
 
 

Tárgy neve: 

Számítógép architektúrák  

NEPTUN-kód: 

KRKSA11SNC 

KRKSA11SLC 

 

Óraszám:    

nappali: 4 ea + 0  gy+ 

2 lab 

levelező: félévi 16 ó 

konf + 8 ó lab  

Kredit:  8 

Követelmény :  vizsga 

Előkövetelmény: Digitális technika II. 

KRKDT21SNC   KRKDT21SLC   

Tantárgyfelelős: 

Dr. Seebauer Márta 
Beosztás:  

egyetemi 

docens 

Kar és intézet neve: 

Óbudai Egyetem 

Alba Regia Egyetemi Központ 

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 

Vizsgára bocsátás feltétele: az előírt ZH-k és laboratóriumi gyakorlatok teljesítése. 

Vizsga szóbeli. 

Ismeretanyag leírása: 

Digitális elektronikus számítógépek működési alapelve. Számítógép architektúra 

fogalma, Neumann elvű számítógép felépítése. A számítógépek funkcionális egységei. 

CISC és RISC architektúrák, a számítógép teljesítményének mérése. Adattípusok, 

műveletek, állapottér. Mikroarchitektúra, műveletvégző egység, vezérlő egység. 

Makroarchitektúra, buszrendszer, tárhierarchia, operatív tár, gyorsítótárak, virtuális 

tárkezelés., I/O rendszer és megszakítási rendszer. A számítógépek 

teljesítménynövelésének eszközei. ILP párhuzamos architektúrák, futószalag és 

szuperskalár processzorok. Párhuzamos architektúrák típusai, felépítése, szerepük és 

alkalmazásuk napjainkban. 

Gyakorlati foglalkozáson hardver tervezési feladat, mikroprocesszoros rendszer 

tervezése. Párhuzamos programozási feladat megoldása. 

 



 
 

Tárgy neve: 

 

Informatikai rendszerek 

NEPTUN-kód: 

KRKIR11SNC 

KRKIR11SLC 

 

Óraszám:    

nappali: 4 ea + 0  gy+ 

2 lab 

levelező: félévi 12ó 

konf + 10ó lab  

 

Kredit: 8 

Követelmény : vizsga 

Előkövetelmény: Informatika I. 

KRKIA11SNC  KRKIA11SLC    

Tantárgyfelelős: 

Dr. Györök György 
Beosztás:  

egyetemi 

docens 

Kar és intézet neve: 

Óbudai Egyetem 

Alba Regia Egyetemi Központ 

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 

A vizsgára bocsátás feltétele: a félév során két zárthelyi dolgozatnak és a labor 

gyakorlatok feladatainak teljesítése.  

A vizsga írásbeli+szóbeli. 

Ismeretanyag leírása: 

A perifériák rendszertechnikai felosztása. Az ember-gép kapcsolat, a gép-ember 

kapcsolat. A beviteli eszközök. A nem archiváló kimeneti perifériák. 

Archiváló kimeneti perifériák. Háttértárolók. (Jelrögzítés mozgó mágneses- és 

magnetooptikai rétegen, A hajlékony mágneslemezes tárak, A merevlemezes háttértárak. 

Az operációs rendszerek fogalma, kialakulása, fajtái, ezek alkalmazási területei.  

Többfeladatos operációs rendszerek tipikus moduljai, azok feladatai.  

Az állománykezelés. Az állományok, könyvtárak tárolása a lemezen.  

A UNIX operációs rendszer. A fájlrendszer szervezése, fájlokkal kapcsolatos 

jogosultságok. A UNIX shell működése, használata, programozása, változói. 

Társzervezési elvek. Virtuális tárkezelés, lapcsere stratégiák. A memória szervezése a 

UNIX-ban. Csatolt folyamatok. Nem megosztható erőforrások kezelése: kölcsönös 

kizárás. A holtpont és kezelése. Rendszerprogramok feladata, jellemzői. 
 



 
 

Tárgy neve:  

Információ feldolgozás 

NEPTUN-kód: 

KRKIF11SNC 

KRKIF11SLC 

 

Óraszám: 

nappali: 3 ea + 0 gy+ 

2lab 

levelező: félévi 16ó 

konf + 8ó lab 

Kredit: 7 

Követelmény : vizsga 

Előkövetelmény: Informatika laboratórium I. 

KRKIA12SNC  KRKIA12SLC    

Tantárgyfelelős: 

Nagyné Hajnal Éva Dr. 
Beosztás:  

Főiskolai 

docens 

Kar és intézet neve: 

Óbudai Egyetem 

Alba Regia Egyetemi Központ 

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 

Aláírás feltétele: valamennyi gyakorlat eredményes elvégzése, mindkét teljesítése. Önálló 

feladat megoldása a gyakorlaton.  

Vizsga: írásbeli és szóbeli 

Ismeretanyag leírása: 

Az információfeldolgozás célja, kezdeti megoldások. Folyamatszemléletű információ-

feldolgozás, számítógépes megvalósítási lehetőségek Az adatbázis szemléletű 

információfeldolgozás lényege, előnyei. Az adatbázis-kezelés fogalomköre, 

követelmények egy adatbázis-kezelővel szemben. Az adatbázis tervezés lépései. 

Adatmodellezés, egyed- és tulajdonságtípusok, kapcsolattípusok A fontosabb adatbázis-

kezelő modellek. Objektumorientált adatbázisok jelentősége, jellemzői. Lekérdezések 

megoldása. Grafikus felületű, relációs adatbázis-kezelő jellemzői. Műszaki paraméterek, 

mezőjellemzők, objektum műveletek. Alkalmazások megvalósítása. Nagygépes, PC-LAN, 

kliens/szerver információs rendszer architektúrák bemutatása. Programozható adatbázis 

szerver. A referenciális integritás programozása. Információszükséglet hierarchiája, 

Felsővezetői információs rendszerek. OLAP rendszerek alapjai, adatkockák, Codd 

jellemzők. Adatvédelem és adatbiztonság kérdései. Feladatok az informatikai biztonság 

érdekében – gyenge pontok, fenyegető tényezők elemzése. 

 
 



 
 

Tárgy neve: 

Programozási paradigmák 

NEPTUN-kód: 

KRKPP11SNC 

KRKPP11SLC 

 

Óraszám:    

nappali: 3 ea + 0  gy+ 

3 lab 

levelező: félévi 12ó 

konf + 12ó lab 

Kredit: 7 

Követelmény :  vizsga 
Előkövetelmény: 

KRKMA21SNC, KRKPR11SNC 

KRKMA31SLC, KRKPR12SLC 

Tantárgyfelelős: 

Kovács Józsefné 
Beosztás:  

Főiskolai 

docens 

Kar és intézet neve: 

Óbudai Egyetem 

Alba Regia Egyetemi Központ 

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 

A vizsgára bocsátás feltétele: a félév során két zárthelyi dolgozatnak és a labor 

gyakorlatok feladatainak teljesítése 

A vizsga: írásbeli 

Ismeretanyag leírása: 

Az objektumorientált programozási módszer és a legnépszerűbb objektumorientált 

programozási nyelv, a Java jellemzőinek bemutatása. Alapelemek. Az osztály, objektum, 

objektum állapota, objektum viselkedése, esemény, metódus, üzenet. Az egységbezárás, 

öröklés, polimorfizmus megvalósítása feladatok bemutatásán keresztül. A hibakezelés 

kivételkezelésen alapuló megoldása. Az interfészek jelentősége és használata. Input és 

output megvalósítása Java nyelven. Formális nyelvek és automaták. Nyelvcsaládok 

osztályozása. FDA és a veremautomata. Grammatika fogalma. Környezetfüggetlen 

nyelvek és jellemzésük. Turing gépek és algoritmusok. Church tétel. Rekurzív és 

rekurzívan felsorolható nyelvek. P és NP problémaosztályok. Turing gép programozása 

Turing szimulátoron. 

 



 

 
 

Tárgy neve: 

Beágyazott informatika 

 

NEPTUN-kód: 

KRKBI11SNC 

KRKBI11SLC 

 

Óraszám:    

Nappali: 

4ea.+0gy+3labor 

Levelező: félévi 

20ó konf+ 16ó lab 

 

Kredit:   5 

Követelmény :  vizsga 

Előkövetelmény: nappali: Digitális technika 

laboratórium II. KRKDT31SNC 

 

Tantárgyfelelős: 

Dr. Újvári Sándor 
Beosztás:  

Adjunktus 
Kar és intézet neve: 

Óbudai Egyetem 

Alba Regia Egyetemi Központ 

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 

A vizsgára bocsátás feltétele: a félév során két zárthelyi dolgozatnak és a labor 

gyakorlatok feladatainak teljesítése.  

A vizsga:írásbeli 

Ismeretanyag leírása: 

A hallgatók készség szinten megismerik a mikroprocesszorok alkalmazási-, fejlesztés-, 

rendszerbe illesztési feltételeit, lehetőségeit. Megismerik a legelterjedtebb processzorok 

típusait, alkalmazhatósági lehetőségeit feltételeit. 

Mikroproceszzor – Mikrovezérlő, HW-SW-FW elemek, Beágyazott eszközök, HW 

kialakítási alapelvek, HW kialakítási eszközök, HW kialakítási kvázi-szabványok, SW 

fejlesztő eszközök, SW fejlesztő eljárások, Kommunikációs protokollok, Kommunikációs 

eszközök, Kommunikációs szabványok, Rendszerkialakítási eljárások, Autenticitás, 

adatvédelem. 

