett próbálkozik? Emiatt 
tragikusnak tartom, hogy mekkora különbség van aközött, 
hogy az egyetemen éveken keresztül óhatatlanul mire szoktat-
juk a hallgatóinkat, és ezzel szemben mit vár el tőlük az ipar. 
Ennek fényében még az is túlzás, hogy egy tárgyból hatszor 
lehessen próbálkozni, amit a felsőoktatási törvény még min-
dig megenged. Nézzetek utána, hogy pl. a Karlsruhei Mű-
szaki Egyetemen mik a szabályok. Nem is lehet lezongorázni 
a német és a magyar műszaki kultúra közötti különbséget, 
de természetesen azt sem állítom, hogy a különbséget csak 
ez okozza.

 – Tavaly miért volt a beugrómenteseknek egy külön 
vizsgaalkalom, ahol mindenki ötöst kapott, de nem is 
kellett felelniük?

 – Egyszer volt Budán kutyavásár, de ez sem teljesen pon-
tos így. Inkább azt mondanám, hogy ez a szóbeli nem el-
sősorban az Adatbázisokról szólt. Pont azért lehetett meg-
csinálni, mert korábban ilyen nem volt. Nem lehetett rá 
számítani, és azokról, akik a tavalyi különösen nehéznek 
bizonyult zárthelyin négyes, ötös eredményt értek el, azt 
gondolom, hogy már bebizonyították, hogy képesek meg-
tanulni ezt az anyagot az elvárható szinten, és valójában 
meg is tették a vizsga időpontjára. Annak szinte nulla az 
esélye, hogy ők felkészületlenül jöjjenek el erre a kizáró-
lag számukra kiírt alkalomra. Egy vizsga szerintem arról 
szól, hogy a vizsgázó meg tudja-e győzni a vizsgáztatót 
arról, hogy megtanulta a tárgyat. Az adott körülmények 
között különösebb meggyőzést már nem igényeltem tő-
lük, viszont kíváncsi voltam arra, hogy valójában milyen 
emberekről, személyiségekről van szó. Számos kérdést 
tettem fel nekik tanulmányaikkal, gimnáziumi éveikkel 
kapcsolatban is, mert ilyenkor nézek szét alaposabban, 
hogy kiből lehet a későbbiekben munkatárs. Ehhez az is 
hozzátartozik, hogy a szakmán kívül ki milyen módon tud 
megszólalni, váratlan helyzetekben hogyan reagál.

 – Miért kezdődnek a vizsgák 7:30-kor?
 – A reggeli 7:30-as kezdésű, mintegy 15 perces írásbeli 

beugrók intézménye 1995. óta folyamatosan létezik, és jól 

működik. Amikor néhány évvel ezelőtt a TVSZ-be beleke-
rült, hogy a vizsgák 8 órától lehetnek, külön leegyeztettem 
a HK-val, valamint a Kar és a tanszék vezetésével, hogy 
a beugrókat továbbra is 7:30-tól tarthassam, mert ha egy 
elég nagy termet tud a kar erre a célra adni, akkor a terem 
befogadóképessége nem korlátozza az adott napon vizsgá-
zók számát, ami a hallgatóknak is előny. Továbbá a termet 
csak mintegy 20 percre vesszük igénybe. Ha ez egy normál 
2 órás sávba esne, akkor valójában olyan, mintha 2 órára 
foglalnánk le egy nagy előadót, hiszen a maradék időt nem 
lehetne hasznosítani. A 7:30-as beugró intézménye – az 
erről folyó néhány évvel ezelőtti párbeszéd során – már 
vagy 10 éve működött, és egy hallgatót normál esetben 
csak egyetlen egyszer érintett. Mindez a hallgatók és kép-
viselőik számára akkor elfogadható volt.  Annak alapján, 
hogy a HK elfogadta, már másnak sem volt kifogása, hi-
szen jelentősen hatékonyabb gazdálkodást tett lehetővé a 
nagy előadóinkkal. Nekem pedig személy szerint semmi-
lyen előnyöm nem származik a korai kezdésből. Éppen el-
lenkezőleg, hiszen pontosan én voltam az, aki nem egyszer 
jöttem be ilyen korán, hanem minden vizsgaidőszakban 
mintegy 12 alkalommal, minden Adatbázisok vizsgára. 
De számomra ez vállalható, mert hitem szerint ez jobb a 
hallgatóknak is és a Karnak is. Mindebből viszont az is kö-
vetkezik, hogy részemről kezdődhetnének a vizsgák 8-kor 
is, csak ez lehetőleg ne járjon azzal, hogy a végén többen 
járnak rosszabbul, mint jól.

