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Bevezetés 
 

A műszaki informatikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés tanterve a 
21/2007 (V. 21.) SZMM rendelet alapján került kidolgozásra. 

A képzést saját szervezésben, hallgatói jogviszonyú résztvevőkkel kívánjuk indítani. 

Tervezett indítási időpont : 2008. szeptember 

Tervezett munkarend : nappali, levelező 

Beiskolázási létszám : 30 fő  

Helyszín: BMF ROIK székhelye 

A mellékelt dokumentumok alapján kérem, hogy a Szenátus hozzon határozatot a 
képzés indítására. 

 

Székesfehérvár, 2008.03.05. 

 

Köszönettel: 

 

Dr. Lőrincz Péter 

igazgató 

BMF ROIK 
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I. Szenátusi határozat 
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II. A felsőfokú szakképzés szakmai és vizsgakövetelményei 

1. A szakképesítés adatai 
A szakképesítés azonosító száma : 55 810 01 0000 00 00 
A szakképesítés megnevezése : Mérnökasszisztens 
Rész-szakképesítés : nincs 
Elágazás: 

Megnevezés: Műszaki informatikai mérnökasszisztens 

OKJ azonosítószám: 55 810 01 0010 55 10 

Kiadásának éve : 2007 
Hozzárendelt FEOR szám : 3129 
Képzés maximális időtartama: 

 
Szakképesítés megnevezése Szakképzési évfolyamok 

száma 
Óraszám 

Műszaki informatikai 
mérnökasszisztens 

2 1440 

 
A szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 

Kiadásának száma: 21/2007 (V. 21.) SZMM rendelet 
Megjelent: Magyar Közlöny, 2007/63/II. szám 
 
Egyéb adatok 

1. A képzés maximális időtartama : 4 félév 

2. A képzés megkezdésének szükséges feltételei 

Bemeneti kompetenciák : – 
Iskolai előképzettség : érettségi vizsga 
Szakmai előképzettség : – 
Előírt gyakorlat : – 
Pályaalkalmassági követelmények : nem szükségesek 
Szakmai alkalmassági követelmények : nem szükségesek 

3. Elérhető kreditek mennyisége : 120 (ebből beszámítható az alapképzés-
be 30-60 kredit) 

4. Elméleti és gyakorlati órák aránya 

Elmélet aránya : 50% 

Gyakorlat aránya : 50% 

5. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben) : – 
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Időtartama (évben vagy félévben) : – 

6. Szintvizsga (iskolai rendszerben) : nem szervezhető 

7. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat : nem szükséges 

8. A képzés helyszíne: BMF ROIK 8000 Székesfehérvár, Budai u. 45. 

9. A Budapesti Műszaki Főiskola adatai: 

székhelye: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b 

OM azonosítója: FI 38878 

Vezetője: Dr. Rudas Imre egyetemi tanár, rektor 

10. A Budapesti Műszaki Főiskolán belül az alábbi szervezeti egységek vesznek részt a 

képzésben: A Regionális Oktatási és Innovációs Központ oktatja a képzésben 

szereplő valamennyi tárgyat. 

11. Befogadó szak Mérnök informatikus BSc alapszak 

12. Beszámításra kerülő kreditek: Azon hallgatók esetén, akik a műszaki informatikai 

mérnökasszisztens FSZ képzésből kerülnek felvételre a befogadó műszaki 

informatikus BSc szakra, az FSZ képzésben megszerzett kreditekből 40 kreditpont az 

alapfokú tanulmányaik során beszámításra kerül. 
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2. Műszaki informatikai mérnökasszisztens megnevezésű elágazás 
szakmai követelménymoduljai (55 810 01 0010 55 10) 
 
Azonosítója Megnevezése 

1180-06 Korszerű munkaszervezés 

1181-06 Gazdálkodási, projektvezetési modul 

1199-06 Műszaki informatikai rendszerek telepítése, üzemeltetése 

1201-06 Hardver eszközök telepítése, konfigurálása, üzemeltetése 

1200-06 Információs rendszerek fejlesztése  

1202-06 Alkalmazások telepítése, üzemeltetése 

 

2.1 1180-06 Korszerű munkaszervezés 
 

A szakmai követelménymodul tartalma: 
 
Feladatprofil: 

• Számítógépet használ (általános célra) 

• Számítógépet üzembe helyez, programokat telepít, operációs rendszert 
használ 

• Vírusellenőrzést, vírusirtást végez 

• Szövegszerkesztő, táblázatkezelő és adatbázis-kezelő programokat használ 

• Hálózati rendszert használ 

• Számítógépes alkalmazói programokat használ 

• Műszaki és ügyviteli leírásokat, utasításokat használ 

• Munkavégzéssel, munkaszervezéssel és irányítással kapcsolatos feladatot 
végez 

• Asszisztensi feladatkörben a mérnöki munkában közreműködik 

• Marketing, vállalkozói, reklámszervezői és pénzügyi adminisztrációs 
feladatokat végez 

• Munkahelyi minőségirányítási előírásokat alkalmazza és betartatja 

• Munkavégzés környezetvédelmi előírásait betartatja, alkalmazza 

• Hulladékokat, veszélyes anyagokat szakszerűen kezel, illetve tárol 
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• Munkavégzés balesetvédelmi előírásait ismeri, betartja, alkalmazza 

• Biztosítja a balesetmentes munkavégzés feltételeit, alkalmazza, megköveteli a 
szükséges és előírásszerű védőeszközök, védőfelszerelések használatát 

• Betartja a balesetvédelmi és az érintésvédelmi előírásokat 

• Fokozottan felügyel az áramütéses balesetek megelőzésére 

• Szakszerűen részt vesz az áramütést szenvedett elsősegélynyújtásában 

• Szakmai nyelven kommunikál írásban és szóban az általános és szakmai 
szókincs birtokában magyar és idegen nyelven 

• Érti, értelmezi és elmagyarázza az angol nyelvű műszaki dokumentáció 
(katalógus, publikáció, szakszöveg) tartalmát, fontosabb jellemzőit és adatait 

• Szabványokat használ 

• Értelmezi a feladatköréhez tartozó tevékenységgel vagy minősítéssel 
kapcsolatos szabványokat 

• Értelmezi a feladatkörébe tartozó jogi előírásokat 

Tulajdonságprofil: 

Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

C Szövegszerkesztő programok használata 

B Táblázatkezelő programok használata 

B Adatbázis-kezelés 

C Grafikai és prezentációs programok használata 

C Operációs rendszerek 

C Programozási alapok 

C A számítógép felépítése, működési elve 

C Számítógépek karbantartása 

C Szoftverek telepítése 

C Számítógépek üzemeltetése hálózatban 

C Hálózati alapismeretek, hálózati operációs rendszerek 

B Internet szolgáltatások 

C Az adatok technikai és jogi védelme 
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B Üzemeltetés, adatmentés, archiválás 

C Multimédia alapjai, alapfogalmak 

C Médiaelemek (hang, videó, mozgókép, állókép), médiaismeret 

C Multimédia alkalmazások 

C Szakmai idegen nyelvi ismeretek fejlesztése 

C Szókincsbővítés, szövegértés és kommunikációs gyakorlat 

C Jog, közjog és polgári jog 

B Hulladékkezelési eljárások 

B Biztonságos munka feltételei 

B Környezetvédelmi, tűzvédelmi szabályok 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

• 2 ECDL 1. m. IT alapismeretek 

• 2 ECDL 2. m. Operációs rendszerek 

• 2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 

• 3 ECDL 4. m. Táblázatkezelés 

• 2 ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés 

• 2 ECDL 6. m. Prezentáció 

• 2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 

• 3 ECDL AM3 modul Szövegszerkesztés – haladó szint 

• 3 ECDL AM4 modul Táblázatkezelés – haladó szint 

• 3 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése 

• 3 Idegen nyelvű fogalmazás írásban 

• 3 Idegen nyelvű kézírás 

• 2 Idegen nyelvű hallott szöveg megértése 

• 3 Idegen nyelvű beszédkészség 

 
Személyes kompetenciák: 

• Felelősségtudat 

 
Társas kompetenciák: 
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• Prezentációs készség 

• Tömör fogalmazás készsége 

 
Módszerkompetenciák: 

• Módszeres munkavégzés 

• Gyakorlatias feladatértelmezés 

 

2.2 1181-06 Gazdálkodás, projektvezetés 
 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
 
Feladatprofil: 

• Gazdálkodási ismereteket alkalmaz a termelés, üzemeltetés folyamataiban 

• Részt vesz a gazdálkodás, vállalkozás személyi, pénzügyi, tárgyi, piaci 
feltételeinek elemzésében, megteremtésében 

• Számlaadatokat értelmez, ellenőriz, egyszerű számlákat készít 

• Alapvető pénzforgalmi feladatokat old meg 

• Egyszerű költségszámítási feladatokat végez a munkafolyamatokhoz 
kapcsolódóan 

• Részt vesz a helyzetfelmérésben, a követelmények, erőforrásigények 
meghatározásában 

• Közreműködik a munkaterv, költségterv kidolgozásában, kockázatelemzésben 

• Közreműködik a szükséges hardver-, szoftver-, operációs rendszer és 
kliensoldali programok kiválasztásában, környezet kialakításában, 
meghatározza ennek eszközszükségletét 

• Közreműködik a projekt dokumentálásában és értékelésében 

Tulajdonságprofil: 

Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

C Ügyvitelszervezés 

C Elektronikus ügyfélkiszolgáló rendszerek 

C Korszerű irodatechnika (másoló, adattároló és -feldolgozó gépek) 

C Elektronikus hírközlő és kommunikációs eszközök 
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C Európai és hazai munkaerőpiac 

C Álláskeresési technikák (hagyományos és új módszerek) 

C Tárgyalások tervezése, szervezése 

C Viselkedéskultúra 

B Kommunikáció 

C Projekt alapismeretek (erőforrás tervezés) 

B Projektmenedzsment 

B Tervezés, elemzés, értékelés módszerei 

C Tervezés, elemzés, értékelés számítógéppel 

B Projekt dokumentálási módszerek és eszközök 

B Vállalkozás/gazdaságtan 

A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

• 3 Köznyelvi nyelvhasználat 

• 4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 

• 3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 

• 4 Információforrások kezelése 

Személyes kompetenciák: 

• Döntésképesség 

 
Társas kompetenciák: 

• Tömör fogalmazás készsége 

• Kapcsolatteremtő készség 

 
Módszerkompetenciák: 

• Rendszerekben való gondolkodás 

• Figyelem-összpontosítás 
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2.3 1199-06 Műszaki-informatikai rendszerek telepítése, 
üzemeltetése 
A szakmai követelménymodul tartalma: 

Feladatprofil: 

• Gyakorlottan részt vesz egy adott feladat megoldására alkalmas informatikai 
rendszer szükséges jellemzőinek, specifikációinak meghatározásában 

• Közreműködik a szükséges hardver- környezet kialakításában, meghatározza 
ennek eszközszükségletét 

• Közreműködik az adott alkalmazási környezethez legjobban illeszkedő operációs 
rendszer, illetve rendszerek kiválasztásában 

• Közreműködik az adott feladat megoldását támogató alkalmazói szoftverek 
kiválasztásában 

• Használja a leggyakoribb szerver és felhasználói operációs rendszereket 

• Telepíti és konfigurálja a tipikus szerver és felhasználói operációs rendszereket 

• Telepíti a hálózati kapcsolatokhoz szükséges komponenseket (meghajtók, 
protokollok), elvégzi a szükséges konfigurálást 

• Ellátja az operációs rendszerekhez kapcsolódó alapvető rendszergazdai 
feladatokat 

• Az adott műszaki szakterület szakemberével együttműködve meghatározza a 
feladat megoldására alkalmas műszaki informatikai rendszer szükséges jellemzőit, 
specifikációit 

• Kialakítja a szükséges hardver környezetet, az adott műszaki szakterület 
szakemberével együttműködve 

• Meghatározza az informatikai eszközszükségletet, topológiát és kapcsolást 

• Kiválasztja az adott feladat megoldását támogató alapszoftvereket, a 
szoftverfejlesztői környezetet és az alkalmazói szoftvereket 

• Elvégzi a rendszer teszteléséhez, működtetéséhez szükséges egyszerűbb 
programozási feladatokat 

• Telepíti és üzembe helyezi a műszaki informatikai rendszert, elvégzi kezdeti 
tesztelését 

• Előkészíti, elvégzi és dokumentálja a folyamatos üzemeltetéshez szükséges 
karbantartási, javítási tevékenységeket 

• Feltárja a tipikus hibákat, és meghatározza elhárításuk módját 

• Az adott műszaki szakterület szakemberével együttműködve közreműködik a 
rendszer továbbfejlesztésében 
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Tulajdonságprofil: 

Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

B Információs rendszerek üzembe helyezése és konfigurálása 

B Személyi számítógép hardver konfigurálása 

B Személyi számítógép szoftveres konfigurálása 

B Kommunikációs rendszerek telepítése, üzembe helyezése 

B Helyi számítógépes hálózat (LAN) telepítése, üzembe helyezése 

B Helyi számítógépes hálózati (LAN) szerver hardver, szoftver konfigurálása 

B Üzemeltetési, balesetvédelem, garanciális és karbantartási előírások 

B Hálózatfelügyelet 

B Weblap-készítés 

B Vállalati információs rendszerek 

B Adatkezelési, adattárolási módszerek 

B Adatbázis-kezelő rendszerek 

B Adatvédelmi és adattitkosítási módszerek 

B Számítógép architektúrák 

B Windows alapú operációs rendszerek 

B Unix alapú operációs rendszerek 

B Számítógép-hálózatok felépítése, működése 

A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

• 3 ECDL Képszerkesztés 

• 3 ECDL CAD 

• 3 Idegen nyelvű beszédkészség 

• 5 Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése 

• 4 Gépírás 

• 5 Információforrások kezelése 

Személyes kompetenciák: 

• Pontosság 
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• Precizitás 

• Önállóság 

• Fejlődőképesség, önfejlesztés 

• Elhivatottság, elkötelezettség 

Társas kompetenciák: 

• Kapcsolatfenntartó készség 

• Kapcsolatteremtő készség 

Módszerkompetenciák: 

• Problémamegoldás, hibaelhárítás 

• Lényegfelismerés (lényeglátás) 

• Okok feltárása 

• Rendszerekben való gondolkodás 

• Módszeres munkavégzés 

 

2.4 1200-06 Információs rendszerek fejlesztése 
A szakmai követelménymodul tartalma: 

Feladatprofil: 