 

 
 



 
 

Tárgy neve: 

Digitális rendszerek 

 

NEPTUN-kód: 

KRKDR11SNC 

KRKDR11SLC 

 

Óraszám:    

Nappali: 4 ea +0 gy + 3 lab 

Levelező: félévi 20ó konf + 

16ó lab 

Kredit:   8 

Követelmény :  vizsga 
Előkövetelmény: 

KRKDT31SNC  KRKDT11SLC    

Tantárgyfelelős: 

Reskó Barna Dr. 
Beosztás:  

Adjunktus 
Kar és intézet neve: 

Óbudai Egyetem 

Alba Regia Egyetemi Központ 

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 

A vizsgára bocsátás feltétele: a félév során két zárthelyi dolgozatnak és a labor 

gyakorlatok feladatainak teljesítése. A vizsga: írásbeli. 

Ismeretanyag leírása: 

A hallgatók megismerkednek a digitális rendszerek felépítő blokkjaival, használatukkal: 

Memóriákkal és szervezésükkel, adott „szabványos funkciót” ellátó elemekkel, 

modulokkal. Pl. bit és bájt kezelhető párhuzamos felület, Soros párhuzamos átalakítás, 

Időzítő és számláló modul és bővítései, Analóg-digitális és Digitál-analóg átalakítás, 

DMA, Hőmérséklet és energiamenedzselés. 

Belső sínrendszerekkel: szervezésük, logikai felépítésük, arbitráció, fizikai felépítésük és 

feltételeik. „Külső kapcsolatokkal”: Párhuzamos sínek, Soros kapcsolati rendszerek. 

RS232C, IIC és társai. egyvezetékes sín, USB, rádiós kapcsolat, stb. 

Laboratóriumi munka keretében használják, és mérik a felsorolt kapcsolati 

megvalósításokat.  

 
 



 
 

Tárgy neve: 

DSP programozás projekt                 

NEPTUN-kód: 

KRKDP31SNC 

KRKDP31SLC 

 

Óraszám:    

nappali: 0 ea + 0  gy+ 

2 lab 

levelező: félévi 0 kz + 

16ó lab 

Kredit:  4 

Követelmény : vizsga 
Előkövetelmény: 

KRKDT31SNC 

KRKDT12SLC 

Tantárgyfelelős: 

Hudoba György dr. 
Beosztás:  

 Főiskolai 

docens 

Kar és intézet neve: 

Óbudai Egyetem 

Alba Regia Egyetemi Központ 

Értékelési és ellenőrzési eljárások:  

Az ismeretanyag elsajátítása 2-3 fős csoportokban történik. Az elkészült projekt munkák 

alapján történik a minősítés.  

 

Ismeretanyag leírása: 

 Bevezetés a mintavételezett rendszerek elméletébe: a Z transzformáció. 

 A digitális szűrés megvalósítása: IIR, FIR, lattice algoritmusok. 

 Diszkrét transzformációk: DFT, FFT, DCT.  

 Adaptív funkciók: kiegyenlítés, visszhang törlés megoldása.  

 A hardver eszköztár áttekintése: jelprocesszorok jellemzői, különös tekintettel az ADSP 

218x típusra . 

 Valósidejű jelprocesszáló algoritmusok bemutatása alkalmazási példákon keresztül: 

 Beszédfeldolgozás, LPC szintézis 

 Beszédfeldolgozás, LPC analízis.  

 
 

 

 

 



 
 

Tárgy neve: 

Programozható áramkörök 

 

NEPTUN-kód: 

KRKPÁ11SNC 

KRKPÁ11SLC 

 

Óraszám:    

Nappali: 4 ea +0 gy +0 

lab 

Levelező: félévi 20ó 

konf 

Kredit:   6 

Követelmény :  vizsga 
Előkövetelmény:  

nappali: Digitális technika II. lab. KRKDT31SNC 

levelező: - 

 

Tantárgyfelelős: 

Reskó Barna dr. 
Beosztás:  

Adjunktus 
Kar és intézet neve: 

Óbudai Egyetem 

Alba Regia Egyetemi Központ 

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 

- A vizsgára bocsátás feltétele: a félév során két zárthelyi dolgozat és egy tervezési 

feladat megoldása 

- A vizsga: írásbeli. 

Ismeretanyag leírása: 

A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek  a bevitt tartalommal módosítható műkö-

désmódú elektronikai eszközökkel, a valós feladatmegoldások korszerű eszközeivel és 

módszereivel. Megismerik a felhasználható eszközökből és módszerekből választás 

szempontjait, önálló és beágyazott rendszerben való használatukat. Elsajátítják a progra-

mozható eszközök használatát lehetővé tevő programozási eszközök, CAD programok 

használatának alapjait. Főbb témakörök:: Logikai eszközökkel megoldható feladatok 

megoldási lehetőségeinek elemzése. Programozható áramkörök csoportosítása. Hardver 

tervező programrendszer rövid bemutatása, használata. Mikrokontrollerek felépítése, 

csoportosításai, beágyazott perifériás eszközök jellemzői, elvi felépítésük. IC-k közti sí-

nek: IIC és használata, rendszersín megoldások: CAN sín alapjai, használata RISC mik-

rokontrollerek, egy korszerű család vázlatos bemutatása. 

 



 
 

Tárgy neve: 

Digitális méréstechnika projekt 

NEPTUN-kód: 

KRKDM31SNC 

KRKDM31SLC 

 

Óraszám:    

nappali: 0 ea + 0 gy +2 

lab 

levelező: félévi 16ó 

lab 

 

Kredit:  3 

Követelmény :  évközi jegy 
Előkövetelmény: 

KRKDT31SNC 

KRKDT11SLC 

Tantárgyfelelős: 

Hudoba György dr. 
Beosztás:  

Főiskolai 

docens 

Kar és intézet neve: 

Óbudai Egyetem 

Alba Regia Egyetemi Központ 

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 

A félév során a mérésekről jegyzőkönyvet kell készíteni. Mérés előtt dolgozatot kell 

írniuk. Ezek alapján kapják a félévközi jegyet. 

Ismeretanyag leírása: 

A hallgatók megismerkednek az úgynevezett nagyműszerek használatával. A minimális 

jártasság szintjén elsajátítják az adott feladathoz szükséges mérési eljárások, az azokat 

megvalósító műszerek kiválasztását. Alapszinten megismerik a nagyműszerek feladatait, 

lehetőségeit, kezelésüket, a mérések összeállítását és kiértékelését. Fogalmuk lesz az 

EMC mérések szükséges hátteréről és az előminősítő mérések lebonyolításáról. Főbb 

témakörök: Logikai Analizátor használata működési algoritmusok vizsgálatára. Munkaál-

lomás használatának elsajátítása. Klasszikus soros adatátvitel (RS232C rendszer) átvitel-

ének vizsgálata, soros sínrendszer vizsgálata. Spektrum analízis megismerése, rádiós átvi-

tel jellemzőinek mérése EMC labor lehetőségeinek a megismerése, egy PC zajsugárzásá-

nak a mérése. Digitális szógenerátor használata, jelsorozatok programozása és ellenőrzé-

se, tetszőleges hullámforma generátor programozása, jelsorozatok ellenőrzése.  

 
 



 
 

Tárgy neve: 

Hálózati architektúrák és operációs 

rendszerek 

NEPTUN-kód: 

KRKHA11SNC 

KRKHA11SLC 

 

Óraszám:    

nappali: 4 ea + 0 gy+ 3 

lab 

levelező: félévi 20ó 

konf + 16ó lab 

 

Kredit: 9 

Követelmény : vizsga 
Előkövetelmény: 

 KRKIA21SNC#, KRKIR11SNC 

KRKIR11SLC#, KRKIR11SLC# 

Tantárgyfelelős: 

Dr. Nagy Rezső 
Beosztás:  

Főiskolai 

docens 

Kar és intézet neve: 

Óbudai Egyetem 

Alba Regia Egyetemi Központ 

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 

A vizsgára bocsátás feltétele: a félév során két zárthelyi dolgozatnak és a labor- 

gyakorlatok eredményes teljesítése. 

A vizsga írásbeli+szóbeli,  

Ismeretanyag leírása: 

Távadat-feldolgozás és átvitel elméleti alapjai, topológiák és topográfiák Jelkódolási 

technikák és digitális modulációk, hibavédelmi eljárások Adatkapcsolati réteg szerepe, 

HDLC keretezési eljárás Forgalomirányítás szerepe, forgalomirányítási algoritmusok és 

megvalósításai Torlódásvédelem a hálózati rétegben, különböző torlódásvédelmi 

eljárások Strukturált Ethernet hálózat alapelvei, tervezése és megvalósításai Korszerű 

Ethernet hálózatok: Virtuális LAN, trunk és feszítőfa protokollok Hálózat-menedzsment 

célja, fogalma és funkciói A hálózati programozás alapjai.  Elosztott és hálózati operációs 

rendszerek elvei.  Elosztott file-kezelés, koordináció.  A TCP/IP protokollcsalád 

(kiegészítés).  Novell NetWare hálózatok.  Microsoft hálózatok, hálózati operációs 

rendszerek A UNIX operációs rendszer részletesebb tanulmányozása. A Linux 

rendszerek sajátosságai Az XWindow hálózatorientált ablakozó rendszeren alapuló 

kezelői felület 
 



 
 

Tárgy neve: 

Információszolgáltatás hálózaton 

NEPTUN-kód: 

KRKIS11SNC 

KRKIS11SLC 

 

Óraszám:    

nappali: 4 ea + 0 gy+ 3 

lab 

levelező: félévi 20 

konf + 16 lab 

Kredit: 8 

Követelmény : vizsga 
Előkövetelmény: 

KRKHA11SNC 

KRKHA11SLC,  

Tantárgyfelelős: 

Dr. Újvári Sándor 

 

Beosztás:  

Főiskolai 

docens 

Kar és intézet neve: 

Óbudai Egyetem 

Alba Regia Egyetemi Központ 

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 

Zárthelyi dolgozat. A vizsgára bocsátás feltétele: a félév során két zárthelyi dolgozatnak 

és a labor gyakorlatok feladatainak eredményes teljesítése. 