 – Mi alapján választod ki azokat a diákokat, akik ná-
lad szóbeliznek?

 – A vizsgán, aki akar, az a gyakorlatvezetőjénél szóbe-
lizhet, mert ő jobban ismeri a hallgatót, és talán a diák is 
jobban érzi magát egy ismerős személynél. Így jobb lehet a 
vizsga hangulata, jobb eredmények születhetnek, és hatéko-
nyabban folyik a vizsgáztatás is abban az értelemben, hogy a 
vizsgázó tényleges tudását hamarabb és/vagy kisebb hibával 
tudja olyasvalaki megítélni, aki nem akkor találkozott elő-
ször a hallgatóval. Én pedig vizsgáztatom azokat, akiknek lé-
nyegtelen, hogy kinél vizsgáznak, vagy akiknek éppen nincs 
jelen a gyakorlatvezetője. A vizsgázó kiválasztása egyébként 
a felkészülők közül jelentkezés alapján történik, márpedig 
ekkor fogalmunk sincs arról, hogy az illető kicsoda.

 – Állítólag, ha nem akarsz valakinek kegyelemből rosz-
szabb jegyet adni, mint amit szeretnél, lejelentkezteted a 
hallgatót az aznapi vizsgáról azzal az indokkal, hogy jöj-
jön el újra vizsgázni. Mi a véleményed erről a legendáról?

 – Ez így biztosan nem igaz, mert én magam nem is 
tudok lejelentkeztetni senkit, és ezt a hallgató sem tudja 
ekkor már megtenni. Az, hogy egy hallgatónak jobb je-
gyet szeretnék adni, nem tud anélkül megtörténni, hogy 
az illető ebben valamilyen szinten ne kooperáljon. Ha va-
laki ennek határozottan ellenáll, akkor nem tudok vele mit 
tenni, megkapja a kívánt jegyét. Ha viszont úgy érzem, 
hogy érdemesebb lenne valamilyen jobb jegyre is, akkor 
tény, hogy néha megpróbálom erre rábeszélni.

 – Utólag mi a véleményed a 2014 tavaszi vizsgakur-
zus konzultációiról? Szerinted hasznos volt a diákok 
számára?

 – Ami pozitív volt benne, azt mindenképpen meg-
próbáljuk hasznosítani. Az például egy jó tapasztalat, 
hogy számos hallgató esetében a problémát az okozza, 
hogy szisztematikusan nem tanultak meg tanulni. Cso-
dákra volt képes az, hogy az alapfogalmakat tisztába 
tették számukra, és elmagyarázták, hogy egy definíció 
különböző részeinek mi az értelme, és milyen követ-
kezményei vannak akkor, ha az a definícióból hiány-
zik, vagy nem úgy van megfogalmazva. Az viszont nagy 
probléma, hogy ez sokak számára új élmény volt, mert 
ennek nem Adatbázisokból kellene kiderülnie. A tanár-
nőnek az volt az elképzelése, hogy ő megpróbálja ezeket 
a hallgatókat felkészíteni, plusz segítséget adni nekik, 
amikre nekünk nem lenne elég erőforrásunk. Mint egy-
szeri kísérletet és tapasztalatot, mindenképpen pozitív-
nak érzem.

 – Milyen trükkökkel próbáltak már átmenni a hall-
gatók a tárgyaidból? Puskáztál hallgató korodban?