• Rendszert/alkalmazást tervez 

• Rendszert/alkalmazást fejleszt 

• A működéshez szükséges, megfelelő eszközkörnyezetet létrehozza és beállítja 

• Teszteli a rendszer elemeit, folyamatait, funkcióit és megjelenítését 

• Dokumentálja a programot/alkalmazást 

• Megszervezi és dokumentálja az alkalmazás egyes elemeinek forrásként és 
megjelenítési módonként való külön tárolását, archiválását 

• Részt vesz a rendszerek bevezetésében 

Tulajdonságprofil: 

Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

B Programozási alapfogalmak 

B Programozási technikák 
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B Strukturált programozási nyelv (pl. C) 

B Objektum-orientált programozási nyelv (pl. Java, C++) 

C Weblap-készítése 

C Vállalati információs rendszerek 

B Adatkezelési, adattárolási módszerek 

B Adatbázis-kezelő rendszerek 

B Adatvédelmi és adattitkosítási módszerek 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

• 4 Információforrások kezelése 

• 4 Folyamatábrák olvasása, értelmezése 

• 4 Folyamatábrák készítése 

• 3 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 

• 3 Diagram, nomogram kitöltése, készítése 

Személyes kompetenciák: 

• Terhelhetőség 

Társas kompetenciák: - 

Módszerkompetenciák: 

• Logikus gondolkodás 

• Rendszerben való gondolkodás 

2.5 1201-06 Hardver eszközök telepítése, konfigurálása, 
üzemeltetése 

A szakmai követelménymodul tartalma: 

Feladatprofil: 

• Telepíti és üzembe helyezi a számítógépes rendszer szerver és kliens egységeit, 
valamint a szükséges hálózati eszközöket 

• Elvégzi a szükséges konfigurálási, hangolási tevékenységeket 

• Előkészíti, elvégzi és dokumentálja a kezdeti tesztelést 

• Előkészíti, elvégzi és dokumentálja a folyamatos üzemeltetéshez szükséges 
karbantartási, javítási tevékenységeket 
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Tulajdonságprofil: 

Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

B Villamosságtan 

B Elektronika 

B Digitális elektronika 

B Méréstechnika 

B Irányítástechnika 

B Beágyazott rendszerek alkalmazása 

B Mérnöki tervezőrendszerek 

B Számítógépes dokumentációkészítés 

B Számítógép architektúrák 

B Számítógép-hálózatok felépítése, működése 

A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

• 3 Szerelési rajz olvasása, értelmezése 

• 3 Szerelési rajz készítése 

• 3 Összeállítási rajz olvasása, értelmezése  

• 3 Összeállítási rajz készítése 

• 3 Elektronikai és logikai kapcsolási rajzok értelmezése 

• 4 Elektronikai és logikai kapcsolási rajzok készítése 

• 5 Számítógép-hálózati topológiai és kábelezési rajzok olvasása, értelmezése 

• 4 Számítógép-hálózati topológiai és kábelezési rajzok készítése 

Személyes kompetenciák: 

• Pontosság 

• Precizitás 

• Önállóság 

• Fejlődőképesség, önfejlesztés 

• Elhivatottság, elkötelezettség 

Társas kompetenciák: 
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•  Kapcsolatfenntartó készség 

• Kapcsolatteremtő készség 

• Hatékony kérdezés készsége 

Módszerkompetenciák: 

• Áttekintő képesség 

• Hibakeresés (diagnosztizálás) 

• Okok feltárása 

• Módszeres munkavégzés 

2.6 1202-06 Alkalmazások telepítése, üzemeltetése 

A szakmai követelménymodul tartalma: 

Feladatprofil: 

• Alkalmazói szoftvereket telepít és felhasználói igény szerint konfigurál 

• Gondoskodik a frissítések, illetve új verziók telepítéséről 

• Segítséget nyújt a felhasználóknak az alkalmazások használatához 

Tulajdonságprofil: 

Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

B Személyi számítógép hardver konfigurálása 

B Személyi számítógép szoftveres konfigurálása 

B Informatikai alapfogalmak 

B Szoftverek csoportosítása 

B Információkezelés alapfogalmai 

A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

• 4 Adatkezelési, adattárolási módszerek 

• 5 Windows alapú operációs rendszerek 

• 5 Unix alapú operációs rendszerek 

•  5 Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése 

• 4 Gépírás 

• 5 Információforrások kezelése 

• 4 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 
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• 4 Diagram, nomogram kitöltése, készítése 

Személyes kompetenciák: 

• Pontosság 

• Precizitás 

• Önállóság 

• Fejlődőképesség, önfejlesztés 

• Elhivatottság, elkötelezettség 

Társas kompetenciák: 

• Kapcsolatfenntartó készség 

• Kapcsolatteremtő készség 

• Hatékony kérdezés készsége 

Módszerkompetenciák: 

• Áttekintő képesség 

• Hibakeresés (diagnosztizálás) 

• Okok feltárása 

• Módszeres munkavégzés 
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III. A szakképzési program 

1. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása 

Bármely nemzetgazdasági területen működő vállalkozásnál, szervezetnél informatikával 

kapcsolatos feladatokat lát el, illetve a külső kapcsolatok (pl. ügyfélszolgálat, szolgáltatói 

kapcsolatok) területén önálló, vagy kisebb csoportvezetői munkakört tölthet be. 

Képes egy vállalkozás vagy intézmény informatikai rendszeréhez kapcsolódó hardver 

elemek konfigurálására, a rendszerben levő adatok archiválására, mentésére. Alkalmazói 

programok bevezetésében közreműködik, elvégzi a rendszerek testreszabását, 

segítséget nyújt az informatikai szakképzettséggel nem rendelkező munkatársak 

számára. 

Közreműködik a termelésirányításhoz, a gazdasági döntésekhez szükséges információk 

gyűjtéséhez, feldolgozásához, elemzéséhez szükséges adatfeldolgozási feladatok 

megoldásában korszerű informatikai eszközök felhasználásával. 

Közreműködik egy intézmény vagy vállalkozás működéséhez szükséges hardver és 

szoftver feltételek kialakításában. 

Részt vesz a termelési, szolgáltatási, illetve oktatási, közigazgatási területeken 

alkalmazásra kerülő komplex irányítási rendszerek bevezetésében, a felhasználók 

betanításában. 

Részt vesz a partneri kapcsolatok kialakításában, és azok folyamatos fejlesztésében. 

Munkája során környezettudatos magatartásformát tanúsít, a munkavégzés 

balesetvédelmi előírásait ismeri, betartja, alkalmazza. Szakmai idegen nyelvet használ 

feladatainak elvégzéséhez. 

 



2. A képzés tanterve és kreditbeszámítási táblázata 
 
 

MINTATANTERV 
Műszaki informatikai mérnökasszisztens 

Nappali tagozat 
  óraszámokkal ; követelményekkel (k.); kreditekkel (kr.) 

előadás (ea.), tantermi gyakorlat (tgy), laborgyakorlat (l) 

Kód Tantárgyak 

Heti össz.  Félévek Előtanul-
mányi 
rend Óra Kr.. 1. 2. 3. 4.  

Ea tgy l k Kr ea tgy L k Kr ea tgy l k Kr ea tgy l k kr   

1180-06  Korszerű munkaszervezés 14 16 0 4 3 0 8 1 3 0 0 5 1 1 0 0 2 1 0 0 0 1   

  Bevezetés az informatikába 3 4 0 0 3 f 4                                 

  Munkavégzési technikák 1 1                          1 0 0 v 1   

  Jogi és államigazgatási ismeretek 2 2           1 1 0 v 2                  

  EU ismeretek 2 2                1 1 0 v 2             

  Munka-, környezet- és tűzvédelmi ismeretek 1 1 0 1 0 f 1                            

 Szakmai idegen nyelv I. 3 3 0 3 0 f 3                 

 Szakmai idegen nyelv II. 2 3      0 2 0 f 3            

1181-06 Gazdálkodás, projektvezetés 11 14 0 0 0 0 0 4 3 0 0 9 2 0 0 0 2 2 0 0 0 3   

  Gazdálkodás a gyakorlatban 3 4      2 1 0 v 4                  

  Vállalkozás gazdaságtan 2 3                          2 0 0 v 3   

  Menedzsment 2 2                2 0 0 v 2             

 Project tervezés, projectvezetés 4 5       2 2 0 f 5            

1199-06 Műszaki-informatikai rendszerek telepítése, üzemeltetése 12 16 2 0 0 0 3  0 0 0 0 0 3 2 2 0 9 2 1 0 0 4   

  Informatika elméleti alapjai 2 3 2 0 0 v 3                                 

  Operációs rendszerek 4 5           2 2 0 v 5             

  Vállalati információs rendszerek 3 4                1 0 2 f 4        

  Adatvédelem, informatikai biztonság 3 4                          2 1 0 v 4   

1201-06 Hardver eszközök telepítése, konfigurálása, üzemeltetése 18 21 2 0 2 0 5 4 0 2 0 7 3 0 1 0 5 1 0 3 0 4   

 Elektro- és digitális technika 4 5 2 0 2 v 5                 

  Számítógépes perifériák 2 2      2 0 0 V 2                       
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 Mérnöki tervező rendszerek 2 2      0 0 2 f 2            

  Számítógép hálózatok 2 3                2 0 0 v 3             

  Számítógép architektúrák I. 2 3           2 0 0 v 3               

  Számítógép architektúrák II. 2 2                1 0 1 f 2        

  Számítógép hálózatok üzemeltetése 4 4                          1 0 3 f 4   

1200-06 Információs rendszerek fejlesztése 23 28 4 3 0 0 8 3 0 4 0  9 1 0 3 0 5 1 0 4 0 6   

  Analízis 5 5 3 2 0 f 5                            

  Adatstruktúrák, algoritmusok, objektumok 2 3 1 1 0 v 3                           

  Programozási ismeretek 4 5           2 0 2 V 5                   

  Objektum orientált programozás I. 3 4           1 0 2 f 4                  

  Objektum orientált programozás II. 3 3                          1 0 2 f 3   

  Adatbáziskezelés 4 5                     1 0 3 f 5        

  Szoftvertechnológia gyakorlat 2 3                               0 0 2 f 3   

1202-06 Alkalmazások telepítése, üzemeltetése 15 19 2 0 3 0 6 0 0 0 0 0 2 0 4 0 8 2 0 2 0 5   

  Számítógépes alkalmazói programok 5 6 2 0 3 v 6                            

  Informatikai rendszerek telepítése, üzemeltetése 4 5                          2 0 2 f 5   

  Információs rendszerek tervezése, bevezetése 3 4                       1 0 2 f 4        

  Alkalmazások telepítése, üzemeltetése 3 4                     1 0 2 f 4             

  Szakdolgozat készítés modul 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 f 6   

  Szakmai gyakorlat 3 6                               0 3 0 f 6   

  Összes óraszám  96 120 10 7 8 0 30 12 6 6 0 30 12 3 10 0 31   9 4  9   29   

  szigorlat (s)   0       0         0         0         0     

  vizsga (v)   15    4     5     4     3     

  Félévközi teljesítmény (f)   17    4     4     5     5     

  Félévi összes óraszám 1440  150 105 120   180  90 90   180 45 150   135 60 135       
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KREDITBESZÁMÍTÁS 
Műszaki informatikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés – Mérnök informatikus BA szak 

Nappali tagozat 
  óraszámokkal ; követelményekkel (k.); kreditekkel (kr.) 

előadás (ea.), tantermi gyakorlat (tgy), laborgyakorlat (l) 

Műszaki informatikai mérnökasszisztens 55 810 01 0010 55 10 Mérnök informatikus BA szak 

Kód Tantárgyak 

heti össz.  

Félév Kód Tantárgyak 

heti 
össz.  

félév 
Óra kr. óra kr.. 

1180-06 Korszerű munkaszervezés 14 16    4 5  

  Bevezetés az informatikába 3 4 1 NIRBI1SANB Bevezetés az informatikába 2 3 1 

  Munkavégzési technikák 1 1 4      

  Jogi és államigazgatási ismeretek 2 2 2 GGTJI1SANB Jogi és államigazgatási ismeretek 2 2 3 

  EU ismeretek 2 2 3      

  Munka-, környezet- és tűzvédelmi ismeretek 1 1 1      

 Szakmai idegen nyelv I. 3 3 1      

  Szakmai idegen nyelv II. 2 3 2      

1181-06 Gazdálkodás, projektvezetés 11 14    2 3  

  Gazdálkodás a gyakorlatban 3 4 2      

  Vállalkozás gazdaságtan 2 3 4 GSVVG1SANB Vállalkozás gazdaságtan I. 2 3 3 

  Menedzsment 2 2 3      

 Project tervezés, projectvezetés 4 5 2      

1199-06 
Műszaki-informatikai rendszerek telepítése, 
üzemeltetése 12 16    6 6  

  Informatika elméleti alapjai 2 3 1 NIRIE1SANB Informatika elméleti alapjai 2 2 1 

  Operációs rendszerek 4 5 3 NIROR1SANB Operációs rendszerek I. 2 2 3 

  Vállalati információs rendszerek 3 4 3 NSTVI1SANB Vállalati információs rendszerek 2 2 5 

  Adatvédelem, informatikai biztonság 3 4 4      

1201-06 
Hardver eszközök telepítése, konfigurálása, 
üzemeltetése 18 21    8 8  

 Elektro- és digitális technika 4 5 1      
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  Számítógépes perifériák 2 2 2 NIRIN1SANB Informatikai rendszerelemek 2 2 4 

 Mérnöki tervező rendszerek 2 2 2      

  Számítógép hálózatok 2 3 3      

  Számítógép architektúrák I. 2 3 2 NIRSA1SANB Számítógép architektúrák I. 4 4 5 

  Számítógép architektúrák II. 2 2 3 NIRSA1SANB Számítógép architektúrák I. - - - 

  Számítógép hálózatok üzemeltetése 4 4 4 NIRSHGSANB Számítógép hálózatok gyakorlata 2 2 4 

1200-06 Információs rendszerek fejlesztése 23 28    16 17  

  Analízis 5 5 1 NSTAN1SANB Analízis I. 5 5 1 

  Adatstruktúrák, algoritmusok, objektumok 2 3 1 NSTAE1SANB Adatstruktúrák, algoritmusok, 
objektumok 2 2 1 

  Programozási ismeretek 4 5 2 NSTPP1SANB Programozási paradigmák és 
technikák (labor) 2 2 1 

  Objektum orientált programozás I. 3 4 2      

  Objektum orientált programozás II. 3 3 4 NSTIP1SANB Objektum orientált programozás 3 3 2 

  Adatbáziskezelés 4 5 3 NSTAB1SANB Adatbázisok 2 3 3 

  Szoftvertechnológia gyakorlat 2 3 4 NSTSTGSANB Szoftvertechnológia gyakorlat 2 2 4 

1202-06 Alkalmazások telepítése, üzemeltetése 15 19       

  Számítógépes alkalmazói programok 5 6 1      

  Informatikai rendszerek telepítése, üzemeltetése 4 5 4      

  Információs rendszerek tervezése, bevezetése 3 4 3      

  Alkalmazások telepítése, üzemeltetése 3 4 3      

  Szakdolgozat készítés modul 3 6       

  Szakmai gyakorlat 3 6 4      

  Összes óraszám 96 120    39 40  



3. A vizsgáztatás követelményei 

3.1 A szakmai vizsgára bocsátás feltételei 
A képzési programban a BMF ROIK által meghatározott időtartamú szakmai gyakorlat és 
jóváhagyott modulkövetelmények teljesítésének igazolása hivatalosan lezárt 
leckekönyvben. 
A GKM útmutatója alapján elkészített szakdolgozat – előírt határidőre történő – leadása.  
 