A vizsga írásbeli 

Ismeretanyag leírása: 

A HTML szabvány, formázás CSS stílussal. Apache, PHP és MySQL bemutatása. 

PHP változók, operátorok, vezérlő szerkezetek, tömbök, függvények, eljárások. 

Függvénycsoportok. JavaScript alapismeretek, függvénykönyvtárak. Adatellenőrzés. 

Webhely adminisztrációs felület készítése FCKEditor használatával. 

Az XML szabvány Grafikus és képi információk. A számítógépes grafika alapjai.  A 

digitális kép létrehozása. Képjavítások. Képkorrekciók, képszegmentálás. 

Képosztályozás, képfelismerés.   Az emberi látás. Képtömörítés. 

Speciális architektúrák és virtuális párhuzamos gépek alkalmazása.  A hálózatok 

biztonsági kérdései. 
 

 



 
 

Tárgy neve: 

Digitális telekommunikáció 

NEPTUN-kód: 

KRKTK11SNC 

KRKTK11SLC 

 

Óraszám:    

nappali: 4 ea + 0 gy+ 0 

lab 

levelező: félévi 20ó 

konf + 0 lab 

Kredit: 6 

Követelmény : vizsga 
Előkövetelmény: 

KRKHA11SNC 

KRKHA11SLC 

Tantárgyfelelős: 

Nagy Rezső dr. 

 

Beosztás:  

Főiskolai 

docens 

Kar és intézet neve: 

Óbudai Egyetem 

Alba Regia Egyetemi Központ 

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 

A vizsgára bocsátás feltétele: a félév során két zárthelyi dolgozat teljesítése. 

A vizsga írásbeli+szóbeli. 

Ismeretanyag leírása: 

A hang és a kép jellemzői, információtartalma, sávszélesség és átviteli sebesség igénye 

Digitális távközlési rendszerek alapjai: PCM kódolás, PDH/SDH és SONET hierarchia, 

multiplexelés, sebességek. PPP protokoll jellemzői, célja, felhasználásának módjai.  

ISDN, ATM, Frame-Relay és X.25 hálózatok felépítése és működési alapelvei. Hang 

átvitele IP hálózatban: VoIP technológia, H.323 és SÍP protokollok. Virtuális 

magánhálózatok alapjai, felépítése és jellemezői: IPSec, PPTP, Cisco VPN 

Többprotokollos címkekapcsolás (MPLS) alapja, működése Vezeték nélküli hálózatok 

alapjai, WLAN szabványok, topológiák FHSS, DSSS, OFDM modulációs technikák 

elméleti alapjai. Vezeték nélküli hálózatok biztonsága (WEP, WPA, WPA-PSK, stb) 

GSM hálózatok alapjai, korszerű mobil adatátviteli protokollok 

SDL specifikációs és leíró nyelv alapjai, építőelemei 

 

 

 



 
 

Tárgy neve: 

Számítógéphálózatok projekt 

NEPTUN-kód: 

KRKSP13SNC 

KRKSP13SLC 

 

Óraszám:    

nappali: 0ea + 0  gy+ 2 

lab 

levelező: félévi 0 kz + 

16ó lab 

Kredit: 3 

Követelmény : évközi jegy 
Előkövetelmény: 

KRKHA11SNC, KRKIS11SNC  

KRKIR11SLC#, KRKHA11SLC 

Tantárgyfelelős: 

Dr. Hudoba György 

 

Beosztás:  

Főiskolai 

docens 

Kar és intézet neve: 

Óbudai Egyetem 

Alba Regia Egyetemi Központ 

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 

Két félévközi feladat eredményes elkészítése. 

A félévközi jegy a két feladatra kapott osztályzatok súlyozott átlaga. 

Ismeretanyag leírása: 

A félév során egyéni vállalás szerint két projektfeladatot kell elkészíteni. 

Az egyik feladat hálózati architektúrákkal, a másik dinamikus weblapokkal, hálózati 

adatbáziskezeléssel, grafikai vagy képfeldolgozási témával kapcsolatos. 

Az első projekt témakörei részletesebben: 

Ethernet LAN kábelezési terv készítése, Hálózati aktív eszközök konfigurálása, tűzfalak 

konfigurálása, Linux/Windows hálózatok kialakítása 

A második projekt témakörei részletesebben: Fejlett weblap-készítési eszközök. Apache, 

PHP alkalmazása. SQL-alapú adatbáziskezelés hálózaton. JavaScript alkalmazása. 

Grafikai vagy képfeldolgozási program készítése választott nyelven, környezetben. A 

számítógépes grafika és a digitális képfeldolgozás különféle módszerei. Képtömörítés. 

Speciális architektúrák és virtuális párhuzamos gépek alkalmazása. 
 

 



 
 

Tárgy neve: 

Osztott alkalmazások 

NEPTUN-kód: 

KRKOA11SNC 

KRKOA11SLC 

 

Óraszám:    

nappali: 4 ea + 0 gy+ 3 

lab 

levelező:félévi 20ó 

konf + 16ó lab 

Kredit: 9 

Követelmény : vizsga 
Előkövetelmény: 

KRKPP11SNC# 

KRKPP11SLC# 

Tantárgyfelelős: 

Nagyné Hajnal Éva dr.  
Beosztás:  

Főiskolai 

docens 

Kar és intézet neve: 

Óbudai Egyetem 

Alba Regia Egyetemi Központ 

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 

A vizsgára bocsátás feltétele: a félév során két zárthelyi dolgozatnak és a labor 

gyakorlatok feladatainak teljesítése. 

A vizsga: írásbeli 

Ismeretanyag leírása: 

A webes rendszerek alapjainak megismerése, az aktuális trendek figyelembevételével.  

HTML története, a HTML nyelv ismertetése. JavaScript alkalmazások. CGI program 

készítése. A PHP nyelv alapjai, PHP-val készült alkalmazások. MySQL használata a 

weboldalak elkészítésekor. Beléptető rendszer készítése. Adminisztrációs és felhasználói 

alrendszerek megtervezése és elkészítése. Hírek, galéria, dokumentumtár, szavazás 

problémakör megoldási lehetőségei. 

UNIX alapú rendszerek programozási alapjainak és speciális eseteinek ismertetése 

alkalmazásokon keresztül. Függvények futási idejének mérési módja mikro-másodperc 

pontossággal. UNIX rendszerek naplózó rendszerének ismertetése, használata. 

Fájlkezelés UNIX rendszereken. Szerver és kliens program elkészítése. UDP szerver 

kliens pár elkészítése. 
 

 

 

 

 



 
 

Tárgy neve: 

Osztott alkalmazások fejlesztése 

NEPTUN-kód: 

KRKOA21SNC 

KRKOA21SLC 

 

Óraszám:    

nappali: 4 ea + 0 gy+ 3 

lab 

levelező: félévi 20ó 

konf + 16ó lab 

Kredit: 9 

Követelmény : vizsga 
Előkövetelmény: 

KRKOA11SNC, KRKOA11SLC 

Tantárgyfelelős: 

Reskó Barna dr..  
Beosztás:  

Adjunktus 
Kar és intézet neve: 

Óbudai Egyetem 

Alba Regia Egyetemi Központ 

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 

A vizsgára bocsátás feltétele: a félév során két zárthelyi dolgozatnak és a labor 

gyakorlatok feladatainak teljesítése. 

A vizsga: írásbeli 

Ismeretanyag leírása: 

A windows-ban történő programozás alapjainak elsajátítása, az eseményvezérlés és az 

objektumok használatának szemléltetése kliens-szerver Delphi (Builder) és .NET (C#) 

alkalmazások  készítésével. A Delphi nyelv alapjai. A Delphi és a C# objektumok 

tulajdonságai. Osztályok. Öröklés, elérhetőség. Késői kötés. A Sender/this paraméter. 

DLL-ek használata és létrehozása. Szálak kezelése. Hálózati alkalmazások. A Windows 

socket interfész mint a TCP/IP megvalósítása. Szerver-kliens programozás: levelező 

szerver és kliens oldali levelező program, FTP szerver és kliens oldali program. 

Adatbázisok elérése, adatok lekérése (Query). 
 

 

 

 



 
 

Tárgy neve: 

Elektronikus kereskedelem projekt 

NEPTUN-kód: 

KRKEK11SNC 

KRKEK11SLC 

 

Óraszám:    

nappali: 2 labor 

levelező: félévi 16ó 

labor 

Kredit: 4 

Követelmény: vizsga 
Előkövetelmény: 

KRKPP11SNC, KRKPP11SLC# 

Tantárgyfelelős: 

Hudoba György dr. 
Beosztás:  

Főiskolai 

docens 

Kar és intézet neve: 

Óbudai Egyetem 

Alba Regia Egyetemi Központ 

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 

Vizsgára bocsátás feltétele: az előírt félévközi feladatok teljesítése.  

Vizsga: írásbeli, az elméleti és gyakorlati ismeretek alapján. 

Ismeretanyag leírása: 

 

Az elektronikus kereskedelem jogi, pénzügyi és társadalmi háttere. 

Az e-kereskedelem fejlődése külföldön és Magyarországon. 

Biztonsági kérdések. 

A korábban megszerzett ismeretek (programozás, WEB, adatbázis-kezelés) birtokában 

önálló csoportos munka. A 3-5 fős csoportoknak olyan WEB alapú feladatot kell 

megoldaniuk, amely lehetővé teszi az Internet felhasználók számára az on-line vásárlást. 