 – Egyszer információmenedzsment c. tárgyból megdöb-
bentett, hogy egy másfél méter hosszú, öt centiméter széles 
csíkra mikro kézírással valaki felírta a tárgy teljes anyagát. 
Ezt az egyik fiókomban azóta is őrzöm, mint elismerést, 
hogy annyira fontos, hasznos és érdekes dolgokat tartal-
mazott az illető szerint ez az anyag, hogy ebbe ennyi ener-
giát volt érdemes fektetni. Egyszerűen elképesztett, hogy 
ezt valaki hajlandó volt megcsinálni. Valahol sajnáltam is, 
hogy lebukott, és elvettem tőle.

Egyébként, amikor diák voltam, én is puskáztam, még 
ha ez nem is nagy dicsőség. Nekem is voltak olyan tárgya-
im, amiket annyira nem kedveltem, amiről úgy éreztem, 
hogy az égvilágon semmi köze nincs ahhoz, ami miatt ere-
detileg idejöttem. Ezekből úgy próbáltam átmenni én is, 
ahogy éppen tudtam.

 – Hogy jellemeznéd a diáksággal a kapcsolatodat?
 – Elsődlegesen a nyitottságomat hangsúlyoznám: akit 

érdekel, az rólam és a tárgyról mindent megtudhat, elvi-
leg nem érhetik meglepetések. Továbbá, aki tanulni akar, 
annak minden támogatást megadok, megadunk. Azok 
szokták értékelni az erőfeszítésemet, erőfeszítéseinket, 
akik tényleg azért jönnek ide, hogy tanuljanak. Ha valaki 
nem ilyen, annak ez óhatatlanul egy szigorú, következe-
tes követelményrendszert is jelent. Mindig vannak, akik-
nek ez nem tetszik, és kígyót-békát kiabálnak rám, ránk 
emiatt. Amíg ezek arról szólnak, hogy valami nehéz volt, 
de nem igazságtalan, akkor ezt el kell fogadnom. Amikor 
viszont olyanokat mondanak, amik ezen túlmutatnak, 
akkor tudom, hogy ez vagy nem igaz – mert tisztában va-
gyok vele, hogy mi milyen erőfeszítéseket teszünk annak 
érdekében, hogy a korrektségre maximálisan odafigyel-
jünk – vagy pedig valamilyen tévedés történt, amit lehet, 
hogy mi még nem is észleltünk. Ha valaki tehát úgy érzi, 
hogy az erőfeszítéseink ellenére őt valamilyen méltányta-
lanság érte, akkor kérem, hogy szembesítsen ezzel, hiszen 
mi is tévedhetünk, de szándékosan nem szoktunk kiszúr-
ni senkivel. Innentől kezdve az illető bízhat abban, hogy 
a lehető legkorrektebben próbáljuk az észrevételét ke-
zelni. Ha igaza van, akkor természetesen elnézést kérek, 
mert én sem vagyok tévedhetetlen, sőt, nem is próbálom 
annak láttatni magamat.

Az interjú második részét elolvashatod a 
www.impulzus.com/blog/2014/11/27/gajdos-sandor/ 

oldalon.

Nóri
Fotó: Gál Efraim
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Miért is fontos az információbiztonság egy BME-s 
mérnöknek? Ezt már korán megválaszolta az első előadó, 
Krasznay Csaba, aki a BalaBit termékmenedzsere. A vir-
tuális valóságban pont ugyanolyan háborúkat vívnak, 
mint amikben párhuzamosan fegyverekkel harcolnak a 
katonák. Legyen szó egy nemzetközi konfliktusról, mint 
amikor Észtország internetes szolgáltatását orosz katonai 
hackerek bénították meg, vagy a tömeges megfigyelésről, 
amit az amerikai titkosszolgálatok végeznek, a biztonság 
egy központi kérdéssé vált az informatikában. Krasznay 
előadásában könnyű átérezni, hogy miért is van szükség 
a kibervédelemre, főleg azután, hogy pár éve még fiktív 
forgatókönyvet is írt egy Magyarország elleni lehetséges 
kibertámadásról. 