3.2 A szakmai vizsga részei 

1180-06 Korszerű munkaszervezés 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Számítógép-kezelési, üzemeltetési, hálózati és multimédiás ismeretek alkalmazása. 

Informatikai biztonsági eszközök használata, szakmai angol szöveg értése 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

interaktív 

Időtartama: 60 perc 

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Elsősegélynyújtás, újraélesztés 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlati 

Időtartama: 30 perc 

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

Munka-, környezet- és tűzvédelmi ismeretek. Hulladékok csoportosítása, 

minősítése, kezelése és a hulladékok szelektív gyűjtése 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

szóbeli 

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 50% 

2. feladat 20% 

3. feladat 30% 
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1181-06 Gazdálkodás, projektvezetés 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Projektirányítási rendszerek, projekttervezés, kockázatelemzés, erőforrás-kezelés 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

interaktív 

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Megadott feltételek alapján a vállalkozási forma kiválasztása, indításának, 

működtetésének, átszervezésének megtervezése, működésének elemzése. Számla, 

nyugta kibocsátás 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

írásbeli 

Időtartama: 120 perc 

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 60% 

2. feladat 40% 

 

1199-06 Műszaki-informatikai rendszerek telepítése, üzemeltetése 
 

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Műszaki-informatikai rendszerek telepítése, konfigurálása, üzemeltetése 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlati 

Időtartama: 180 perc 

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Műszaki-informatikai rendszerek telepítése, konfigurálása, üzemeltetése, 

szakdolgozat védése 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

szóbeli 

Időtartama: 15 perc 
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A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 50% 

2. feladat 50% 

 

1200-06 Információs rendszerek fejlesztése 
 

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Tervezési alapismeretek, fejlesztési alapismeretek, tesztelési és dokumentálási 

ismeretek, programozás módszertani ismeretek, programozás 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

interaktív 

Időtartama: 60 perc 

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Tervezési alapismeretek, fejlesztési alapismeretek, tesztelési és dokumentálási 

ismeretek, programozás módszertani ismeretek, programozás 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

szóbeli 

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 60% 

2. feladat 40% 

1201-06 Hardver eszközök telepítése, konfigurálása, üzemeltetése 

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Hardver eszközök telepítése, konfigurálása, üzemeltetése 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlati 

Időtartama: 180 perc 

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 100% 
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1202-06 Alkalmazások telepítése, üzemeltetése 

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Alkalmazások telepítése, üzemeltetése 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlati 

Időtartama: 120 perc 

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 100% 

3.3 A szakmai vizsga értékelése %-osan  
Az 55 810 01 0010 55 10 azonosító számú, Műszaki informatikai mérnökasszisztens 

megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 

1. vizsgarész: 10 

2. vizsgarész: 10 

26. vizsgarész: 15 

25. vizsgarész: 15 

24. vizsgarész: 20 

23. vizsgarész: 30 

3.4 A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei 
Az a jelölt, aki 5 éven belül teljesítette a vizsgarészek bármelyikét, és azt 
dokumentumokkal igazolja, az adott vizsgarészből felmentést kap 

3.5 A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól 
eltérő szempontjai 
Egy adott vizsgarész csak akkor eredményes, ha valamennyi vizsgafeladat hozzárendelt 
vizsgatevékenységét a jelölt legalább 51%-os szinten teljesítette 
 
Beszámítás esetén a GKM által kiadandó Útmutató alapján kell eljárni. 
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IV. A felsőoktatási intézményben a felsőfokú szakképzésért felelős 
szervezeti egység megjelölése 

A Budapesti Műszaki Főiskolán belül az alábbi szervezeti egységek vesznek részt a 

képzésben: A Regionális Oktatási és Innovációs Központ oktatja a képzésben szereplő 

valamennyi tárgyat. 

Befogadó szak Mérnök informatikus BSc alapszak 
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V. A felsőfokú szakképzés finanszírozási terve 
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VI. A felsőfokú szakképzésben részt vevő oktatók, tanárok és 
szakoktatók szakmai és pedagógiai képesítésére vonatkozó 
követelmények, illetve a továbbképzésükre vonatkozó terv 

Személyi feltételek 
 
A Regionális Oktatási és Innovációs Központban a BSc képzés keretében a mérnök 
informatikus, a villamosmérnök és a műszaki menedzser szak tantervében szereplő 
tárgyak oktatása folyik. Mivel az anyaintézmény Budapesten található, így saját 
oktatóinkkal látjuk el az összes tárgy oktatását. 2008-ban a BMF ROIK-ban főállású 
közalkalmazotti munkakörben van 26 oktató, 4 mestertanár, 3 nyelvtanár és 1 
testnevelő tanár. A telephelyen nem oktatói munkakört betöltők száma 30 fő. 
 
Az oktatói követelményrendszert, az alkalmazási eljárást, a végzett teljesítmény és 
magatartás értékelését, a minősítést a Felsőoktatási Törvényre visszavezetett, főiskolai 
szintű szabályozás tartalmazza, amelynek előírásait az intézmény vezetése betartja és 
betartatja.  A Budapesti Műszaki Főiskola Regionális Oktatási és Innovációs 
Központjában fő- és nem főfoglalkozásúként alkalmazott oktatók tudományági 
besorolása, minősítése az akkreditációs követelményeknek megfelel. 
 
A főállású munkatársak, mindannyian nagy oktatási, előadói, és gyakorlati tapasztalattal 
rendelkeznek. A külsősök az oktatási tapasztalatuk mellett vállalati, üzemi gyakorlattal 
rendelkeznek, ezzel is színesítik, vonzóbbá teszik a szakon folyó képzést. A kar által 
foglalkoztatott belső, és külső oktatók tudományági besorolása megfelel a kar 
profiljának és a képzés jellegének. A legtöbb oktatónk a műszaki tudományok, a 
gazdálkodási- és szervezéstudományok területére sorolható be. Oktatóink közül 3 fő 
tanul PhD kurzuson. A minősített oktatók száma 3, egy fő pedig professzor emeritus. 
 
Életkor alapján a főállásban foglalkoztatott oktatók összetétele jelenleg megfelelő. A 
humánstratégiai ill. a foglalkoztatási tervben jelentős fiatalítást tervezünk, elsősorban a 
docensi munkakörökben. A külsős oktatók szorosan kötődnek a főiskolához, nagy 
tudással, oktatási tapasztalattal rendelkeznek, átlagos életkoruk megfelel az oktatás 
követelményeinek. A folyamatos fiatalítás szakmai, minősítési szempontból egyaránt 
megfelelő munkatársakkal a következő évek feladata. 
 
A BMF ROIK – a MAB követelményeit figyelembe véve – meghatározta a szakfelelős, a 
szakirány felelősök és a tantárgyfelelősök feladatát, a felelősök kiválasztásának rendjét, 
és döntött az e feladatokat ellátók személyéről. 
 
A főtárgyak tantárgyfelelőseit az első két blokkban a BMF gazdasági kara (KGK) adja, a 
szakmai törzsanyag, valamint a differenciált szakmai ismeretek műszaki tárgyainál a 
tantárgyfelelősöket a BMF ROIK oktatói biztosítják. 
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Tantárgyfelelősök 

 
TANTÁRGY MEGNEVEZÉSE TANTÁRGYFELELŐS 

  neve beosztása 
1180-06 Korszerű munkaszervezés 
Bevezetés az informatikába   
Munkavégzési technikák   
Jogi és államigazgatási ismeretek   
EU ismeretek   
Munka-, környezet- és tűzvédelmi ismeretek   
Szakmai idegen nyelv I.   
Szakmai idegen nyelv II.   
1181-06 Gazdálkodás, projektvezetés modul 
Gazdálkodás a gyakorlatban   
Vállalkozás gazdaságtan   
Menedzsment   
Project tervezés, projectvezetés   
1199-06 Műszaki-informatikai rendszerek telepítése, üzemeltetése modul 
Informatika elméleti alapjai Dr.Gáspárdy Gyuláné főiskolai adjunktus 
Operációs rendszerek Dr. Nagy Rezső főiskolai docens 
Vállalati információs rendszerek Dr. Lőrincz Péter főiskolai tanár 
Adatvédelem, informatikai biztonság Dr. Tóth Mihály főiskolai tanár 
1201-06 Hardver eszközök telepítése, konfigurálása, üzemeltetése 
Elektro- és digitális technika Reskó Barna főiskolai adjunktus 
Számítógépes perifériák Dr. Györök György főiskolai docens 
Mérnöki tervező rendszerek Dr. Nagy Rezső főiskolai docens 
Számítógép hálózatok Dr. Nagy Rezső főiskolai docens 
Számítógép architektúrák I. Dr. Seebauer Márta főiskolai tanár 
Számítógép architektúrák II. Dr. Seebauer Márta főiskolai tanár 
Számítógép hálózatok üzemeltetése Balogh Zoltán műszaki tanár 
1200-06 Információs rendszerek fejlesztése 
Analízis Makó Margit mestertanár 
Adatstruktúrák, algoritmusok, objektumok Dr.Gáspárdy Gyuláné főiskolai adjunktus 
Programozási ismeretek Burián Ágnes mestertanár 
Objektum orientált programozás I. Kovács Józsefné főiskolai docens 
Objektum orientált programozás II. Kovács Józsefné főiskolai docens 
Adatbáziskezelés Kovács Andrásné főiskolai docens 
Szoftvertechnológia gyakorlat Burián Ágnes mestertanár 
1202-06 Alkalmazások telepítése, üzemeltetése 
Számítógépes alkalmazói programok Kovács Andrásné főiskolai docens 
Informatikai rendszerek telepítése, üzemeltetése Balogh Zoltán műszaki tanár 
Információs rendszerek tervezése, bevezetése Kovács Andrásné főiskolai docens 
Alkalmazások telepítése, üzemeltetése Székely Margit mestertanár 
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VII. A szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározottak 
szerint az elméleti és gyakorlati képzéshez szükséges épület és 
egyéb infrastrukturális kapacitásigények és azok biztosításának 
módja 

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelésekkel rendelkezik a 
BMF ROIK: 
 
� Iratrendezők  
� Irodatechnikai eszközök 
� Számítógépek 
� Szkennerek 
� Nyomtatók 
� Szoftverek 
� Internet hozzáférés 
� Kommunikációs eszközök 
� Ügyintézési eljárásrend 
� Formanyomtatványok 
� Jogszabály gyűjtemény 

A rendelkezésre álló előadótermek, a gyakorlati célt szolgáló tantermek, laborok, ezek 
oktatástechnikai felszereltsége mennyiségi szempontból elegendőnek, kihasználtság 
szempontjából órarendileg megfelelőek. 
 
Az intézmény infrastrukturális feltételei biztosítják a hallgatói létszámnak megfelelő 
elhelyezést (előadó termek, tantermek, laboratóriumok). 
 

Helyiség típusa Férőhely 
[fő] 

Mennyiség  
[db] 

Ea 105 2 

Ea, gy 50 5 

Gy, ea 40 1 

Gy 25-30 2 

Szgy 25 3 

Szgy 15 3 

Lgy. 30 1 

Lgy 15 5 

Lgy 8 1 
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Az oktatók és az oktatást támogató ügyviteli dolgozók elhelyezése is megfelelő, az 
informatikai felszereltség jó. Az infrastrukturális felszereltség az oktatói, kutatási 
tevékenységet előmozdítja. A főiskolán egységes számítógépes (Neptun) tanulmányi 
rendszer működik. 
Az intézmény hallgatói és oktatói számára is hozzáférhető a korszerű szakmai könyvtár 
magyar és idegen nyelvű könyvekkel, folyóiratokkal, mely segíti a hallgatók órára való 
felkészülését, az elméleti irodalom megismerését. 
 
A mérnök informatikus szak gyakorlati képzésének tárgyi feltételrendszerét képezi a 
hagyományos szemináriumi tantermeken kívül több számítástechnikai laboratórium, 
közülük kettő hálózati operációs rendszerek installálására, egy hálózati hardver 
konfigurálására alkalmas, egy pedig vállalatirányítási rendszerek oktatását szolgáló 
laboratórium. Egy laboratóriumban UNIX operációs rendszer működik HP szerverrel és 
11 HP terminállal, a többi laboratóriumban Windows és Linux operációs rendszer érhető 
el. A laboratóriumok befogadó képessége 15-25 fős munkahely. Jelenleg a ROIK 200 db 
számítógépet használ oktatásra, ezek közül 80 db 3 évesnél fiatalabb, korszerű 
számítógép, jórészt 2007-ben, pályázatok keretében beszerzett eszköz. Minden gép 
számára biztosított az Internet hozzáférési lehetőség. 
 
A vállalatirányítási rendszerek oktatása ProAlpha, illetve Navision programok 
segítségével történik, ezek a termelésirányítás mellett pénzügyi, ügyviteli modulokkal is 
rendelkeznek. 
Az általános számítógépes laboratóriumok korszerűsége a jelenlegi műszaki színvonalnak 
megfelelő, az oktatást támogatja. A szaklaboratóriumok (Cisco, Ambiens rendszerek, 
stb.) felszereltsége 2007-ben szintén megújult, a szakma követelményeinek megfelel. 
 