Az elkészült feladatok bemutatása és dokumentálása. 

 
 

 

 

 



 
 

Tárgy neve: 

Szoftvertechnológia  

NEPTUN-kód: 

KRKST11SNC 

KRKST11SLC 

 

Óraszám:    

nappali: 4ea + 0 gy+ 0 

lab 

levelező: félévi 20ó 

konf + 0 lab 

Kredit:  6 

Követelmény :  vizsga 
Előkövetelmény: 

KRKPP11SNC, KRKPP11SLC ,  

Tantárgyfelelős: 

Kovács Józsefné 
Beosztás:  

Főiskolai 

docens 

Kar és intézet neve: 

Óbudai Egyetem 

Alba Regia Egyetemi Központ 

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 

A vizsgára bocsátás feltétele: a félév során két zárthelyi dolgozat teljesítése. 

A vizsga: írásbeli. 

Ismeretanyag leírása: 

 

A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a szoftvertermékek előállításának sajátos-

ságaival, a szoftvertervezés jelentőségével és módszereivel, különös tekintettel az objek-

tumalapú modellezésre és az UML-re, valamint a szoftver termékek tesztelésével, doku-

mentálásával, karbantartásával valamint a minőségbiztosítási szabványokkal. Az objek-

tumorientált nyelvek közül a Java nyelvet felhasználva grafikus alkalmazásokat és 

appleteket készítenek, elsajátítják a JSP technológia alapjait, valamint az adatbáziselérési 

technikákat. Megismerkednek a projektmenedzsment folyamatával, a projekt korlátozó 

tényezőivel, a különböző szerződésstratégiákkal és elszámolási módokkal, a projektszer-

ződés jogi előzményeivel, a szerződést biztosító mellékkötelezettségekkel, a projekt szer-

vezet különböző szervezeti formáival, a projekt kockázataival és a kockázat kezelésének 

módszereivel, marketing lehetőségekkel, a projekt tervezési technikákkal (Gant diagram. 

Hálótervezési eljárások. PERT és CPM hálók).  
 



 
 

Tárgy neve: 

Adatbáziskezelő rendszerek projekt 

NEPTUN-kód: 

KRKAB11SNC 

KRKAB11SLC 

 

Óraszám:    

nappali: 0 ea + 0 gy+ 2 

lab 

levelező: félévi 0 konf 

+ 16ó lab 

Kredit: 3 

Követelmény : vizsga 
Előkövetelmény: 

KRKIF11SNC, KRKIF11SLC# 

Tantárgyfelelős: 

Székely Margit 
Beosztás:  

mestertanár 
Kar és intézet neve: 

Óbudai Egyetem 

Alba Regia Egyetemi Központ 

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 

Egy önállóan elkészített, ledokumentált, a félév anyagát átfogó feladatsor beadása. 

Vizsga: írásbeli 

Ismeretanyag leírása: 

Az Oracle SQL szerver programozása PL-SQL nyelven: Változók, konstansok 

deklarálása.  A PL-SQL blokk vezérlő szerkezetei, kivételkezelés a blokkban.  Értékadás. 

Explicit és implicit kliens oldali kurzor használata.  PL-SQL eljárások, függvények, tárolt 

eljárások, trigger típusok.  Group by kiterjesztés Oracle esetén. A Sybase SQL Server 

illetve MS SQL Server bemutatása.  Mintaadatbázis, rendszerrel szállított tárolt eljárások.  

Az SQL nyelvjárás sajátosságai, függvény osztályok.  Szerver programozás Transact 

SQL nyelven: tárolt eljárás, trigger, kliens oldali kurzor használat. 

Kliens-szerver architektúrájú adatbázis-kezelő alkalmazás készítése Windows platformon 

beágyazott SQL utasításokkal: rekordok felvétele, módosítása, törlése, szűrése,  

szülő-gyerek kapcsolatú táblák, tárolt eljárások hívása. 

 

 

 

 



 

Tárgy neve: 
 

Jogi ismeretek 

NEPTUN-kód: 
GGTJI11TLC 
GGTJI11OLC 
KRKJI11SLC 
GGTJI11TTC 
GGTJI11OTC 
KRKJI11STC 

Óraszám:  
levelező: félévi 12ó 
konf 
távoktatás: félévi 4ó 
konz 
 

Kredit:  2 
Követelmény : évközi jegy   

Előkövetelmény: Közgazdaságtan II. 
GGTKG11TLC  GGTKG11OLC KRKKG11SLC  
GGTKG11TTC  GGTKG11OTC KRKKG11STC  

Tantárgyfelelős: 
Dr. Csatári András 

Beosztás:  
docens 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet 

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
    Zárthelyi  dolgozat eredményes teljesítése 

Ismeretanyag leírása: 
A jog kialakulása, fejlődése, társadalmi szerepe. Állam és jog. A jog fogalma, a 
jogrendszer és a jogágak, a jogforrás. A jogszabály fogalma, felépítése. A jogszabályok 
hierarchiája. A jogszabály érvényessége és hatályossága. A  jogviszony (a  jogképesség 
fogalma, a jogalanyok). 
Az Alkotmány helye és szerepe a magyar jogrendszerben. A jogállamiság.  
Az alkotmányos alapjogok. A demokratikus hatalomgyakorlás alapelvei. Az állami 
szervek rendszere: az államhatalmi szervek és feladataik, az államigazgatási szervek, a 
bíróságok, az ügyészségek, az AB és az ÁSZ. 
A polgári jog szabályozási tárgya, alapelvei. A polgári jogi jogviszony. 
Vagyonjog: a tulajdonjogi jogviszony, a tulajdonjog megszerzése. A közös tulajdon és 
a használati jogok. Kötelmi jog: a szerződésekre vonatkozó közös szabályok, a polgári 
jogi felelősség. 
 



Tárgy neve: 
Közgazdaságtan I. II. 

NEPTUN-kód: 
GGTKG11TLC 
GGTKG 11TTC 
GGTKG 11OLC 
GGTKG 11OTC 
GGTKG 11SLC 
GGTKG 11STC 

Óraszám:    
levelező: félévi 12ó 
konf. 
távoktatás: félévi 8ó 
konz 

Kredit: 2 
Követelmény : vizsga 

Előkövetelmény: 
 

Tantárgyfelelős: 
Dr. Medve András 

Beosztás:  
egyetemi 
docens 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet 

 
Értékelési és ellenőrzési eljárások: 

- aláírás feltétele: zárthelyi dolgozat eredményes teljesítése 
- vizsga: írásbeli  

Ismeretanyag leírása: 
 

 
Mikroökonómiai alapfogalmak.  Ár- és jövedelemrugalmasság. A fogyasztói magatartás 
elemzése. Preferenciarendszer. A hasznossági függvény. A közömbösségi görbe. A 
költségvetési egyenes. Egyensúlyi helyzet. Az ár- és jövedelemváltozás hatása az 
egyensúlyi helyzetre. Vállalat, vállalkozás, vállalkozási formák. A termelés technikai – 
gazdasági összefüggései. A költségek csoportosítása, költségfüggvények. A különböző 
profit-fogalmak értelmezése. A piactípusok jellemzői. Vállalati magatartás tökéletes 
versenyhelyzetben. A makroökonómia alapösszefüggései, alapfogalmai, szereplők 
jellemzői. A makrogazdasági teljesítmények mérése. A fogyasztási kereslet tényezői, az 
egyensúlyi jövedelem kialakulásának folyamata. A pénz és a bankrendszer. Az állam 
gazdasági szerepe. Gazdaságpolitika lényege. Az állam feladatai tiszta piacgazdaságban. 
Az állami beavatkozás a vegyes gazdaságokban. Az állami beavatkozás eszközrendszere. 
Az állami tulajdon. Költségvetési politika, monetáris politika lényege és eszközei. 
 
 



 

Tárgy neve: 
Menedzsment 

NEPTUN-kód: 
GVMME11TNC 
GVMME11ONC 
KRKME11SNC 
GVMME11TLC 
GVMME11OLC 
KRKME11SLC 
GVMME11TTC 
GVMME11OTC 
KRKME11STC 

Óraszám:    
nappali: 2 ea+1 gy+0 
lab 
 
levelező: félévi 12 
óra konferencia 
 
távoktatás: félévi 4 
óra konzultáció 

Kredit:  3 
Követelmény : vizsga 

Előkövetelmény: Vállalkozás gazdaságtan II. 
GSVVA21TNC GSVVA21ONC KRTVA21SNC 
GSVVA21TLC GSVVA21OLC KRTVA21SLC,  
GSVVA21TTC GSVVA21OTC KRTVA21STC  

Tantárgyfelelős: 
Dr. Lehotai László 

Beosztás: 
egyetemi 
docens 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Vállalkozásmenedzsment Intézet 

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
Vizsgára bocsátás feltétele: két zárthelyi dolgozat eredményes teljesítése 
 

Ismeretanyag leírása: 
A menedzseri tevékenység tartalma, tevékenységi elemei. A döntés, mint tevékenységi 
elemek centruma. Döntési modellek. A menedzser és a beosztottak kapcsolata. Vezetési 
stílus – vezetői típusok. Szervezeti működés, szervezeti formák  A hatékony menedzser. 
Főbb menedzseri szakterületek, stratégiai, marketing, projekt, innováció, 
minőségbiztosítás. A menedzsment környezetvédelemmel kapcsolatos feladatai. 
Konfliktus- és válságkezelés. Főbb célkitűzések az emberi erőforrással való 
gazdálkodásra. A menedzser személyügyi feladatai. A menedzser és a vállalati kultúra. 
Vezetői hajlam, kommunikációs készség-személyiségfejlesztő tesztek. Alkotáslélektan, 
alkotástechnikai módszerek. Esettanulmányok a döntés és felelősség, a döntés és az 
érzelem – a morál témaköréből. Állásvadászat, a felvételi beszélgetés demonstrálása. 