A nagyobb kép után felmerül a kérdés, hogy ezek a tör-
ténések mit is jelentenek az egyszeri mérnök életében. 
Golda Bence arról beszélt, hogy hol is tart a biztonságos 
adattovábbítás a weben. A tanulság talán az volt, hogy 
nincs igazán megbízható rendszer, a biztonságtechnika 
ma egy macska-egér játék a hackerek között, akik 
programkódokkal versenyeznek. Segítség a 
védekezéshez mindenképp akad, például a 
Stanford Egyetemhez köthető JavaScript 
Crypto Library.

A másik prezentáció szinte scien-
ce-fiction hatást keltett, a biomet-
rikus képfelismerő szoftverekről 
szólt. Nehéz megmondani, 
hogy meglepőnek, sokkolónak, 
vagy az eszköz implementációja 
szempontjából izgalmasnak hangzik 
az, hogy szinte teljes bizonyossággal képes egy számító-
gép felismerni embereket videofelvételről. Nem véletlen, 
hogy a szekció vége után a közönség soraiból az első kérdés 

az volt, hogy mennyire vagyunk messze a Philip K. Dick 
regények és filmek világától. Valóban kedvet kaptam, hogy 
újranézzem a Különvéleményt, és most már a valósághoz 
való hasonlatosságán borzongjak.

Megoldás? Talán az etikus hackerképzés. A Kürt Akadé-
mia képviseletében Frész Ferenc mutatta be, hogy mit is 
jelent ez a fogalom. A definíción túl felvillantotta azt is, 
hogy egy mérnöknek, ha ezt az utat választja, milyen lehe-
tőségei lehetnek a későbbi karrierjében.

A Meetup házigazdája Litkai Gergely volt a Dumaszín-
háztól. Gondolatébresztő felvetése volt, hogy ha ellopnák 
valakinek a szemét retinaazonosításhoz, mint a filmekben, 
akkor az lehet-e egy működőképes betörési módszer? Va-
lószínűleg nem, mert a véráram megszűnésével a szem sem 
funkcionálhatna belépőkártyaként, de Litkai erre egy saját 
rögtönzött találmánnyal válaszolt: a „kémvérpumpa” ké-
pes lenne életben tartani a szemet a behatolás idejére.

A professzionális hangulathoz még hozzátett az est végén 
a borkóstoló, amit Alain Rousse borász előadása kísért, a 
Laposa Pincészet képviseletében.

„A dékán úrtól, mint a rendezvény fővédnökétől, elhangzott, hogy itt kissé talán izgalmasabb prezen-
tációk lesznek, mint egy egyetemi előadáson. Én ugyanazt a száraz anyagot fogom előadni, de talán 
élvezetesebben.”

II. Schönherz Meetup

Mondta a Meetup utolsó előtti előadója. Azon-
ban a legkellemesebb csalódás ebben az öniro-
nikus felvezetőben az volt, hogy az információ-
biztonság témájú előadása nem csak száraz nem 
volt, de ugyanolyan könnyeden beszélt fontos 
témákról, ahogy a Meetup bármelyik része. Ezért 
érte meg ott lenni az idei Meetupon: szakmai 
előadások könnyed hangvétellel, de továbbra is 

mélységében megvitatva. Valamint a blokkok kö-
zötti stand-up comedyért, Litkai Gergellyel.
A rendezvényt a Szponzor Csoport és a Kürt 
Akadémia szervezte, az infrastruktúrát a Simonyi 
Károly Szakkollégium körei, az AC Studio & Live 
és  Budaváris Schönherz Stúdió szolgáltatta. To-
vábbá jelen volt a SPOT fotókör és a BBK, vala-
mint a Homár.

A hátlapon található MaxiCode 
beolvasása után, ez hasznos lehet: 
http://md5hashing.net/
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