 
Számítástechnikai és oktatástechnikai ellátottság 
 
A BMF ROIK összesen 291 személyi számítógéppel rendelkezik, ezek közül mindegyik 
csatlakoztatható az Internetre. A gépállományból 80 számítógépet az oktatók, nem 
oktató dolgozók használják oktatási, kutatási, illetve oktatást segítő munkájukhoz 
(tanulmányi csoport, Neptun operátok, stb.). Ezen kívül a székesfehérvári kollégiumban 
is működik számítógépes hálózat több számítógéppel, mely szintén a hallgatók 
ismereteinek elmélyítését segíti. 
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Hely Laboratórium Jelenlegi 
mérőhely/fér őhely 

F épület   
F012 Szg. hálózatok 15 
F005 EMC 4 
F113 PCIII 25 
F114 PCI  15 
F215 PCII 25 
F209 UNIX 25 
F209/1 Cisco 10 
F305 Hardver 15 
F309 Méréstechnika  15 
F322 Elektronika 15 
F325 Ambiens/digitális 15 
K épület   
K51 Fizika/optoelektronika 8 
K52 Multimédia 15 
K45 E-Business 15 

 
 
Hallgatóink a számítógépes hálózatot a tananyag kiegészítésére, a tanulás segítésére, 
információszerzésre és a tanulmányi ügyeik elektronikus intézésére egyaránt használják. 
 
Projektorok, videók, írásvetítők is segítik az ismeretek átadását, lehetővé teszik a 
leghatékonyabb tanulási módszerek igénybevételét. Összességében a ROIK képes a 
mindenkori hallgatói létszámát megfelelő színvonalon kiszolgálni, biztosítani tudja a 
korszerű oktatás, valamint az egyéni tanulás feltételeit. 
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VIII. Felsőoktatási intézmény által indított felsőfokú szakképzés 
esetén a felsőfokú szakképzésről alapképzésbe vagy 
alapképzésről a felsőfokú szakképzésbe való átvétel rendje 

 
Azon hallgatók esetén, akik a műszaki informatikus BSc alapszakról kerülnek 

befogadásra műszaki informatikai mérnökasszisztens FSZ képzésbe, az alapfokú 

tanulmányaik során megszerzett kreditpontokat a III. fejezet Kreditbeszámítási táblázata 

alapján kell figyelembe venni. 

A műszaki informatikai mérnökasszisztens FSZ képzést megszerzők számára a befogadó 

szak a Mérnök informatikus BSc alapszak. 

Beszámításra kerülő kreditek: Azon hallgatók esetén, akik a műszaki informatikai 

mérnökasszisztens FSZ képzésből kerülnek felvételre a befogadó műszaki informatikus 

BSc szakra, az FSZ képzésben megszerzett kreditekből 40 kreditpont az alapfokú 

tanulmányaik során beszámításra kerül (ld. III. fejezet Kreditbeszámítási táblázat). 

 



NRKAO1FSNC_adatstrukturak_algoritmusok_objektumok_fsz_muszinf_rovid 

Tárgyneve: 
ADATSTRUKTÚRÁK, ALGORITMUSOK, 

OBJEKTUMOK 
 

NEPTUN-kód: 
NRKAO1FSNC 

Óraszám:    
nappali:1ea+1gy+0lab 

Kredit:  3 
Követelmény : v  

El�követelmény: 
 

Tantárgyfelel�s: 
��������	
��������	����� 

Beosztás:  
f�iskolai adjunktus 
 

Kar és intézet neve: 
Óbudai Egyetem 
Alba Regia Egyetemi Központ 

Értékelési és ellen�rzési eljárások: 
 Az aláírás megszerzésének feltétele az elméleti zh legalább 40%-os megírása. A zárthelyi írásbeli jelleg�. 
A zárthelyi egy alkalommal pótolható a szorgalmi id�szakban, egyébként ismételt vizsga jelleggel a 
vizsgaid�szakban. 

Ismeretanyag leírása: 
A tárgy keretében a hallgatók bevezetést kapnak az imperatív és objektumorientált programozás alapjaiba. 
Megismerkednek az algoritmuselmélet elvi alapjaival, a legfontosabb adatstruktúrákkal és a kapcsolódó 
algoritmusokkal. 
A számítógépes problémamegoldás modellezésének módszerei. 
Programozási elvek és módszerek: imperatív, strukturált, moduláris, objektumorientált programozás. 
Programozási nyelvek. A programozás menete. Az algoritmus fogalma és ábrázolásának módjai. 
Vezérlési és D-gráf, blokkdiagram, struktogram, pszeudokód. 
Adatszerkezetek. Alapalgoritmusok. 
Az objektumorientált programozás kialakulása, a fejl�dés irányai. Az osztály leírása, adattagok, 
tagfüggvények. Objektumok, a bennük tárolt adatok, a rajtuk végzett m�veletek. A tulajdonság fogalma, 
az egységbezárás megvalósítása. A private, protected, public és published láthatóság, az adat és 
kódbiztonság biztosítása.  
Az öröklés fogalma használatának el�nyei. Specializáció, absztrakció. �sosztály, utódosztály. A kód-
újrahasznosítás szintjei. Tagfüggvények felülírása. 
 
 
 

 Irodalom: 
N. Wirth: Algoritmusok + Adatstruktúrák = Programok. M�szaki Könyvkiadó, Budapest, 1982 
Benk� T – Kiss Z – Dr. Tamás P – Tóth B: Programozás Borland Pascal 7.0 rendszerben, DMPI, Windows 
(ComputerBooks 1994) 
Rónyai L – Ivanyos G – Szabó R: Algoritmusok, Typotex, 1998 
B.A. Trahtenbrot: Algoritmusok és absztrakt automaták, M�szaki Könyvkiadó Budapest, 1978 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. sz. melléklet (rövid tantárgyprogram) 
 

Tárgy neve:  
ALKALMAZÁSOK TELEPÍTÉSE, ÜZEMELTETÉSE 

NEPTUN-kód: 
���������	 

Óraszám: 
nappali: 1 ea + 0 gy+ 2 lab 

Kredit: 4 
Követelmény: f 

El�követelmény: 
���
�����	 Bevezetés az informatikába 

Tantárgyfelel�s: 
Székely Margit 

Beosztás:  
mestertanár 

Kar és intézet neve: 
Óbudai Egyetem 
Alba Regia Egyetemi Központ 

Értékelési és ellen�rzési eljárások: 
A félévközi jegy kialakításának módszere: valamennyi gyakorlat eredményes elvégzése, ZH 
legalább 50%-os teljesítése. Önálló feladat megoldása a gyakorlaton. Szóbeli beszámoló az 
elméleti és a gyakorlati ismeretekb�l. Elégtelen jegy esetén a félévközi jegy a vizsgaid�szak els� 
10 napjában ismétl�vizsga jelleggel pótolható. 

Ismeretanyag leírása: 
Számítógépes programok telepítésének módjai. Kezdeti paraméterezés. Adatbázis adminisztrátor 
feladatai, különös tekintettel az adatbiztonságra. Az adatvédelem jelent�sége, adatvesztés elleni 
védekezés költségei. Jogosultságok rendszere a különböz� programtípusoknál. Log-file-ok 
jelent�sége, tartalma. 
Egy program életciklusa során felmerül� üzemeltetési feladatok, adatmentés, archiválás. 
Tömörítési eljárások. Lemezkarbantartás. 
Vírusok jellemz�i, csoportosításuk, védekezés a vírusok ellen, ismertebb vírusirtó programok. 
Programok hálózatos m�ködtetésénél felmerül� problémák. 
� 
Irodalom: 

Kötelez�: �

Ajánlott: 1. Bártfai Barnabás:  
Ötletek és tanácsok Windows felhasználóknak  
ISBN 963 9425 13 3  

2. Andrew Conry-Murray, Vincent Weafer:  
Internetes biztonság otthoni felhasználóknak  
Gyakorlati tanácsok a Symantec szakért�it�l  
Kiskapu Kiadó, 2006 

3. Szappanos Gábor - Kirándulás a számítástechnika sötét oldalára 
VirusBuster Kft. , 2004. 

4. H.G.-Molina - J. D. Ullmann - J. Widom Adatbázisrendszerek 
megvalósítása  

5. Panem Kiadó Kft., 2001  � 
 6.  

 



2. sz. melléklet (rövid tantárgyprogram) 
 

Tárgy neve:  
ADATVÉDELEM, INFORMATIKAI 

BIZTONSÁG 

NEPTUN-kód: 
�

�������	�
 

Óraszám: 
nappali: 2 ea + 1 gy+ 0 lab 

Kredit:4 
Követelmény v 

El�követelmény: 
 

Tantárgyfelel�s: 
Dr. �sz Rita 

Beosztás:  
óraadó 

Kar és intézet neve: 
Óbudai Egyetem 
Alba Regia Egyetemi Központ 

Értékelési és ellen�rzési eljárások: 
A félév közben két ZH-t kell teljesíteni. A félév teljesítésének minimális feltétele az összes megszerezhet� 
eredmény legalább 50%-os teljesítése. 
Ha egy hallgató félévközi teljesítménye a 25%-ot sem éri el, akkor pótlásra sincs lehet�sége. 
Vizsga: írásbeli 

Ismeretanyag leírása: 
Adatvédelem és adatbiztonság fogalma. Az adatvédelem alapelvei, hazai és nemzetközi jogi 
szabályozása. Az informatikai biztonság kockázatelemzésének területei, gyenge pontok, fenyeget� 
tényez�k. 
Az algoritmusos adatvédelem lényege, alapfogalmak, kripto-rendszerek generációi. 
A kriptográfiai protokollokról. A kripto-generációk meghatározói, az els� három kriptogeneráció, a 
negyedik generáció - iterációs kripto-rendszerek. A DES, mint az iterációs titkosítók archetípusa. 
A nyíltkulcsú rendszerek, alkalmazásuk és a járulékos problémák. 
A digitális aláírás elve, m�ködése és alkalmazásai. A hitelesítés szolgáltatás. 
A digitális ujjlenyomat. 
 
Irodalom: 

Kötelez�: �� Dr. Tóth Mihály: Az els� három kriptogeneráció, Jegyzet�
�� Dr. Tóth Mihály: Szimmetrikus kriptorendszerek, Jegyzet�
�� Dr. Tóth Mihály-Randall K. Nichols: Aszimmetrikus kriptorendszerek, Jegyzet�

(Er�sen) 
ajánlott: 

1. Virasztó Tamás:Titkosítás és adatrejtés. 
 NetAcademia Kft.2004.ISBN: 963 214 253 5 

2. Kovács Andrásné: Adatvédelem, adatbiztonság, Segédlet 
 



NRKBI1FSNC_bevezetes_az_informatikaba_fsz_muszinf_rovid. 

Tárgy neve: 
BEVEZETÉS AZ INFORMATIKÁBA 

 

NEPTUN-kód: 
NRKBI1FSNC 

Óraszám:    
nappali: 0ea+0gy+3lab 

Kredit:  4 
Követelmény :  f 

El�követelmény: 
 

Tantárgyfelel�s: 
Dr. Nagyné Dr. Hajnal Éva 

Beosztás:  
f�iskolai adjunktus 
 

Kar és intézet neve: 
Óbudai Egyetem 
Alba Regia Egyetemi Központ 

Értékelési és ellen�rzési eljárások: 
Az elméleti és számítógépes zh-k legalább 40%-os teljesítése, a félév során kiadott feladatok 
leadása, valamint saját Web-oldal készítés. 

Ismeretanyag leírása: 
A laborfoglalkozásokon támogatott önálló munka keretében a hallgatók készségszintu ismerete-
ket szereznek a leggyakrabban alkalmazott irodai programok, úgymint "MS Word", "Excel", 
"Power Point" kezelésében. Megismegkednek a Windows, valamint megismerik a HTML nyelv 
alapjait. A tantárgy tematikája több részen is igazodik az ECDL követelményeiben megfogal-
mazottakhoz. A fontosabb témakörök: 
- Szövegszerkesztés: Alapveto funkciók: keresés, javítás, formázás, ellenorzés, tábláza-

tok, ábrák, láb- és végjegyzetek, kereszthivatkozások, képaláírások, tárgymutató és tartalom-
jegyzék 
- Táblázatkezelés: Cellatartalom és formátum, abszolút és relatív címzés. Sor, oszlop és 

blokk m�veletek. Grafikonok készítése, függvények és adatbázisok használata.  
- A prezentáció alapjai: Irányelvek (láthatóság, olvashatóság, információtartalom). Fájl-

kezelés. Sablonok alkalmazása. 
Operációs rendszerek alapjai: Windows felhasználó ismeretek. Felhasználó menedzselés (fel-
használók felvétele, csoportok létrehozása, jogosultságok kérdése. 
- A HTML dokumentumok alapjai: URL (Uniform Resource Locator). MIME 

(Multipurpose Internet Mail Extension) dokumentumtípusok. HTTP protokoll jellemzoi. A 
HTML nyelv elemei.  

 
Ajánlott irodalom:  
 
Amit a Word 2002-r�l tudni érdemes!  

Benk� T., Benk� L.  
Beda books, 2002. 

Amit az Excel-, PowerPoint-, Acces 2002-r�l tudni érdemes!  
Benk� T., Benk� L.  
Beda books, 2002 

HTML 4  
E. Tittel, N. Pitts, C. Valentine  
Kossuth Kiadó Rt., 2001. 

 
 



2. sz. melléklet (rövid tantárgyprogram) 
 

Tárgy neve:  
ELEKTRO- ÉS DIGITÁLIS TECHNIKA 

NEPTUN-kód: 
NRKDT1FSNC 

Óraszám: 
nappali: 2 ea + 0 gy+ 2 lab 

Kredit: 5 
Követelmény: v 

El�követelmény: Nincs 
 

Tantárgyfelel�s: 
Dr. Reskó Barna 

Beosztás:  
f�iskolai 
adjunktus 

Kar és intézet neve: 
Óbudai Egyetem 
Alba Regia Egyetemi Központ 

Értékelési és ellen�rzési eljárások: 
Szorgalmi id�szakban egy zárthelyi dolgozat, vizsgaid�szakban vizsga. Minimális követelmény: 50%. 

Ismeretanyag leírása: 
Nemlineáris eszközök, a félvezet� dióda, Zener dióda 
Elektronikus er�sít�k, a tranzisztorok, tipikus tranzisztor-kapcsolások, a tranzisztorok kapcsolóüzeme. 
A m�veleti er�sít�k, a visszacsatolás hatása az er�sítésre. 
Boole algebra, logikai függvények. 
Logikai függvények egyszer�sítése Karnaugh tábláva, Quine módszerével. 
TTL és CMOS technológiák fizikai jellemz�i (feszültség, id�zítés). 
Logikai kapuk elektronikai megvalósítása. 
Kombinációs hálózatok, tulajdonságaik, tervezési lépések. 
Késleltetések hatása kombinációs hálózatokban, hazárdjelenségek, kiküszöbölésük a tervezés során. 
Funkcionális kombinációs hálózatok: (de)multiplexer, kódoló, kódátalakító, teljes összeadó, komparátor, 
stb. 
Aszinkron sorrendi hálózatok, m�ködés leírása illetve tervezés állapotgráffal, állapottáblával. 
Flip-flop-ok. SR, JK, T, D flip flop, m�ködésük, felépítésük. 
Szinkron sorrendi hálózatok megvalósítása flip-flop-okkal.  