 



 

Tárgy neve: 
 

Vállalkozás gazdaságtan I. II. 

NEPTUN-kód: 
GSVVA11TLC 
GSVVA11TTC 
GSVVA11OLC 
GSVVA11OTC 
GSVVA11SLC 
GSVVA11STC 

Óraszám:    
levelező: félévi 12ó 
konf. 
távoktatás: félévi 8ó 
konz 

Kredit:  4 
Követelmény : vizsga  

Előkövetelmény: Közgazdaságtan I. 
GGTKG11TLC,  GGTKG11OLC, GGTKG11SLC 
GGTKG11TTC,  GGTKG11TTC, GGTKG11STC 

Tantárgyfelelős: 
Dr. Kadocsa György 

Beosztás:  
egyetemi 
docens 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Szervezési és Vezetési Intézet 

 
Értékelési és ellenőrzési eljárások: 

- aláírás feltétele: zárthelyi dolgozat eredményes teljesítése 
- vizsga: írásbeli  

Ismeretanyag leírása: 
A gazdasági vállalkozás célja és környezete. környezettudatos vállaltirányítás. 
Vállalkozási formák áttekintése. Egyéni és társas vállalkozások felépítése, működési 
jellemzők. Értékteremtő folyamatok az üzleti vállalkozásokban. Termék előállító és 
szolgáltató vállalkozások általános jellemzői. Profil, üzemi teljesítő képesség, átfutási 
idő, gyártási rendszerek. Piaci kapcsolatok, tevékenységek. A vállalkozás üzleti, piaci 
stratégiája. A gazdálkodás alapjai. Befektetett eszközök, tárgyi eszközök, immateriális 
javak szerepe, megtérülése a termelési folyamatban. Forgóeszközök összetétele, 
körforgása. Eszközök kihasználása és gazdaságossága. Készletgazdálkodás és 
készletszámítások. Az emberi erőforrás szükséglet tervezése, gazdálkodási és irányítási 
kérdések. Költségszámítási alapismeretek. Módszerek a költségszámításban és 
tervezésben. A gazdaságosság fogalma, mérése, alapvető mutatószámok. 
Termelékenység, gazdaságosság, hatékonyság, jövedelmezőség. Beruházások a 
vállalkozásban. Beruházások gazdaságossági vizsgálata.  
 
 
 



 

 

Tárgy neve: 
 

Automatika I. laboratórium 
 

NEPTUN-kód: 
KMAAU12TNC 
KMAAU12TLC 
KMAAU12TTC 
KAUAU12ONC 
KAUAU12OLC 
KAUAU12OTC 
KRKAU12SNC 
KRKAU12SLC 
KRKAU12STC 

Óraszám: 
Nappali: 0 ea + 0 gy + 2 
lab 
Levelező félévi: 0 konf + 
12 ó lab 
Távoktatás félévi: 12 ó lab 

Kredit: 2  
Követelmény: évközi jegy 

Előkövetelmény: 
Nappali, levelező: Automatika I. K**AU11*NC#,  
                                                      K**AU11*LC# 

Tantárgyfelelős:  
Neszveda József 
 

Beosztás:  
főiskolai 
docens 

Kar és intézet neve: 
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 
Műszertechnikai és Automatizálási Intézet 

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
Évközi jegy: valamennyi gyakorlaton kiadott feladat önálló elvégzése, és eredményes 
teljesítése. 
 

Ismeretanyag leírása: 
Diszkrét változókkal logikai műveletek és különböző időzítési feladatok végzése Zelio 
programozható vezérlő relével. Egyszerű és összetettebb szövegesen megfogalmazott 
vezérléstechnikai feladatok megoldása. Egyszerű és összetett jelátviteli tagok idő-, operátor-, 
és frekvencia tartománybeli vizsgálata MATLAB programmal. Szabályozási körök 
stabilitásvizsgálata, kompenzálása és minőségvizsgálata. Szabályozók illesztése arányos és 
integráló szakaszokhoz. Hibaelemzés, a SIMULINK blokkok alkalmazása. PT3 szakaszból 
és P szabályozóból álló zárt szabályozási kör modellezése és stabilitás és minőség vizsgálata. 

 
 



 
 

Tárgy neve: 
 

Automatika I. 
 

NEPTUN-kód: 
KMAAU11TNC 
KMAAU11TLC 
KMAAU11TTC 
KAUAU11ONC 
KAUAU11OLC 
KAUAU11OTC 
KRKAU11SNC 
KRKAU11STC 

Óraszám: 
Nappali: 2 ea + 0 gy + 0 lab 
Levelező félévi: 16 ó konf+ 
0 lab 
Távoktatás félévi: 8 ó konz 
+ 0 lab 

Kredit:  3 
Követelmény :  vizsga 

Előkövetelmény: 
Nappali: Matematika I. K**MA11*NC,  
                Villamosságtan II. gyak. K**VT22*NC 
Levelező: Méréstechnika I. K**MT11*LC 
Távoktatás: Villamosságtan II. K**VT22*TC 

Tantárgyfelelős: 
Neszveda József 

Beosztás:  
főiskolai  
docens 

Kar és intézet neve:  
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 
Műszertechnikai és Automatizálási Intézet 
 

Értékelési és ellenőrzési eljárások:  
írásbeli és szóbeli vizsga 

Ismeretanyag leírása: 
Az automatika alapfogalmainak meghatározása. A vezérlés és szabályozás működési 
mechanizmusa és összehasonlításuk. A lineáris és invariáns jelátviteli alaptagok fogalma, 
fajtái, ezek idő-, operátor és frekvenciatartománybeli vizsgálati módszerei, jellemző 
függvényei. Összetett tagok származtatása. Az irányítandó szakaszok, mint jelátviteli tagok, 
jellegzetes fajtái, átviteli függvényei. A típusszám fogalma.  Az egyhurkos szabályozási kör 
állandósult állapotbeli vizsgálata követő és értéktartó szabályozások esetén. A stabilitás 
fogalma, vizsgálati módszerei az idő-, operátor és frekvencia tartományokban. A 
szabályozási kör működésének minőség vizsgálati módszerei, minőségi jellemzői. Villamos 
segédenergiájú szabályozóköri eszközök, a távadó, szabályozó végrehajtó és beavatkozó 
szervek elvi felépítése, működése. A vezérlési feladatok leírási formái. A vezérlő berendezés 
kialakításának lehetőségei. A programozható logikai vezérlők kiviteli formái, hardver 
felépítésük, programozásuk. 

 
 



 

Tárgy neve:  
Digitális technika I-II. 

 

NEPTUN-kód: 
KMEDT11TLC 
KMEDT11TTC 
KRKDT11SLC 
KRKDT11STC 
 

Óraszám:    
Levelező  félévi 16 ó 
konferencia 
Távoktatás:félévi 
12ó konzultáció 

Kredit: 6  
Követelmény :  vizsga 

Előkövetelmény: - 
 

Tantárgyfelelős: 
Dr. Lovassy Rita 

Beosztás:  
Egyetemi 
docens 

Kar és intézet neve: 
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, 
Mikroelektronikai és Technológia Intézet 

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
- Vizsga a teljes félévi anyagból írásban. 

Ismeretanyag leírása: 
A digitális technika sajátosságai és jellemzői. Számjegyes (digitális) ábrázolás 
ismertetése. A formális logika alapjai.. A logikai kapcsolatok leírása: szöveges leírás, 
algebrai alak (Boole-algebra), igazságtáblázat, logikai vázlat. Logikai azonosságok. 
Logikai függvények: kétváltozós és többváltozós függvények leírásai. Diszjunktív és 
konjunktív normálalakok Mintermek és maxtermek Logikai függvények minimalizálása, 
algebrai, grafikus és számjegyes módszer. Kombinációs hálózatok megvalósítása 
univerzális műveleti elemekkel. Számrendszerek. Műveletek bináris számokkal. Kódok 
és kódrendszerek, alkalmazási példák. Decimális kódok, karakterkódok, hibajelző kódok. 
Kombinációs hálózatok logikai függvényei. Aritmetikai műveletek végzése (összeadás, 
kivonás, szorzás). Kódoló, dekodáló, multiplexer, demultiplexer. Logikai műveletek 
végzése bitcsoportokkal. 

 



 

Tárgy neve:  
Digitális technika laboratórium 

 

NEPTUN-kód: 
KMEDT21TLC 
KMEDT21TTC 
KRKDT21SLC 
KRKDT21STC 
 

Óraszám:    
Levelező: félévi 12 ó 
labor 
Távoktatás: félévi 10 
ó labor 

Kredit:  4 
Követelmény :  évközi jegy 

Előkövetelmény: 
Digitális technika I. KMEDT11TLC 
                                 KMEDT11TTC 
                                 KRKDT11SLC 
                                 KRKDT11STC 

Tantárgyfelelős: 
Dr. Lovassy Rita 

Beosztás:  
Egyetemi 
docens 

Kar és intézet neve: 
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 
Mikroelektronikai és Technológia Intézet 

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
 Az évközi jegy megadásának feltétele az összes laboratóriumi gyakorlat eredményes 
teljesítése. 