Irodalom:  
Kötelez�: �

Ajánlott: 1. ���������	�

�����������	����	�	���	��	���	 

 



  2. sz. melléklet (rövid tantárgyprogram) 
 

Tárgy neve:  
GAZDÁLKODÁS A GYAKORLATBAN  

NEPTUN-kód: 
�

���������	�

Óraszám: 
nappali: 2 ea + 1 gy+ 0 lab 

Kredit: 4 
Követelmény: v 

El�követelmény:- 
 

Tantárgyfelel�s: 
Handa Lászlóné 

Beosztás:  
f�iskolai docens 

Kar és intézet neve: 
Óbudai Egyetem 
Alba Regia Egyetemi Központ 

Értékelési és ellen�rzési eljárások: 
Az aláírás feltétele: esettanulmány beadása (egy sikeres vállalkozás bemutatása) 
Vizsga: írásbeli feladatok megoldása 

Ismeretanyag leírása: 
Vállalat, vállalkozási formák ismertetése. Kis-és középvállalkozások fogalomköre. A vállalkozás 
létrehozásának alapvet� szabályai. A szervezeti forma kiválasztásának szempontjai. 
A vállalkozás m�ködésének tárgyi és személyi feltételei. A vagyon összetétele és csoportosítása. 
A vállalati pénzügyek alapkategóriái és a pénzügyi tervezés folyamata. Az alapvet� pénzügyi 
kimutatások elkészítése (mérleg, eredmény, pénzforgalmi kimutatás).  
A gazdálkodás alapfogalmai: költségtani ismeretek, költségek csoportosítása, tervezése (fedezeti 
pontszámítás) és elemzése. 
Adózási ismeretek. A vállalkozások által fizetend� adónemek. Az adók közgazdasági funkciója. 
Adótervezés a kisvállalkozás gyakorlatában: él�munka és a nyereséget terhel� adók kiszámítása. 
Forgalmi adózás jellemz�i. 
A vállalkozásokat érint� számviteli el�írások. Pénztárkönyv vezetés gyakorlata és a hozzá 
kapcsolódó nyilvántartások. Számla és nyugtakibocsátás szabályai. A kett�s könyvvitel vezetésére 
kötelezett vállalkozások. 
 
Irodalom: 

Kötelez�: ����������	
�
�
������������������	��������������

Ajánlott: 1. Sztanó Imre-Vörös Miklós: Számviteli alapismeretek Saldó 2001. 
2. Roóz József: Vállalkozásgazdálkodási ismeretek Perfekt 2005. 

 



2. sz. melléklet (rövid tantárgyprogram) 
 

Tárgy neve:  
INFORMATIKA ELMÉLETI ALAPJAI  

NEPTUN-kód: 
NRKIA1FSNC 

Óraszám: 
nappali: 2 ea + 0 gy+ 3 lab 

Kredit: 5 
Követelmény :f 

El�követelmény: 
Bevezetés az. informatikába 

Tantárgyfelel�s: 
Horváth Árpád 

Beosztás:  
f�iskolai adjunktus 

Kar és intézet neve: 
Óbudai Egyetem 
Alba Regia Egyetemi Központ 

Értékelési és ellen�rzési eljárások: 
2 zárthelyi dolgozat 
A pótlás módja: 

Az utolsó héten az teljes anyagból javító zh. írható. 
A félévközi jegy kialakításának módszere: 

0-19 %    a félévközi jegy nem pótolható. 
20-49%   elégtelen (1) a félévközi jegy pótolható 
50-61% elégséges (2) 
62-73% közepes (3) 
74-85% jó (4) 

86-100% jeles (5) 
Ismeretanyag leírása: 

Az informatika kialakulását és fejl�dését meghatározó legfontosabb tényez�knek, és az elméleti 
alapfogalmaknak a bemutatása. Az informatika tárgya és helye a tudományok között. Információ 
feldolgozó paradigmák jellemz�i. Az analóg és digitális elv� informatika meghatározó tényez�i, 
jellemz�i. A Neumann elv� számítógép architektúra jellemz�i, a továbbfejlesztés irányai. Az 
információelmélet alapfogalmai. A kódolás alapfogalmai. Információk ábrázolása (számok, 
karakterek, képek, zene). A minimum redundanciájú kódok értelmezése, f�bb kódolási 
algoritmusok. A szótár alapú adattömörítés elve, a leggyakrabban használt kódrendszerek 
algoritmusai. Az adaptív kódolás elve, jelent�sége. Hibat�r�-, hibajavító rendszerek elve, és tipikus 
példái (SED-SEC, Hamming kód). 
 
Irodalom: 

Kötelez�: ���������	
	�������	���������������	
	���	
�����������������	���	������

Ajánlott: �
 



2. sz. melléklet (rövid tantárgyprogram) 
 

Tárgy neve:  
INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TERVEZÉSE, 

BEVEZETÉSE  

NEPTUN-kód: 
NRKIT1FSNC 

Óraszám: 
nappali: 1 ea + 0 gy+ 2 lab 

Kredit: 5 
Követelmény :f 

El�követelmény: 
 

Tantárgyfelel�s: 
Kovács Andrásné 

Beosztás:  
f�iskolai docens 

Kar és intézet neve: 
Óbudai Egyetem 
Alba Regia Egyetemi Központ 

Az el�adások látogatása kötelez�.  
A félévközi jegy feltétele: a ZH-k legalább 50%-os teljesítése, (a pótlás módja: pót ZH). önálló 
feladat megoldása, beadása a 13.héten. 

Ismeretanyag leírása: 
Információs rendszerek tervezésének alapelvei. Feladat meghatározás, igények típusai. 
Helyzetfelmérés módszerei, jogszabályok, rendeletek, szabályzatok figyelembe vétele. 
Adatmodellezés, az optimális adatmodell kialakítása, modellezési módszerek, SSADM technika. 
Az SSADM és a relációs adatmodellek problémái. 
A bevezetés hardver, szoftver és személyi feltételei, beszerzési és üzemeltetési költségek elemzése. 
Garancia, karbantartás, amortizáció. Az információs rendszerek biztonsága, informatikai biztonsági 
koncepció és szabályzat kialakítása. Információs rendszerekkel kapcsolatos sajátos jogi 
szabályozások és problémák. Szabad szoftverek, ezek hatása az informatikai biztonságra. 
A szakma gyakorlatában el�forduló feladatokon (pénzügyi számításokon, készlet-nyilvántartáson) 
keresztül az adatfeldolgozó rendszerek megismerése. Az egyes részrendszerek input 
adatszükségletének meghatározása és a fontosabb outputoknak a megismerése. 
Irodalom: 

Kötelez�: �� ������	
����	��������������	���	��	������	�����������	���	������	��	
���	
���� ��!����	"#��$�	%&&'	

%� ���	(���#���	)����	*������#	#�+�����#$�	�����������	,�-���		
Ajánlott: ��	!���	.�����	��	����
	�����������������#	�/��������	

��.	���$�0���� 
2. (������	!����	��	���1��#�2�������	����3�#	��	#��#	
.�4	
�-��������-#	����#��$	"+��	�556 

3. R. Elmashri, Sh. Navathe: Fundamentals of Database Systems 
Benjamin/Cummings Publ. Comp., Redwood City, 1994	

 



2. sz. melléklet (rövid tantárgyprogram) 
 
Tárgy neve: 
INFORMATIKAI RENDSZEREK TELEPÍTÉSE 
ÉS ÜZEMELTETÉSE 

NEPTUN-kód: 
NRKIU1FSNC 

Óraszám:    
nappali: 2 ea + 0 gy + 2 lab 

Kredit: 5 
Követelmény : f 

El�követelmény: 
 

Tantárgyfelel�s: 
Dr. Nagy Rezs� 
 

Beosztás:  
f�iskolai docens 

Kar és intézet neve: 
Óbudai Egyetem 
Alba Regia Egyetemi Központ 

Értékelési és ellen�rzési eljárások: 
Zárthelyi dolgozat, elfogadási szint: 50% 

Ismeretanyag leírása: 

Számítógépek hardveres és szoftveres konfigurálása 
Novell Netware hálózatok alapjai, NDS felépítése 
Novell szerver telepítése és konfigurálása, alapvet� rendszergazdai feladatok 
Windows hálózatok, munkacsoport és tartományi modell 
Windows Server telepítése, tartományvezérl� kialakítása és konfigurálása 
Linux rendszerek alapjai, jellemz�i hálózati megközelítésben 
Linux rendszer telepítése, konfigurálása 
Hálózati szolgáltatások telepítése és konfigurálása Linux rendszerben 
Shell Script programozás Unix/Linux rendszerben 

Irodalom 

1. Az intézet számítógépes hálózatán elhelyezett elektronikus segédletek. 
2. F. Butzen, C. Hilton - Linux hálózatok, Kiskapu Kiadó 
3. Benkovics Viktor, Holczer József - Windows Server 2003 Hálózatok Kezelése, 

Kiskau Kiadó 
4. Englert Tamás – Novell Netware 4 hálózati operációs rendszer 

 
 
 



2. sz. melléklet (rövid tantárgyprogram) 
 
Tárgy neve: 
INFORMATIKAI RENDSZEREK TELEPÍTÉSE 
ÉS ÜZEMELTETÉSE 

NEPTUN-kód: 
NRKIU1FSNC 

Óraszám:    
nappali: 2 ea + 0 gy + 2 lab 

Kredit: 5 
Követelmény : f 

El�követelmény: 
 

Tantárgyfelel�s: 
Dr. Nagy Rezs� 
 

Beosztás:  
f�iskolai docens 

Kar és intézet neve: 
Óbudai Egyetem 
Alba Regia Egyetemi Központ 

Értékelési és ellen�rzési eljárások: 
Zárthelyi dolgozat, elfogadási szint: 50% 

Ismeretanyag leírása: 

Számítógépek hardveres és szoftveres konfigurálása 
Novell Netware hálózatok alapjai, NDS felépítése 
Novell szerver telepítése és konfigurálása, alapvet� rendszergazdai feladatok 
Windows hálózatok, munkacsoport és tartományi modell 
Windows Server telepítése, tartományvezérl� kialakítása és konfigurálása 
Linux rendszerek alapjai, jellemz�i hálózati megközelítésben 
Linux rendszer telepítése, konfigurálása 
Hálózati szolgáltatások telepítése és konfigurálása Linux rendszerben 
Shell Script programozás Unix/Linux rendszerben 

Irodalom 

1. Az intézet számítógépes hálózatán elhelyezett elektronikus segédletek. 
2. F. Butzen, C. Hilton - Linux hálózatok, Kiskapu Kiadó 
3. Benkovics Viktor, Holczer József - Windows Server 2003 Hálózatok Kezelése, 

Kiskau Kiadó 
4. Englert Tamás – Novell Netware 4 hálózati operációs rendszer 

 
 
 



  2. sz. melléklet (rövid tantárgyprogram) 
 

Tárgy neve:  
JOGI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI ISMERETEK 

NEPTUN-kód: 
�

�������	�
 

Óraszám: 
nappali: 1 ea + 1 gy+ 0 lab 

Kredit: 2 
Követelmény: v 

El�követelmény: 
 

Tantárgyfelel�s: 
Dr. Szabó Katalin 

Beosztás:  
óraadó 

Kar és intézet neve: 
Óbudai Egyetem 
Alba Regia Egyetemi Központ 

Értékelési és ellen�rzési eljárások: 
Az aláírás feltétele: zárthelyi min. 50%-os teljesítése 
Vizsga: szóbeli 

Ismeretanyag leírása: 

A jog kialakulása, fejl�dése, társadalmi szerepe, állam és jog. A jog fogalma, a jogrendszer és a 
jogágak. A jogforrások hierarchiája. A jogszabály fogalma, érvényessége és hatályossága. A 
jogképesség és a jogalanyok egyes csoportjai. Az Alkotmány helye és szerepe a magyar 
jogrendszerben. Az alapvet� állampolgári jogok és kötelezettségek. Az állami szervek csoportjai, 
f�bb feladat- és jogkörük. A törvényhozás és a végrehajtás országos és helyi szervei. Az 
Országgy�lés, a kormány és az önkormányzatok feladat- és határköre. Az igazságszolgáltatás 
szervei, a bíróságok és az ügyészségek. Az államigazgatási eljárás szabályai. Ügyvitel, ügyintézés, 
iratkezelés. 
 

Irodalom: 
Kötelez�: ��������	
�����
���

Ajánlott: 1. Kukorelli István: Alkotmánytan I. - Alapfogalmak, alkotmányos 
intézmények 

 



  2. sz. melléklet (rövid tantárgyprogram) 
 

Tárgy neve:  
MUNKA-, KÖRNYEZET- ÉS T�ZVÉDELMI 

ISMERETEK 

NEPTUN-kód: 
�

���������	 

Óraszám: 
nappali: 0 ea + 1 gy+ 0 lab 

Kredit: 1 
Követelmény: f 

El�követelmény: 
 

Tantárgyfelel�s: 
Kováts Róbert 

Beosztás:  
f�iskolai adjunktus 

Kar és intézet neve: 
Óbudai Egyetem 
Alba Regia Egyetemi Központ 

Értékelési és ellen�rzési eljárások: 
Az aláírás feltétele: ZH min.50%-os teljesítése, els�segély gyakorlat eredményes bemutatása 
Félévközi jegy: szóbeli számonkérés 

Ismeretanyag leírása: 

A munka- és biztonságtudomány általános kérdései 
A munkavédelem általános kérdése, jogi szabályozása 
A munkavégzés személyi kérdései, alkohol, drogfogyasztás és munkabiztonság 
Munkahelyi követelmények 
Villamos-berendezések biztonságtechnikája 
Sugárzások elleni védekezés (a sugárvédelem fontosabb fogalmai, sugárzás hatása az él� 
szervezetre, elektroszmog) 
T�zvédelem (égéselmélet, megel�z� t�zvédelem, oltó anyagok és oltási technikák) 
Els�segélynyújtás 
Környezetvédelem (Talaj-leveg� és vízvédelem jogi szabályozása, fontosabb eljárások, 
módszerek ismertetése) 

Irodalom: 
Kötelez�: �

Ajánlott: 1. ���������	
���������
��������������������������� 
 



2. sz. melléklet (rövid tantárgyprogram) 
 
Tárgy neve: 
SZÁMÍTÓGÉP HÁLÓZATOK ÜZEMELTETÉSE 

NEPTUN-kód: 
NRKMV1FSNC 

Óraszám:    
nappali: 1 ea + 0  gy+ 3 lab 

Kredit: 4 
Követelmény : f 

El�követelmény: 
 

Tantárgyfelel�s: 
Dr. Nagy Rezs� 
 

Beosztás:  
f�iskolai docens 

Kar és intézet neve: 
Óbudai Egyetem 
Alba Regia Egyetemi Központ 

Értékelési és ellen�rzési eljárások: 
Zárthelyi dolgozat, elfogadási szint: 50% 

Ismeretanyag leírása: 

Számítógépes hálózati topológiák és topográfiák. Adatátviteli közegek jellemz�i. 
Strukturált Ethernet hálózatok tervezése, kábelezés, kábelrendez�k, csatlakozók, stb. 
UTP kábelszerelés és mérés, Optikai kábelszerelés és mérés. Szegmentálás Ethernet 
hálózatokban (fizikai és logikai szegmentálás). Forgalomirányítás, irányító protokollok 
alapjai. Csomagsz�rés, t�zfalak alapjai és konfigurálása 
HUB, SW, Router eszközök m�ködése és konfigurálása. Virtuális helyi hálózatok alapjai 
és konfigurálása. VLAN Trunk protokollok alapjai és konfigurálása. Feszít�fa 
protokollok alapjai és konfigurálása 
Vezeték nélküli hálózatok alapjai és konfigurálása. Vezeték nélküli hálózatok biztonsága.  

1. Az intézet számítógépes hálózatán elhelyezett elektronikus segédletek. 

 
 
 



2. sz. melléklet (rövid tantárgyprogram) 
 
Tárgy neve: 
SZÁMÍTÓGÉP HÁLÓZATOK ÜZEMELTETÉSE 

NEPTUN-kód: 
NRKMV1FSNC 

Óraszám:    
nappali: 1 ea + 0  gy+ 3 lab 

Kredit: 4 
Követelmény : f 

El�követelmény: 
 

Tantárgyfelel�s: 
Dr. Nagy Rezs� 
 

Beosztás:  
f�iskolai docens 

Kar és intézet neve: 
Óbudai Egyetem 
Alba Regia Egyetemi Központ 

Értékelési és ellen�rzési eljárások: 
Zárthelyi dolgozat, elfogadási szint: 50% 

Ismeretanyag leírása: 

Számítógépes hálózati topológiák és topográfiák. Adatátviteli közegek jellemz�i. 
Strukturált Ethernet hálózatok tervezése, kábelezés, kábelrendez�k, csatlakozók, stb. 
UTP kábelszerelés és mérés, Optikai kábelszerelés és mérés. Szegmentálás Ethernet 
hálózatokban (fizikai és logikai szegmentálás). Forgalomirányítás, irányító protokollok 
alapjai. Csomagsz�rés, t�zfalak alapjai és konfigurálása 
HUB, SW, Router eszközök m�ködése és konfigurálása. Virtuális helyi hálózatok alapjai 
és konfigurálása. VLAN Trunk protokollok alapjai és konfigurálása. Feszít�fa 
protokollok alapjai és konfigurálása 
Vezeték nélküli hálózatok alapjai és konfigurálása. Vezeték nélküli hálózatok biztonsága.  

1. Az intézet számítógépes hálózatán elhelyezett elektronikus segédletek. 

 
 
 



2. sz. melléklet (rövid tantárgyprogram) 
 
Tárgy neve: 

OBJEKTUMORIENTÁLT PROGRAMOZÁS I. 
NEPTUN-kód: 
NRKOO1FSNC 
 

Óraszám:    
nappali: 1ea + 0 gy+ 2lab 

Kredit:  6 
Követelmény :  f 

El�követelmény: 
 

Tantárgyfelel�s: 
Kovács Józsefné 

Beosztás:  
f�iskolai docens 

Kar és intézet neve: 
Óbudai Egyetem 
Alba Regia Egyetemi Központ 

Értékelési és ellen�rzési eljárások: 
írásbeli, az elégséges szint 50 %, a szóbeli javítás feltétele minimum 35%-os írásbeli 

Ismeretanyag leírása: 

A tárgy keretében a hallgatók elsajátítják az imperatív programozási nyelvek alapfogal-
mait és alapvet� koncepcióit. Egy korszer� programozási nyelv keretében megismerked-
nek a szoftverfejlesztés gyakorlati technikáival, egyszer� algoritmusokkal, alapvet� prog-
ramozási tételekkel és programtervezési eszközökkel. Megismerkednek a C# nyelv alap-
elemeivel, a változókkal, kifejezésekkel, operátorokkal, tömbökkel, relációkkal. Használ-
ni  tudják az utasításokat: értékadás, feltételes elágazás, ciklusszervezés utasításokat. Ké-
pesek lesznek függvényeket definiálni és függvényeket meghívni, miközben formális 
paraméterekkel, illetve aktuális paraméterekkel dolgoznak. Alapvet� input output m�ve-
leteket és elemi adatkonverziókat végre tudnak hajtani és megismerik a kivételkezelés 
lényegét. 

Kötelez� irodalom 
Bradley L. Jones: C# mesteri szinten 21 nap alatt 
 
 



2. sz. melléklet (rövid tantárgyprogram) 
 
Tárgy neve: 

OBJEKTUMORIENTÁLT PROGRAMOZÁS II. 
NEPTUN-kód: 
NRKOO2FSNC 
 

Óraszám:    
nappali: 1ea + 0  gy+ 2 lab 

Kredit:  3 
Követelmény :  f 

El�követelmény: 
NRKOO1FSNC 

Tantárgyfelel�s: 
Kovács Józsefné 

Beosztás:  
f�iskolai docens 

Kar és intézet neve: 
Óbudai Egyetem 
Alba Regia Egyetemi Központ 

Értékelési és ellen�rzési eljárások: 
írásbeli, az elégséges szint 50 %, a szóbeli javítás feltétele minimum 35%-os írásbeli 

Ismeretanyag leírása: 

A tárgy keretében a hallgatók elsajátítják az objektumorientált programozás alapfogalma-
it és alapvet� koncepcióit. Megismerkednek az osztályok definiálásával, az objektumok lét-
rehozásával, a konstruktorok, destruktorok; this; beágyazott osztályok; egyszer� típuskonverziók; 
mez�k, metódusok; átdefiniálás (overloading); névterek; láthatóságok; felbontott típusok  meg-
valósításának lehet�ségeivel. Megismerkednek az örökl�dés, többalakúság; virtuális metódu-
sok; virtuális metódusok elrejtése, a virtualitás újrakezdése; típuskényszerítés; nemvirtuális metó-
dusok, elrejtés; absztrakt metódusok, absztrakt osztályok; interfészek fogalmával és megvalósítási 
lehet�ségeivel, a tulajdonságok; indexel�k, indexelt tulajdonságok és  kivételkezelés használatá-
val. Megismerik a C# osztálykönyvtárának leggyakrabban használt elemeit, ezeknek funkcióit és 
legfontosabb metódusat. 

Kötelez� irodalom  
Bradley L. Jones :   C# mesteri szinten 21 nap alatt 
 
 



  2. sz. melléklet (rövid tantárgyprogram) 
 

Tárgy neve:  
PROJECT TERVEZÉS, PROJECTVEZETÉS 

NEPTUN-kód: 
�

�������	�
 

Óraszám: 
nappali: 2 ea + 2 gy+ 0 lab 

Kredit: 5 
Követelmény: f 

El�követelmény: 
 

Tantárgyfelel�s: 
Fejes Gábor 

Beosztás:  
f�iskolai adjunktus 

Kar és intézet neve: 
Óbudai Egyetem 
Alba Regia Egyetemi Központ 

Értékelési és ellen�rzési eljárások: 
Az aláírás feltétele: Az órák látogatása 
Vizsga: írásbeli 

Ismeretanyag leírása: 

A projekt definíciója. A projektmenedzsment mint az innovációs folyamat egészét átfogó és annak 
eredményességét el�segít� vezetési – irányítási rendszer. A projektmenedzsment témaköre magába 
foglalja a projekt egész életciklusát, a problémafeltárástól a koncepció alkotáson keresztül egészen 
a megvalósításig. A projektmenedzsment mint a projektek vezetésének, szervezésének, 
irányításának komplex összessége, melyekhez id�- , költség- és teljesítményértékek rendelhet�k. A 
projekt életciklusának fázisai. koncepció, definíció, termelési, kivitelezési, átvételi fázis. A PM-hez 
kapcsolódó fontos egyéb szempontok: a projektirányításhoz szükséges megfelel� szervezeti 
formák. A projekt és a kockázati tényez�k. A projektmin�ség. Projektsiker szervezeti siker.  A PM 
konkrét m�ködési keretét jelent� team munka bemutatása és gyakoroltatása. Konkrét feladatok 
kidolgozás, közös, és egyéni megoldása. 
 

Irodalom: 
Kötelez�: Dr. Görög Mihály: Bevezetés a projektmenedzsmentbe 
Ajánlott:  

 



2. sz. melléklet (rövid tantárgyprogram) 
 
Tárgy neve: 
SZÁMÍTÓGÉP ARCHITEKTÚRÁK II.  

NEPTUN-kód: 
���������� 

Óraszám:    
nappali: 1 ea + 0  gy+ 1 lab 

Kredit:  2 
Követelmény :  f 

El�követelmény: 
�����	���� Számítógép architektúrák I. 

Tantárgyfelel�s: 
Dr. Seebauer Márta 

Beosztás:  
egyetemi docens 

Kar és intézet neve: 
Óbudai Egyetem 
Alba Regia Egyetemi Központ 

Értékelési és ellen�rzési eljárások: 
A 13. tanulmányi héten ZH a megel�z� el�adások anyagából, elfogadási szint 50%. 
A laboratóriumi gyakorlatra el�írt házi feladatok beadása legkés�bb a 14. héten, és minimum 50%-ra 
történ� megvédése. 

Ismeretanyag leírása: 
Mikroprocesszorok megjelenése, szerepük és helyük a korszer� számítástechnikában. Elterjedtebb 
mikroprocesszor családok jellemz�i, felépítésük szolgáltatásaik és alkalmazásuk. A Neumann típusú 
számítógépek teljesítménykorlátai. A számítógépek teljesítménynövelésének eszközei. A párhuzamosság 
osztályozása és szintjei. Adat-, vezérlés- és er�forrás-függ�ségek. Utasítás szint� párhuzamosítás. 
Futószalagelv� processzorok osztályozása a fokozatok száma és típusa szerint. Futószalagelv� 
processzorok általános felépítése. Az egyes fokozatok tipikus funkciói és jellemz�i. A szuperskalár 
feldolgozás f�bb feladatai. Az utasítások párhuzamos végrehajtása. Soros konzisztencia fogalma. Az 
elágazás-kezelés alapvet� eljárásai. Processzor szint� párhuzamosítás. A párhuzamos architektúrák Flynn-
féle osztályozása. Adat és funkcionális párhuzamosság. Párhuzamos architektúrák típusai, felépítése, 
szerepük és alkalmazásuk napjainkban. 
Gyakorlati foglalkozáson HW tervezési feladat, személyi számítógép konfigurálása, tesztelése. 

Irodalom: 

1. Andrew S. Tanenbaum: Számítógépek architektúrája. – Panem Kiadó, 2001. 

2. Cserny László: Mikroszámítógépek. – LSI. 

 
 



  2. sz. melléklet (rövid tantárgyprogram) 
 

Tárgy neve:  
SZÁMÍTÓGÉPES ALKALMAZÓI PROGRAMOK 

NEPTUN-kód: 
���������� 

Óraszám: 
nappali: 2 ea + 0 gy+ 3 lab 

Kredit:6 
Követelmény: v 

El�követelmény: 
 

Tantárgyfelel�s: 
Kovács Andrásné 

Beosztás:  
f�iskolai docens 

Kar és intézet neve: 
Óbudai Egyetem 
Alba Regia Egyetemi Központ 

Értékelési és ellen�rzési eljárások: 
Az aláírás feltétele: el�adások látogatása, valamennyi gyakorlat eredményes elvégzése, zh 
legalább 50%-os teljesítése. Önálló feladatok megoldása a gyakorlaton. Aláírás a vizsgaid�szak 
els� 10 napjában ismétl�vizsga jelleggel pótolható azok számára, akik a zh-kat min. 25%-osra 
megírták. 
Vizsga: Írásbeli és szóbeli az elméleti és a gyakorlati ismeretekb�l. 

Ismeretanyag leírása: 
Számítógépes programok csoportosítása, jellemzése. 
Az adatbázis szemlélet� információfeldolgozás lényege, el�nyei. Az adatbázis tervezés lépései. 
A fontosabb adatbázis-kezel� modellek: Objektumorientált adatbázisok jelent�sége, jellemz�i. Az 
SQL szabvány lényege., elemei, parancsosztályok. Lekérdezések megoldása. Adatbázisokon 
alapuló alkalmazások megvalósítása. 
Szoftver-beszerzéshez szükséges tudnivalók, szerz�i jogok, szoftver min�sítés szempontjai. 
Tipikus irodai programcsomagok részei, az egyes programok feladata, alkalmazása: 
Adatbázis-kezel� és táblázatkezel� közötti különbségek, adatkezelés táblázatkezel�vel. 
Dokumentumkészítés számítógépen. DTP programok jellemz�i, stíluslapok, tag-ek szerepe. 
Dokumentumkezelés az Interneten: az XML ajánlás, XML dokumentum formázott megjelenítése, a 
CSS és az XSD szerepe. A http protokoll. Web-lap készítés alapelvei 
 
Irodalom: 

Kötelez�: �

Ajánlott: 1. ��������	
�����������������������������������������	���������
��
����
����
�������
������ !��"��#$$$ 

2. Gábor: Microsoft Office 2003 – A közös rendszer és az alkalmazások 
SZAK Kiadó, 2004. 

3. ECDL vizsgapéldatár 
NJSZT és NOVORG Kiadó, 1997. 

4. Bártfai Barnabás: Az Internet és lehet�ségei 
BBS-Info� !��"��#$$%& 

 



2. sz. melléklet (rövid tantárgyprogram) 
 
Tárgy neve: 

SZOFTVERTECHNOLÓGIA GYAKORLAT 
NEPTUN-kód: 
NRKST1FSNC 
 

Óraszám:    
nappali: 0ea + 0  gy+ 2 lab 

Kredit:  3 
Követelmény :  f 

El�követelmény: 
 

Tantárgyfelel�s: 
Kovács Józsefné 

Beosztás:  
f�iskolai docens 

Kar és intézet neve: 
Óbudai Egyetem 
Alba Regia Egyetemi Központ 

Értékelési és ellen�rzési eljárások: 
írásbeli, az elégséges szint 50 %, a szóbeli javítás feltétele minimum 35%-os írásbeli 

Ismeretanyag leírása: 

A tárgy keretében a hallgatók az Objektumorientált programozás II. tantárgy el�adásain megis-
mert elméleti modellezés alapelemeinek gyakorlati megvalósítását sajátítják el a Sybase 
PowerDesigner CASE eszközzel. A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a szoftverkészí-
tés fázisait, az elemzés és a dokumentáció fontosságát. Különösen nagy hangsúlyt fektetünk az 
UML nyelv használatának begyakorlására. Osztály- , objektum- use case és használati eset diag-
ramokat készítünk. Módszertani cél a projektmunka kulcskvalifikáció fejlesztése. El�segíti, hogy 
a hallgatók tudjanak nagyobb lépték� feladatokat áttekinteni, fejleszti a lényegkiemel� képessé-
get. Kialakítja a feladatok egyenl� elosztására, a csoport tagjai közötti együttm�ködésre, a határ-
id�k szigorú betartására való képességet.  