 
Ismeretanyag leírása: 

Logikai áramkörcsaládok tulajdonságai. Alapkapuk (TTL és CMOS) és kombinációs 
áramkörök vizsgálata. Digitális áramköri családok jellemzőinek mérése. 
 Dokumentáció és katalógus használat begyakorlása. 
 Kombinációs áramkörök vizsgálata. Sorrendi (szekvenciális) áramkörök vizsgálata. 
Szinkron és aszinkron sorrendi hálózatok mérése. Számlálók vizsgálata 
(frekvenciaosztás, rövidített ciklusú számlálók). 
Aritmetikai áramkörök vizsgálata (összeadók, összehasonlítók, szorzók, ALU). 
Programozható eszközök alkalmazásai. Speciális mérések. 
 
 
 



 

Tárgy neve:  
Digitális technika laboratórium 

 

NEPTUN-kód: 
KMEDT21TLC 
KMEDT21TTC 
KRKDT21SLC 
KRKDT21STC 
 

Óraszám:    
Levelező: félévi 12 ó 
labor 
Távoktatás: félévi 10 
ó labor 

Kredit:  4 
Követelmény :  évközi jegy 

Előkövetelmény: 
Digitális technika I. KMEDT11TLC 
                                 KMEDT11TTC 
                                 KRKDT11SLC 
                                 KRKDT11STC 

Tantárgyfelelős: 
Dr. Lovassy Rita 

Beosztás:  
Egyetemi 
docens 

Kar és intézet neve: 
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 
Mikroelektronikai és Technológia Intézet 

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
 Az évközi jegy megadásának feltétele az összes laboratóriumi gyakorlat eredményes 
teljesítése. 

 
Ismeretanyag leírása: 

Logikai áramkörcsaládok tulajdonságai. Alapkapuk (TTL és CMOS) és kombinációs 
áramkörök vizsgálata. Digitális áramköri családok jellemzőinek mérése. 
 Dokumentáció és katalógus használat begyakorlása. 
 Kombinációs áramkörök vizsgálata. Sorrendi (szekvenciális) áramkörök vizsgálata. 
Szinkron és aszinkron sorrendi hálózatok mérése. Számlálók vizsgálata 
(frekvenciaosztás, rövidített ciklusú számlálók). 
Aritmetikai áramkörök vizsgálata (összeadók, összehasonlítók, szorzók, ALU). 
Programozható eszközök alkalmazásai. Speciális mérések. 
 
 
 



Tárgy neve: 
 Elektronika I-II. 

NEPTUN-kód: 
KMEEL11TLC 
KMEEL11TTC 
KRKEL11SLC 
KRKEL11STC 

Óraszám:    
Levelező: félévi 16 ó 
konerencia 
Távoktatás: félévi 12 ó 
konzultáció 

Kredit:  2 
Követelmény :  vizsga 

Előkövetelmény: 
KMAMT21TLC 
KRKMT21SLC 
KMEDT11TTC 
KRKDT11STC 

Tantárgyfelelős: 
Dr. Turmezei Péter PhD 

Beosztás:  
Egyetemi 
docens 

Kar és intézet neve: 
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 
Mikroelektronikai és Technológia Intézet 

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
- írásbeli vizsga 

 

Ismeretanyag leírása: 
Az analóg jelek erősítésének alapfogalmai. Az erősítők frekvenciafüggése. A “p-n” 
átmenet, áramvezetés félvezetőkben, a dióda. A dióda kapacitása. A bipoláris tranzisztor. 
A jelerősítés fizikai folyamata. A FE-es és FB-ú és FC-os alapkapcsolások. Fizikai 
paraméteres kisfrekvenciás helyettesítő képek. Az erősítő jellemzői közepes frekvencián. 
Erősítő alapkapcsolások. Térvezérlésű tranzisztorok (JFET,MOSFET). Tranzisztoros 
erősítő alapkapcsolások frekvenciafüggése. Szimmetrikus bemenetű, aszimmetrikus 
kimenetű erősítők. Integrált műveleti erősítők. A műveleti erősítők alkalmazástechnikája. 
Matematikai műveletek megvalósítása (összegző és különbségképző, differenciáló és 
integráló alapkapcsolások). I-U átalakító, AC erősítők megvalósítása Egyszerű áram- és 
feszültségforrások. A műveleti erősítők nemlineáris alkalmazásai, precíziós 
egyenirányítók felépítése. Komparátorok. Null-komparátor, referenciával eltolt szintű, 
valamint hiszterézises komparátorok (Schmitt-triggerek). Hullámforma generátorok. 

 



Tárgy neve: 
 Elektronikai technológia 

laboratórium 

NEPTUN-kód: 
KMEET12TNC 
KMEET12TLC 
KMEET12TTC 
KMEET12ONC 
KMEET12OLC 
KMEET12OTC 
KRKET12SNC 
KRKET12SLC 
KRKET12STC 

Óraszám:    
Nappali: 0 ea + 0  gy+ 
2 lab 
Levelező: félévi 12 ó 
labor 
Távoktatás: félévi 10 ó 
labor 

Kredit:  2 
Követelmény :  évközi jegy 

Előkövetelmény: 
 Elektronikai technológia K**ET11**C  
Távoktatás: Villamosipari anyagismeret labor 
                                           K**VR12**C 
                                            

Tantárgyfelelős: 
Dr. Szenes Ildikó PhD 

Beosztás:  
 docens 

Kar és intézet neve: 
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 
Mikroelektronikai és Technológia Intézet 

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
Az évközi jegy a laborgyakorlatok valamint a nappali és levelező tagozaton megírt 
zárthelyi dolgozatok osztályzataiból képezett átlag. 

Ismeretanyag leírása: 
 Kétoldalas, furatfémezett NYHL készítése (fúrás, furatfémezés, panelgalvanizálás, 
maszkolás). Kétoldalas, furatfémezett NYHL készítése (rajzolatgalvanizálás, maratás). 
Szitanyomtatás (forrasztásgátló lakk felvitel). Felületszerelés (beültetés beégetés), 
ellenőrzés. Vákuumtechnika, katódporlasztás (bemutató). Nyomtatott áramkörök 
számítógépes tervezése. Eagle programcsomag megismerése. Kapcsolási rajz elkészítése. 
Meglévő alkatrészek lehelyezése, új elemek létrehozása, ellenőrzések futtatása és a 
nyáktervező részére a „netlist” fájl elkészítése. A Layout programban a „netlist” fájl 
beolvasása, az elemekhez tokozás rendelése, illetve új tok megrajzolása. Az alkatrész 
tokok automatikus és manuális elrendezése majd a huzalozás elkészítése szintén 
automatikusan és manuálisan 

 



Tárgy neve: 
Elektronikai technológia 

NEPTUN-kód: 
KMEET11TNC 
KMEET11TLC 
KMEET11TTC 
KMEET11ONC 
KMEET11OLC 
KMEET11OTC 
KRKET11SNC 
KRKET11SLC 
KRKET11STC 

Óraszám:    
Nappali:2ea + 0gy +  
0 lab 
Levelező: félévi 16 ó 
konferencia 
Távoktatás: félévi 8ó 
konzultáció 

Kredit:                 2 
Követelmény :     vizsga 

Előkövetelmény: 
Villamosipari anyagismeret K**VR11**C                                              

Tantárgyfelelős: 
Dr. Szenes Ildikó PhD 

Beosztás:  
Főiskolai 
docens 

Kar és intézet neve: 
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 
Mikroelektronikai és Technológiai Intézet 

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
- Írásbeli vizsga 
- aláírás feltétele: nappali és a levelező tagozaton egy zárthelyi dolgozat eredményes 
megírása  

Ismeretanyag leírása: 
Az elektronikai termékek és technológiák rendszerének áttekintése. Diszkrét 
alkatrészek, integrált áramkörök, áramköri modulok. A nyomtatott huzalozású 
lemezek gyártása: Az áramköri rajzolat kialakításának fő lépései: maszkolás, maratás, 
galván és árammentes fémbevonatok. Az egy és kétoldalas NYHL előállításának fő 
lépései. A többrétegű NYHL-ek technológiája, együttlaminált és szekvenciális. Hibrid 
integrált áramkörök típusai, technológiájuk. A multichip modulok.  A tervezés főbb 
szempontjai és menete. Az elemek és modulok tokozása, védelme.  A félvezető-
technológia alapjai.  Az elektronikai ipar továbbfejlődésének irányai; fotonikai 
eszközök, MEMS (mikro-elektro-mechanikai rendszerek), nanotechnológia, polimer 
elektronika. Az elektronikai technológia környezetvédelmi, minőségbiztosítási 
szempontjai. 

 



   

 
Tárgy neve: 

Híradástechnika I. laboratórium 
NEPTUN-kód: 
KHTHI12TNC 
KHTHI12TLC 
KHTHI12TTC 
KHTHI12ONC 
KHTHI12OLC 
KHTHI12OTC 
KRKHI12SNC 
KRKHI12SLC 
KRKHI12STC 

Óraszám:    
nappali: 0 ea+ 0 gy+ 2 lab 
levelező: félévi 12ó lab 
távoktatás: félévi 8ó lab 

Kredit:  2 
Követelmény:  évközi jegy 

Előkövetelmény: 
Híradástechnika I.  K**HI11**C    

Tantárgyfelelős: 
Dr. Wührl Tibor 
 

Beosztás:  
Főiskolai 
docens 

Kar és intézet neve: 
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 
Híradástechnika Intézet 

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
Labormérések eredményes teljesítése. 