 
Ajánlott irodalom: 

1. Sike Sándor, Varga László: Szoftvertechnológia és UML, ELTE Kiadó, 2003 
letölthet� PDF  

2. Raffai Mária, Kovács K, Tóth D.: Objektumorientált alkalmazásfejlesztés, Novodat 
Kiadó, 2002  
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2. sz. melléklet (rövid tantárgyprogram) 
 

Tárgy neve: 
VÁLLALATI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK  

NEPTUN-kód: 
NRKVR1FSNC 

Óraszám:    
nappali: 1 ea + 0  gy+ 2 lab 

Kredit: 4 
Követelmény : félévközi jegy 

El�követelmény: 
Gazdálkodás a gyakorlatban 
Informatika elméleti alapjai 

Tantárgyfelel�s: 
Dr. Varga Valéria 

Beosztás:  
f�iskolai docens  

Kar és intézet neve: 
Óbudai Egyetem 
Alba Regia Egyetemi Központ 

Értékelési és ellen�rzési eljárások: 
Zárthelyi és labor gyakorlat feladatinak teljesítése 

Ismeretanyag leírása: 
A vállalat alapvet� célja elérésének egyik feltétele, hogy a vállalat, mint rendszer m�ködésében 
összehangolt, integrált legyen. Ez a feltétel a koordinációs mechanizmusokon keresztül valósul 
meg. A vállalat, mint minden egyéb szervezet integrációja egyidej�leg több dimenzió mentén 
valósul meg: küls� – bels�, folyamatok között és folyamaton belül, horizontálisan és vertikálisan. 
A koordinációt megvalósító eszközök egyike az információs rendszer, amennyiben megfelel� 
módon került kialakításra. Az információs rendszer integrációja önmagában is el�feltétel, amely 
több szinten és több módon valósul meg. Az ERP rendszer a vállalat bels�, és els�sorban a 
horizontális integrációjának eszköze. A vertikális integráció iránti igény er�södése, valamint az 
ellátási láncokhoz való szorosabb kapcsolódás ténye az ERP rendszereket továbbfejl�désre 
készteti, amelynek eredménye az ERP II. 
A laboratóriumi gyakorlat során a hallgatók egy fiktív vállalat „m�ködtetése” során szereznek 
ismeretet egy valós ERP rendszer felépítésér�l, alkalmazásáról és m�ködtetésér�l.  
Irodalom: 

Kötelez�: �

Ajánlott: 1. Hetyei József, Vállalatirányítási információs rendszerek Magyarországon, 
Computerbooks 1999. 

 
 
 
 



2. sz. melléklet (rövid tantárgyprogram) 
 

Tárgy neve:  
ADATBÁZISKEZELÉS  

NEPTUN-kód: 
NRKAK1FSNC 

Óraszám: 
nappali: 1 ea + 0 gy+ 3 lab 

Kredit: 5 
Követelmény :f 

El�követelmény: 
Bevezetés az. informatikába 

Tantárgyfelel�s: 
Kovács Andrásné 

Beosztás:  
f�iskolai docens 

Kar és intézet neve: 
Óbudai Egyetem 
Alba Regia Egyetemi Központ 

Értékelési és ellen�rzési eljárások: 
ZH írása, gyakorlati feladat megoldása. A pótlás módja: pót ZH, illetve max. 2 laborgyakorlat 
pótlása a 14. héten csak igazoltan hiányzók részére. 
Félévközi jegy kialakításának módszere: valamennyi gyakorlat eredményes elvégzése, ZH 
legalább 50%-os teljesítése. Önálló feladat megoldása a gyakorlaton. A félévközi jegy a 
vizsgaid�szak els� 10 napjában ismétl�vizsga jelleggel pótolható. 

Ismeretanyag leírása: 
Az adatbázis szemlélet� információfeldolgozás lényege, el�nyei 
Objektumorientált adatbázisok jelent�sége, jellemz�i. Adatbázis-kezelésben használható szabvány, 
az SQL lényege., elemei, DDL b�vített lehet�ségei. Információs rendszer architektúrák: a 
mainframe, PC-LAN és a kliens-szerver architektúra. Tranzakió-kezelés, zárolások. 
Integritás meg�rzésének lehet�ségei. Az osztott adatbázis-kezelés jellemz�i, replikáció és kétfázisú 
commit. 
Deduktív rendszerek, tudásbázisok. 

Irodalom: 
Kötelez�: Kende M., Kotsis D., Nagy I: Adatbázis-kezelés ORACLE rendszerben 

Panem Könyvkiadó, Budapest, 2002 
Ajánlott: 1. Czenky Márta: Adatmodellezés, SQL és Access alkalmazás, SQL Server és 

ADO 
ComputerBooks Kiadó, 2005 

2. Stolnicki Gyula: SQL kézikönyv 
ComputerBooks Kiadó, 1994 

 



2. sz. melléklet (rövid tantárgyprogram) 
 

Tárgy neve:  
ANALÍZIS 

NEPTUN-kód: 
NRKAN1FSNC 

Óraszám: 
nappali: 3 ea + 2 gy+ 0 lab 

Kredit: 5 
Követelmény: f 

El�követelmény: 
 

Tantárgyfelel�s: 
Makó Margit 

Beosztás:  
mestertanár 

Kar és intézet neve: 
Óbudai Egyetem 
Alba Regia Egyetemi Központ 

Értékelési és ellen�rzési eljárások: 
A félévközi jegy megszerzése: A félév során írt két  zárthelyi dolgozat legalább 50%-os megírása. 
Aki nem kap félévközi jegyet, a vizsgaid�szak els� hetében egy alkalommal pótolhatja az alábbiak 
szerint. 
A pótlás módja:  
Aki nem érte el az 50%-ot, az egyik zárthelyi dolgozatot javíthatja a 14. héten.  
Nem kap félévközi jegyet és nem is pótolhat az a hallgató aki nem írta meg mindkét zh-t vagy 
nem szerzet legalább 25%-ot a két zh megírásával. 
A gyakorlatokon és az el�adáson a részvétel kötelez�. A hiányzásokra a TVSZ érvényes. Az a hallgató, aki 
túllépte a TVSZ-ben megengedett hiányzások számát, a félévi követelményeket nem teljesítette, nem kap 
aláírást, és azt nem is pótolhatja. 
 

Számhalmazok ,valós számok és tulajdonságai 
Egyváltozós valós függvények  
Valós számsorozatok  
Egyváltozós valós függvények tulajdonságai 
Egyváltozós valós függvények differenciálszámítása 
A differenciálszámítás alkalmazásai  
Egyváltozós valós függvények integrálszámítása. 
Határozatlan és határozott integrál 
 

Irodalom: 
Kötelez�: 1. Kovács József, Takács Gábor, Takács Miklós: Analízis 

Tankönyvkiadó, Budapest, 1991 
2. Dr. Baróti György – Kis Miklós – Schmidt Edit – Sréterné dr. Lukács 

Zsuzsanna: Matematikai feladatgy�jtemény 
BMF KKVFK, Budapest, 2000 
�

Ajánlott: 1. Scharnitzky Viktor: Válogatott matematikai feladatok megoldásai 
Tankönyvkiadó, Budapest, 1993 

 

 



  2. sz. melléklet (rövid tantárgyprogram) 
 

Tárgy neve:  
EU ISMERETEK 

NEPTUN-kód: 
�

�������	�
 

Óraszám: 
nappali: 1 ea + 1 gy+ 0 lab 

Kredit: 2 
Követelmény: v 

El�követelmény: - 
 

Tantárgyfelel�s: 
Handa Lászlóné 

Beosztás:  
f�iskolai docens 

Kar és intézet neve: 
Óbudai Egyetem 
Alba Regia Egyetemi Központ 

Értékelési és ellen�rzési eljárások: 
Az aláírás feltétele: prezentáció megtartása a hallgató által választott témakörb�l 
Vizsga: elektronikus vizsga ( 3 tesztfeladatsor+esszé) 

Ismeretanyag leírása: 

A világgazdaságban végbemen� globalizációs folyamatok bemutatása és alapfogalmainak 
értelmezése. 
 Az európai integráció történelmi el�zménye és az integrációs formák kialakulása.  
Az EU fejl�dési szakaszai, az alapszerz�dések irányelvei.  Az EU együttm�ködés területei. 
A három pilléres szerkezet ismertetése, a közös politikák alapvet� jellemz�i. 
Az EU pénzügyi rendszerének m�ködése, az euró bevezetésének szükségessége és 
feltételrendszere. 
Magyarország csatlakozási folyamata és szerepe az EU-ban. Hazánk az euró bevezetése el�tt. 
Társadalmi és gazdasági folyamatok értelmezése az EU 2004. évi b�vítése után. 
 

Irodalom:   
Kötelez�: ����������	��
�
������
����
��������������������
����  �!
"#$
%&%


Ajánlott: 1. Handa Lászlóné: Európai Uniós ismeretek (el�adásanyag) 
2. Marján Attila: Az EU gazdasága HVG kiadó 2006. 
3. Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról Országgy�lés Kiadó 2002. 
4. '''!��(����!) Általános EU tanfolyam online tananyag 

 



  2. sz. melléklet (rövid tantárgyprogram) 
 

Tárgy neve:  
MENEDZSMENT  

NEPTUN-kód: 
�

�������	�
 

Óraszám: 
nappali: 2 ea + 0 gy+ 0 lab 

Kredit: 2 
Követelmény: v 

El�követelmény: 
 

Tantárgyfelel�s: 
Fejes Gábor 

Beosztás:  
f�iskolai adjunktus 

Kar és intézet neve: 
Óbudai Egyetem 
Alba Regia Egyetemi Központ 

Értékelési és ellen�rzési eljárások: 
Az aláírás feltétele: Az órák látogatása 
Vizsga: szóbeli 

Ismeretanyag leírása: 

A szervezet mint célorientált rendszer. Szervezeti szerepek. Vezet�i alkalmasság, vezet�i készség. 
A vezetés funkciói. A vezet�kkel szemben megfogalmazott követelmények. A jöv� 
irányvonalainak megtervezése. Szervezeti célok. Stratégiai sikertényez�. Vezetési stílusok, vezetés 
jellemz�i. A vezet�i ösztönzés. A hatékony kommunikáció a vezet�i munkában. A vezetési 
információ megszervezése, a tárgyalás, az értekezlet irányítása. Vezetési módszerek. 
Csoportmódszerek a vezetésben. A vezet� id�gazdálkodása, az id� jelent�sége a vezet�i 
munkában. A vezet�i munka hatékonysága és mérése. Folyamatos szervezet és vezetésfejlesztés, 
változás és változtatás menedzsment. Az átalakító vezetés megalapozása. Vezet�i továbbképzés. A 
szervezés fogalma, értelmezése, tevékenységi területei és módszerei. Szervezéstudomány. 
Szervezési tevékenység alapjai. Szervezési célok, folyamatok és szervezetek. Szervezési 
résztechnikák. 
 
Irodalom: 
Kötelez�: Dr. Roóz József : A menedzsment alapjai (Perfekt Kiadó) 
Ajánlott:  

 



2. sz. melléklet (rövid tantárgyprogram) 
 
Tárgy neve: 
MÉRNÖKI TERVEZ� RENDSZEREK  

NEPTUN-kód: 
NRKMR1FSNC 

Óraszám:    
nappali: 0 ea + 0  gy+ 2 lab 

Kredit: 2 
Követelmény : f 

El�követelmény: 
 

Tantárgyfelel�s: 
Kováts Róbert  

Beosztás:  
f�iskolai adjunktus 

Kar és intézet neve: 
Óbudai Egyetem 
Alba Regia Egyetemi Központ 

Értékelési és ellen�rzési eljárások: 
Zárthelyi dolgozat, elfogadási szint: 50% 
Minden gyakorlat eredményes elvégzése. 

Ismeretanyag leírása: 

A m�szaki dokumentáció feladata, jellege, területei 
A mérnöki tervez�rendszerek és a számítógépes grafika. A számítógépes grafika 
eszközei. Geometriai modellek szerepe, készítése. A gépészeti tervezés sajátosságai. 
Tervezés gépészeti tervez�rendszerrel. 
Analóg és digitális elektronikai eszközök tervezésének sajátosságai. Tervezés 
elektronikai tervez�rendszerrel. 
Rajzkészítés, rajzolvasás. Alkatrészjegyzék, anyagjegyzék készítése, értelmezése. 
M�szaki leírások készítése 
Bepillantás a számítógéppel segített gyártásba 

Irodalom 

1. Az intézet számítógéphálózatán található segédletek. 
Helyük: hirdet\szakcsoportok\szgrendszerek\nagy_rezso 

 
 
 



  2. sz. melléklet (rövid tantárgyprogram) 
 

Tárgy neve:  
MUNKAVÉGZÉSI TECHNIKÁK  

NEPTUN-kód: 
�

�������	�
 

Óraszám: 
nappali: 1 ea + 0 gy+ 0 lab 

Kredit: 2 
Követelmény: v 

El�követelmény: 
 

Tantárgyfelel�s: 
Handa Lászl�né 

Beosztás:  
f�iskolai docens 

Kar és intézet neve: 
Óbudai Egyetem 
Alba Regia Egyetemi Központ 

Értékelési és ellen�rzési eljárások: 
Az aláírás feltétele: Az órák látogatása. 
Vizsga: írásbeli 

Ismeretanyag leírása: 

A gazdasági vállalkozás üzletvitele, célja, szerepl�k, környezeti tényez�k hatása. Az irodai 
munkavégzés folyamata, hatékonysága. Ügyintézés, kommunikáció, döntési tevékenység. 
Dokumentációk készítése, fogadása, küldése. Ügyvitel, iratkezelés. 
Irodakialakítás szempontjai. Hatékony eszközök a munka támogatásához. A szakmai munka 
számítógéppel történ� támogatásának kialakítása: információszerzés, kommunikáció az Interneten, 
el�adás tartása számítógép segítségével. Ügyviteli folyamatok, számítógéppel segített 
adminisztráció. 
M�szaki dokumentációk felépítése, értelmezése. Min�ségirányítási el�írások alkalmazása a 
munkahelyen. Alapvet� marketing ismeretek. 