Ismeretanyag leírása: 
Maxwell egyenletek differenciális alakja, jelentősége a híradástechnikában. Jelátviteli 
alapfogalmak, alapsávi jelek, vonali kódolások, modulációs eljárások. Jelek az idő és 
frekvencia tartományban, spektrum. Mintavételezés, az analóg jelek digitalizálása. Akusztikai 
és fénytechnikai átalakítók. Hírközléstechnikaí alapok: az információ átvitel fizikai közegei és 
jellemzői. Távvezeték elmélet. Vezetett hullámú összeköttetések. A rádió csatorna, az 
elektromágneses spektrum felosztása. Hullámterjedések különböző frekvenciákon. Média 
anyagok rögzítése és tárolása: analóg tárolási módok, digitális tárolási módok. Redundancia, 
tömörítési eljárások.  Broadcast  műsorszórás: analóg és digitális hang- és TV műsorszórás. 
Szórakoztató elektronikai eszközök. Telekommunikációs rendszerek: bérelt vonali- és 
kapcsolt vonali összeköttetések. Forgalom elmélet. Csomag kapcsolt és áramkör kapcsolt 
hálózatok és végberendezések. Infokommunikációs hálózatok, mobil hírközlés. Egyéb 
alkalmazások: rádió lokáció, rádió navigáció, rádiócsillagászat. A laboratóriumi mérések a 
fenti ismeretanyaghoz kapcsolódóan kerülnek kialakításra. 
 
 



   

 
Tárgy neve: 

Híradástechnika I. 
NEPTUN-kód: 
KHTHI11TNC 
KHTHI11TLC 
KHTHI11TTC 
KHTHI11ONC 
KHTHI11OLC 
KHTHI11OTC 
KRKHI11SNC 
KRKHI11SLC 
KRKHI11STC 

Óraszám:    
nappali: 2 ea+ 0 gy+ 0 lab 
levelező: félévi 16ó konf 
távoktatás: félévi 6ó konz 

Kredit:  3 
Követelmény :  vizsga 

Előkövetelmény: 
nappali:     Matematika I.  K**MA11**C 
                  Villamosságtan II. gyak. K**VT22**C 
levelező:    Méréstechnika I.            K**MT11**C 
távoktatás: Villamosságtan II. K**VT21**C 

Tantárgyfelelős: 
Dr. Wührl Tibor 
 

Beosztás:  
Főiskolai 
docens 

Kar és intézet neve: 
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 
Híradástechnika Intézet 

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
Vizsga a teljes félévi anyagból írásban. 
 

Ismeretanyag leírása: 
Maxwell egyenletek differenciális alakja, jelentősége a híradástechnikában. Jelátviteli  
lapfogalmak, alapsávi jelek, vonali kódolások, modulációs eljárások. Jelek az idő és 
frekvencia tartományban, spektrum. Mintavételezés, az analóg jelek digitalizálása. Akusztikai 
és fénytechnikai átalakítók. Hírközléstechnikaí alapok: az információ átvitel fizikai közegei és 
jellemzői. Távvezeték elmélet. Vezetett hullámú összeköttetések. A rádió csatorna, az 
elektromágneses spektrum felosztása. Hullámterjedések különböző frekvenciákon. 
Média anyagok rögzítése és tárolása: analóg tárolási módok, digitális tárolási módok. 
Redundancia, tömörítési eljárások. Broadcast  műsorszórás: analóg és digitális hang- és TV 
műsorszórás. Szórakoztató elektronikai eszközök. Telekommunikációs rendszerek: bérelt 
vonali- és kapcsolt vonali összeköttetések. Forgalom elmélet. Csomag kapcsolt és áramkör 
kapcsolt hálózatok és végberendezések. Infokommunikációs hálózatok, mobil hírközlés. 
Egyéb alkalmazások: rádió lokáció, rádió navigáció, rádiócsillagászat. 
 
 



 

 
 

Tárgy neve:  
Méréstechnika I. 

 

NEPTUN-kód: 
KMAMT11TNC 
KMAMT11TLC 
KMAMT11TTC 
KAUMT11ONC 
KAUMT11OLC 
KAUMT11OTC 
KRKMT11STC 
KRKMT11SLC 

Óraszám: 
Nappali: 2 ea + 0 gy + 2 lab 
Levelező félévi: 16 ó konf + 0 lab 
Távoktatás félévi: 8  ó konz 

Kredit:  2 
Követelmény :  vizsga 

Előkövetelmény: 
Nappali: Villamosságtan I. gyakorlat K**VT12*NC,    
                                                           KRKVT12SNC 
Levelező, távoktatás: Villamosságtan I. K**VT11*LC 
                                                                K**VT11*TC 
                                                                KRKVT11SNC 
 

Tantárgyfelelős: 
Dr. Horváth Elek 

Beosztás:  
főiskolai 
tanár 

Kar és intézet neve: 
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 
Műszertechnikai és Automatizálási Intézet 

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
Nappali, levelező: Az aláírás megadásának feltétele: A szorgalmi időszakban írt kis zh-k 
eredményes teljesítése, 
A vizsga módja: írásbeli. 

 
Ismeretanyag leírása: 

 A tantárgy célja az alapvető villamos mennyiségek méréséhez szükséges mérési elvek elsajátítása. 
A legfontosabb villamos mérőműszerek felépítésének, kezelésének megismerése, műszaki adataik 
értelmezése. Az optimális mérési módszerek és eszközök kiválasztásához szükséges ismeretek 
megszerzése. Méréstechnikai alapfogalmak. Mérési hibák. Egyenáram és egyenfeszültség mérése, 
analóg és digitális módszerrel. Váltakozó-feszültség mérése. Váltakozófeszültségű mechanikus 
feszültségmérők működési elve és jellemzői. Analóg elektronikus váltakozófeszültségű műszerek 
felosztása és kialakítása AC/DC konverterek és jellemzőik. Digitális váltakozófeszültség mérés és 
jellemzői. Áram konverterek. Ellenállásmérési módszerek. Multiméterek. Generátorok. Szinuszos 
generátorok. Hanggenerátor felépítése, működése, jellemzőik. Függvénygenerátorok működési elve, 
üzemmódjaik, kezelésük. Szintetizáló generátorok elve és jellemzőik. Impulzusgenerátorok 
felépítése, működése, jellemzőik, üzemmódjaik, kezelésük. Árammérés átalakítókkal. 
Oszcilloszkóp. A tárgy oktatója 10%-ban eltérhet a tematikától.  
 
 



 

 

Tárgy neve:  
Méréstechnika II. 

 

NEPTUN-kód: 
KMAMT21TNC 
KMAMT21TLC 
KMAMT21TTC 
KAUMT21ONC 
KAUMT21OLC 
KAUMT21OTC 
KRKMT21SNC 
KRKMT21SLC 
KRKMT21STC 

Óraszám: 
Nappali: 2 ea + 0 gy + 0 lab 
Levelező félévi: 16 konf + 0 lab 
Távoktatás félévi: 8 konz 

Kredit:  2 
Követelmény :  évközi jegy 

Előkövetelmény: 
Nappali: Méréstechnika I. labor K**MT12*NC,  
Levelező: Méréstechnika I. K**MT11*LC 
Távoktatás: Villamosságtan II. K**VT21*TC 

Tantárgyfelelős: 
Dr. Horváth Elek 

Beosztás:  
főiskolai 
tanár 

Kar és intézet neve: 
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 
Műszertechnikai és Automatizálási Intézet 

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
Az évközi jegy megszerzésének feltételei: nappali, levelező: az előadás anyagából írt nagy zárthelyi 
eredményes teljesítése, távoktatás: a házi feladatok beadása, és az előirt százalék pontok teljesítése. 

Ismeretanyag leírása: 
Az alapvető villamos mennyiségek méréséhez szükséges mérési elvek elsajátítása. A legfontosabb 
villamos mérőműszerek felépítésének, kezelésének megismerése, műszaki adataik értelmezése. Az 
optimális mérési módszerek és eszközök kiválasztásához szükséges ismeretek megszerzése. A nem 
villamos mennyiségek méréstechnikájának megismerése. Mérésautomatizálás. Mérés és 
műszerszimuláció. Műszertechnikai szoftverek. Mérési adatgyűjtés elve. Frekvencia és időmérés, 
Oszcilloszkópok II. Mintavételezési elvek. Real-time és ekvivalens mintavételezési elv 
felhasználása mintavételező oszcilloszkópoknál. Működési elv, alkalmazás, jellemzőik. Analóg 
tároló oszcilloszkóp működési elve, jellemzői, alkalmazása.  Analizátorok, egyenfeszültségű 
tápegységek, Impedanciamérés lehetséges módszerei. Hídkapcsolások alkalmazása 
impedanciamérésre. Aktív impedanciamérés. Impedanciamérés digitális úton. Teljesítménymérés, A 
mérés és műszertechnika fejlődési irányai. Mérőátalakítók feladata, a velük szemben támasztott 
követelmények, jellemzőik. Nemvillamos mennyiségek villamos mérésének alkalmazási területei.  
 
 



 

 
 

Tárgy neve:  
Méréstechnika I. labor  

NEPTUN-kód: 
KMAMT12TNC 
KMAMT12TLC 
KAUMT12ONC 
KAUMT12OLC 
KRKMT12SNC 
KRKMT12SLC 

Óraszám: 
Nappali: 0 ea + 0 gy + 2 lab 
Levelező félévi: 0 konf + 12 lab 
 

Kredit:  2 
Követelmény :  évközi jegy 

Előkövetelmény: 
Méréstechnika I. K**MT11*NC#, K**MT11*LC  
                             

Tantárgyfelelős: 
dr. Horváth Elek 

Beosztás:  
főiskolai 
tanár 

Kar és intézet neve: 
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 
Műszertechnikai és Automatizálási Intézet 

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
Az évközi jegy: a méréseken történő írásbeli és szóbeli számonkérések eredményeiből, az önálló 
mérés értékeléséből, a méréseken tanúsított hozzáértésből, és a mérési jegyzőkönyvek 
eredményeiből tevődik össze. 