Irodalom: 
Kötelez�:  
Ajánlott: 1. Kiss-Tóth Lajos: Munkavégzési technikák, irodaszervezés, Eger, 

SZOMA Képzési Központ szerz�i kollektívája, 1998 
2. Dobay Péter: Az iroda. Budapest: Panem Kiadó, 1996. 

 



2. sz. melléklet (rövid tantárgyprogram) 
 
Tárgy neve: 
OPERÁCIÓS RENDSZEREK  

NEPTUN-kód: 
NRKOR1FSNC 

Óraszám:    
nappali: 2 ea + 2  gy+ 0 lab 

Kredit: 5 
Követelmény : v 

El�követelmény: 
 

Tantárgyfelel�s: 
Dr. Nagy Rezs� 
 

Beosztás:  
f�iskolai docens 

Kar és intézet neve: 
Óbudai Egyetem 
Alba Regia Egyetemi Központ 

Értékelési és ellen�rzési eljárások: 
Zárthelyi dolgozat, elfogadási szint: 50% 
Minden gyakorlat eredményes elvégzése 
A vizsga írásbeli+szóbeli, az értékelésbe 50-50 %-ban számítanak bele. Szóbelizni lagalább 40%-
os eredmény� írásbelivel lehet. 

Ismeretanyag leírása: 

Az operációs rendszerek feladatai, fajtái, moduljai.  
Er�forrás kezelés, megszakításkezelés 
Tárkezelés, virtuális tárkezelés. Háttértár-kezelés, állománykezelés  
A folyamatok kezelése, ütemezése.  
Rendszerprogramok, kezel�i felületek.  
A UNIX operációs rendszer elvei  
Strukturált kábelezés� LAN-ok felépítése és szolgáltatásai 
A TCP/IP protokollcsalád alapelvei és legfontosabb protokolljai 
A Windows XP hálózatban (munkacsoportban és 2003-as tartományban). A Windows XP 
szolgáltatásai. A Windows XP parancssoros kezelése, parancsállományok. Fájlrendszer vizsgálata 
A Unix kezelése. Unix shell-parancsok, scriptek. A Unix adminisztráció alapjai, grafikus kezel�i 
felülete. A Linux kernele, hálózati szolgáltatásai 
Linux-Microsoft vegyes hálózat 
A Novell NetWare alapjai 
 

Irodalom 

1. Kiss-Kondorosi: Operációs rendszerek M�egyetemi Kiadó 
2. Kis Balázs: Windows XP haladókönyv Szak Kiadó, 2003.  
3. Benyó Balázs, Fék Mák-Kiss István, Kóczy Annamária, Kondorosi Károly, Mészáros 

Tamás, Román Gyula, Szeberényi Imre, Sziray József: Operációs rendszerek mérnöki 
megközelítésben, Panem Kiadó, 2000 

4. Az intézet számítógép hálózatán található segédletek. 
Helyük: hirdet\szakcsoportok\szgrendszerek\nagy_rezso 

 
 
 



2. sz. melléklet (rövid tantárgyprogram) 
 

Tárgy neve:  
PROGRAMOZÁSI ISMERETEK 

NEPTUN-kód: 
NRKPR1FSNC 

Óraszám: 
nappali: 2 ea + 0 gy+ 2 lab 

Kredit: 5 
Követelmény: v 

El�követelmény: 
 

Tantárgyfelel�s: 
Burián Ágnes 

Beosztás:  
mestertanár 

Kar és intézet neve: 
Óbudai Egyetem 
Alba Regia Egyetemi Központ 

Értékelési és ellen�rzési eljárások: 
 Az aláírás megszerzésének feltétele egy zh legalább 40%-os megírása a szorgalmi id�szakban. 
A vizsga 2 részb�l áll: írásbeli és gyakorlati számonkérés. 

Ismeretanyag leírása: 

Számrendszerek, számábrázolások. 
Programozási elvek és módszerek. Programozási nyelvek. 
Egy magas-szint� programnyelv utasításkészletének megismerése.  
A klasszikus alapalgoritmusok programozása.  

Irodalom: 
Kötelez�: ����������	
	����	�����
����	

�� �����
�����	
�
��
	
�� �	�����	
	

Ajánlott: 1.  

 



2. sz. melléklet (rövid tantárgyprogram) 
 
Tárgy neve: 

SZÁMÍTÓGÉP ARCHITEKTÚRÁK I. 
NEPTUN-kód: 
���������� 

Óraszám:    
nappali: 2 ea + 0  gy+ 0 lab 

Kredit:  3 
Követelmény :  vizsga 

El�követelmény: 
���	
����� Elektro és digitális technika 

Tantárgyfelel�s: 
Dr. Seebauer Márta 

Beosztás:  
egyetemi docens 

Kar és intézet neve: 
Óbudai Egyetem 
Alba Regia Egyetemi Központ 

Értékelési és ellen�rzési eljárások: 
szóbeli vizsga, az elégséges szint 50%  

Ismeretanyag leírása: 
A digitális számítógépek m�ködési alapelve. Neumann elv� számítógép felépítése. A CPU fogalma, 
szerepe, felépítése, speciális célú regiszterek és funkciójuk. Utasítástípusok, címzési módszerek, utasítás 
végrehajtás elemi lépései. Aritmetikai és logikai m�veletek végrehajtása. Az ALU felépítése. 
HW/huzalozott vezérl� egység fogalma, felépítése és m�ködése. Mikroprogramozott vezérl� egység 
fogalma felépítése és m�ködése. Tároló hierarchia fogalma, regiszter tárak, cache memória fogalma, 
szervezése. F�tár (központi, operatív) szerepe, szervezése (byte, szó, tömb, blokk), átlapolt címzés, közvetlen 
memória hozzáférés (DMA). Szegmentálás, lapozás, virtuális tárkezelés. Megszakítás (IT) fogalma, szerepe, 
megvalósítási módszerei. I/O folyamatok kezelése, lekérdezés, IT, csatorna elv, I/O processzorok, I/O 
pufferek. Periféria interface-k, soros, párhuzamos átvitel, "kézfogás" (Hand-shake) elv. CISC és RISC 
architektúrák alapvet� jellemz�i  IBM PC kialakulása f�bb rendszertechnikai elemei. Korszer� Chipset-ek. 

Irodalom: 

1. Andrew S. Tannenbaum: Számítógépek architektúrája. – Panem Kiadó, 2001. 

2. Cserny László: Mikroszámítógépek. – LSI. 

 
 



  2. sz. melléklet (rövid tantárgyprogram) 
 

Tárgy neve:  
SZAKMAI IDEGEN NYELV I. 

NEPTUN-kód: 
�

���������	 

Óraszám: 
nappali: 0 ea + 3 gy+ 0 lab 

Kredit: 3 
Követelmény: f 

El�követelmény: 
 

Tantárgyfelel�s: 
Machata Marianna 

Beosztás:  
nyelvtanár 

Kar és intézet neve: 
Óbudai Egyetem 
Alba Regia Egyetemi Központ 

Értékelési és ellen�rzési eljárások: 
A gyakorlatok látogatása kötelez�. 
A félévközi jegy feltétele: A félév során egy írásbeli dolgozat min, 60%-os teljesítése, és a hallgató által 
kiválasztott témakörre épül� szóbeli beszámoló elkészítése kötelez�. 

Ismeretanyag leírása: 
 

Általános és a munkahelyi kommunikációban szükséges nyelvi képzés a különböz� nyelvi készségek 
fejlesztésével. A köznyelvi témakörök szókincsének elsajátítása mellett a hallgatók képesek legyenek a 
nyelvi viselkedésre olyan élethelyzetekben, amelyekkel találkoznak leend� munkahelyükön. A képzés f� 
irányvonalát az általános kommunikációs témák alkotják, ezeket a szakra jellemz� témák egészítik ki. A 
tárgyalt nyelvtani egységek és a köznyelvi témakörök a sikeres kommunikációt és a szakmai szövegek 
olvasását, megértését hivatottak el�segíteni.     

Irodalom: 
Kötelez�: ����������	�
�������������������������

�����������������	��������� ��!!�����"���������#��������

Ajánlott: 1. Dóczi-Prievera: Test Fighter Tesztkönyv BME 2002 
 



  2. sz. melléklet (rövid tantárgyprogram) 
 

Tárgy neve:  
SZAKMAI IDEGEN NYELV II. 

NEPTUN-kód: 
�

���������	 

Óraszám: 
nappali: 0 ea + 2 gy+ 0 lab 

Kredit: 3 
Követelmény: f 

El�követelmény: 
Szakmai idegen nyelv I. 

Tantárgyfelel�s: 
Machata Marianna 

Beosztás:  
nyelvtanár 

Kar és intézet neve: 
Óbudai Egyetem 
Alba Regia Egyetemi Központ 

Értékelési és ellen�rzési eljárások: 
A gyakorlatok látogatása kötelez�. 
A félévközi jegy feltétele: A félév során egy írásbeli dolgozat min, 60%-os teljesítése, és a hallgató által 
kiválasztott témakörre épül� szóbeli beszámoló elkészítése kötelez�. 

Ismeretanyag leírása: 

A képzés célja az alapszint� szaknyelvi képzés során szerzett ismeretanyag elmélyítése, és azok 
alkalmazása az osztálytermi irányított kommunikációban. A képzés f� irányvonalát a vállalati 
kommunikációs témák alkotják, kiegészítve a szakra jellemz� szövegek és szakkifejezések 
feldolgozásával.  A kurzus a multikulturális ipari és üzleti kontextusban kommunikálni és 
viselkedni képes munkatársak felkészítését hivatott el�segíteni. 
 

Irodalom: 
Kötelez�: ����������	�
������������������������

�����������������	��������� ��!!�����"���������#��������

Ajánlott: 1. Dóczi-Prievara: Test Fighter BME 2002 
 



2. sz. melléklet (rövid tantárgyprogram) 
 

Tárgy neve:  
SZÁMÍTÓGÉPES PERIFÉRIÁK 

NEPTUN-kód: 
NRKSP1FSNC 

Óraszám: 
nappali: 2 ea + 0 gy+ 0 lab 

Kredit: 2 
Követelmény v 

El�követelmény: 
 

Tantárgyfelel�s: 
dr. Györök György 

Beosztás:  
egyetemi docens 

Kar és intézet neve: 
Óbudai Egyetem 
Alba Regia Egyetemi Központ 

Értékelési és ellen�rzési eljárások: 
 Szóbeli, írásbeli vizsga, félévközi zárthelyi dolgozat. 

Ismeretanyag leírása: 

A perifériák rendszertechnikai felosztása.  
Az ember-gép kapcsolat, a gép-ember kapcsolat, 
fiziológia, ergonómia 
A beviteli eszközök: billenty�k, egerek, tabletek, vonalkód-olvasók, szkennerek. 
A nem archiváló kimeneti perifériák: az LCD és vezérlése, az id�multiplex-vezérlés, a katódsugárcsöves 
megjelenít�k. A monitorvezérl�k. 
Archiváló kimeneti perifériák: sornyomtatók, mátrixnyomtatók, tintasugaras nyomtatók, fotoxerografikus 
nyomtatók. 
Háttértárolók. Jelrögzítés mozgó mágneses- és magnetooptikai rétegen. A hajlékony mágneslemezes tárak, a 
merevlemezes háttértárak, a CDROM, WORM és MO. 

Irodalom: 
Kötelez�: ����������	
���
�����
�����
���������
����


Ajánlott: ����������
��������������	
���
�����
�����
���
� !"���� 

 



  2. sz. melléklet (rövid tantárgyprogram) 
 

Tárgy neve:  
VÁLLALKOZÁS GAZDASÁGTAN 

NEPTUN-kód: 
�

�������	�
 

Óraszám: 
nappali: 2 ea + 0 gy+ 0 lab 

Kredit: 3 
Követelmény: v 

El�követelmény: 
 

Tantárgyfelel�s: 
Handa Lászlóné 

Beosztás:  
f�iskolai docens 

Kar és intézet neve: 
Óbudai Egyetem 
Alba Regia Egyetemi Központ 

Értékelési és ellen�rzési eljárások: 
Aláírás feltétele: 2 db témazáró dolgozat min 51%-osra teljesítése. 1 alkalommal javító 
dolgozat írható. Aláírás pótlása: vizsgaid�szak els� 10 napjában. 
Vizsga: szóbeli, amely áll a tananyag egyes fejezeteinek végén található ellen�rz� 
kérdésekb�l és egy önállóan elkészített üzleti terv max. 10 perces prezentációjából 

Ismeretanyag leírása: 

A gazdasági vállalkozás célja és környezete. Vállalkozási formák áttekintése. Egyéni és társas 
vállalkozások felépítése, m�ködési jellemz�k. A számvitel fogalma, részei, az éves 
beszámolási kötelezettség. Mérleg-, Eredmény-kimutatás – Cash Flow feladatok. 
Marketing ismeretek Forgóeszköz gazdálkodás Humán er�forrás gazdálkodás, munkajogi 
ismeretek Adózás: személyi jövedelemadó, társasági adó. közvetett adók. egyéb adók. 
Társadalombiztosítási járulékok. Üzleti terv szerepe, részei, az üzleti terv összeállításának 
menete. 

Irodalom: 
Kötelez�: ��������	
���
�����������������������������������������������

������ !�"�����#����$���%&&'(�
Aktuális adótörvények HVG Adókülönszáma 2011. 

Ajánlott: Roóz József: Vállalkozásgazdálkodási ismeretek  
Perfekt Kiadó Budapest 2005. 

 