Ismeretanyag leírása: 
Mérési módszerek elsajátítása. Alapvető villamos méréstechnikai jártasság megszerzése, a 
műszerkezelés begyakorlása. Mérési eredmények értékelése, hibaszámítás, mérések 
dokumentálása. Az optimális mérési módszerek és eszközök kiválasztásához szükséges jártasság 
megszerzése. A témák: Méréstechnikai és műszerkezelési alapok (a műszerek paramétereinek és a 
mérési hibák összefüggése). Egyenfeszültség és áram mérése (analóg és digitális műszerekkel), 
Mérési eredmények kiértékelése (mérési sorozat, karakterisztikák). Generátor (hangfrekvenciás és 
függvény generátor) és oszcilloszkóp kezelésének gyakorlása. Mérési elrendezések vizsgálata 
(kapacitív és galvanikus zavarás). Váltakozófeszültség és áram mérése (a különböző passzív és 
aktív egyenirányítók vizsgálata, spektrumanalízis és torzításmérés). Önálló mérés (A félév végén 
elsajátított készségekről kell számot adni.) 
 
 
 



 
 

Tárgy neve:  
Méréstechnika II. labor  

 

NEPTUN-kód: 
KMAMT22TNC 
KMAMT22TLC 
KAUMT22ONC 
KAUMT22OLC 
KRKMT22SNC 
KRKMT22SLC 

Óraszám: 
Nappali: 0 ea + 0 gy + 2 lab 
Levelező félévi: 0 konf + 12 lab 
 

Kredit:  2 
Követelmény :  évközi jegy 

Előkövetelmény: 
Nappali: Méréstechnika II. K**MT21*NC# ,  
Levelező: Méréstechnika I. labor K**MT12*LC 

Tantárgyfelelős: 
Dr. Horváth Elek 

Beosztás:  
főiskolai 
tanár 

Kar és intézet neve: 
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 
Műszertechnikai és Automatizálási Intézet 

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
Az évközi jegy megszerzésének feltétele: az előadás anyagából írt nagy zárthelyi eredményes 
teljesítése. 

 
Ismeretanyag leírása: 

A mérési módszerek elsajátítása. A műszerkezelés és az alapvető méréstechnikai jártasság 
megszerzése. Az optimális mérési módszerek és eszközök kiválasztásához szükséges jártasság 
megszerzése. Az előző félévben megismert eszközök és módszerek készség szintre fejlesztése. 
Villamos és nemvillamos mennyiségek méréstechnikájának elsajátítása. A szakirányú mérések 
módszereinek, műszereinek bemutatása. A témák: Frekvencia és időmérés. Impedanciamérések 
(feszültség és áram összehasonlító ellenállásmérés, két és négyvezetékes mérési módszer, aktív 
erősítős impedancia mérés), Teljesítménymérés (áram és feszültségmérővel és elektrodinamikus 
teljesítmény mérővel), Oszcilloszkópos mérések. Nemvillamos mennyiségek mérése (nyúlás, 
elmozdulás, hőmérséklet és fordulatszám mérése). Speciális mérések. Önálló mérés (A félév végén 
elsajátított készségekről kell számot adni.) 
 
 
 
 



 

Tárgy neve:  
 

Programozás I-II. 
 

NEPTUN-kód: 
KMAPR11TLC,  
KMAPR11TTC 
KMAPR11OLC 
KMAPR11OTC 
KRKPR11SLC 
KRKPR11STC 

Óraszám:    
Levelező félévi: 16 ó 
konf+ 0 lab 
távoktatás félévi: 4 ó 
konz 

Kredit:  5 
Követelmény : vizsga 

Előkövetelmény: 
Levelező:Informatika I. labor KMAIA12*LC, 
KMAIA12*LC 
Távoktatás: Informatika I. KMAIA11*TC, 
KMAIA11*TC 

Tantárgyfelelős: 
dr. Schuster György 

Beosztás:  
egyetemi 
docens 

Kar és intézet neve:  
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 
Műszertechnikai és Automatizálási Intézet 

Értékelési és ellenőrzési eljárások:  
 írásbeli vizsga 

Ismeretanyag leírása: 
A C története. Alaptípusok és jellemzőik. Operátor csoportok, egyedi operátorok és 
működésük. Utasítások és működésük. Előfeldolgozó utasításai, makrók. Összetett 
adatszerkezetek, tömbök, struktúrák, unionok. Függvények. Deklaráció, definíció, 
paraméterátadás. Belső változók. Moduláris programozás alapjai. Modulok és hatáskörök. 
Printf és scanf függvények kezelése. Buktatók, felhasználhatóság. Az algoritmus fogalma, az 
algoritmusok csoportosítása. Formális leírási módok. Egyszerű kereső algoritmusok. Futási 
idő becslése. Buborék rendezés és javítása. Szélsőérték kiemeléses, beszúrásos rendezés. Bin 
packing. Rendezés. Quick sort, shell rendezés. Faktoriális számítása rekurzióval. Matematikai 
algoritmusok. Euklideszi, Erastoterészi szita, Primtesztek. 

 
 



Tárgy neve:  
 

Programozás laboratórium 
 

NEPTUN-kód: 
KMAPR12TLC 
KMAPR12TTC 
KMAPR12OLC 
KMAPR12OTC 
KRKPR12SLC 
KRKPR12STC 

Óraszám: 
Levelező félévi: 0 konf + 12 
lab 
Távoktatás félévi: 10 ó lab 
kozultáció 

Kredit:  3 
Követelmény :  évközi jegy 

Előkövetelmény:  
Programozás I-II. KMAPR11TLC, KMAPR11OLC 
Informatika I. KMAIA11TTC, KMAI11OTC 
                       KRKPR11SLC, KRKPR11STC 
 

Tantárgyfelelős: 
dr. Schuster György 

Beosztás:  
egyetemi 
docens 

Kar és intézet neve: 
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 
Műszertechnikai és Automatizálási Intézet 
 

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
- Levelező: a zárthelyi dolgozatok és a kiadott feladat eredményes teljesítése, 
- Távoktatás: laboratóriumi mérések eredményes teljesítése 

 
Ismeretanyag leírása: 

Fájlkezelés alacsony és magassszinten C-ben. C programozási nyelven készített feladat 
megoldása.. AVR Studio fejlesztői környezet megismerése. Mintapéldák és szempontok. 
Dinamikus memória kezelés. Atmega assembler. Fejlesztői környezet ismertetése (nano-board 
ismertetése). Atmega assembler. Utasítás készlet működésének szimulálása. Alap algoritmusok 
assemblerben. Működés szimulálása. Megszakítás kezelés assembleren. Működés ellenőrzése a 
hardver eszközön. Atmega C alapok. Fordítás lépései. Mintapéldák. Véges automaták – 
állapotgépek megvalósítása C-ben mikrokontrollerre. A program debug-olása és módosítása. 
Megszakítás kezelés C-ben mikrokontrollerre. Időzítés, soros port kezelés és események 
kezelése. Aritmetikai és logikai utasítások. Feltétel nélküli és feltételes ugró utasítások. Direkt 
és indirekt címzések. Megszakítás vektortábla használata. 

 
 
 
 



 

Tárgy neve: 
Villamos energetika I. laboratórium 

NEPTUN-kód: 
KVEVE12ONC 
KVEVE12OLC 
KVEVE12OTC 
KVEVE12TNC 
KVEVE12TLC 
KVEVE12TTC 
KRKVE12SNC 
KRKVE12SLC 
KRKVE12STC  

Óraszám:    
nappali: 0 ea + 0  gy+ 
2 lab 
levelező félévi: 0 konf 
+ 12 ó lab 
távoktatás félévi: 0 
konz + 8 ó lab 

Kredit:  2 
Követelmény:  évközi jegy 

Előkövetelmény:  
Villamos energetika I.  K**VE11**C 

Tantárgyfelelős: 
Dr. Novothny Ferenc 
(PhD) 

Beosztás:  
egyetemi 
docens 

Kar és intézet neve: 
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 
Villamosenergetika Intézet 

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
- laboratóriumi mérések eredményes teljesítése 

Ismeretanyag leírása: 
Multimédia prezentáció (VER felépítése és irányítása, erőművek, transzformátor 
állomások, szabadvezetékek és kábelvonalak kialakítása, építése, üzemeltetése). 
Villamos gépek (transzformátor, szinkrongép, aszinkrongép, univerzális motor) mérése, 
terhelési jelleggörbék felvétele. 
Villamos kapcsolókészülékek (kismegszakító, olvadó biztosító) vizsgálata. 
Fogyasztó teljesítményfelvételének mérése, ellátásának vizsgálata. 
Fogyasztói meddőkompenzáció megvalósítása. 
Villamos távvezeték üzemi viszonyainak vizsgálata. 
 



 

Tárgy neve: 
Villamos energetika I. 

NEPTUN-kód: 
KVEVE11ONC 
KVEVE11OLC 
KVEVE11OTC 
KVEVE11TNC 
KVEVE11TLC 
KVEVE11TTC 
KRKVE11SNC 
KRKVE11SLC 
KRKVE11STC 

Óraszám:    
nappali: 2 ea + 0  gy+ 
0 lab 
levelező: félévi 16 ó 
konf + 0 lab 
távoktatás: félévi 16 ó 
konz + 0 lab 

Kredit:  3 
Követelmény:  vizsga  

Előkövetelmény: 
Matematika I. K**MA11**C,  
Villamosságtan II. gyak. K**VT22**C 

Tantárgyfelelős: 
Dr. Novothny Ferenc 
(PhD) 

Beosztás:  
egyetemi 
docens 

Kar és intézet neve: 
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 
Villamosenergetikai Intézet 

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
- írásbeli vizsga 
-     aláírás feltétele: zárthelyi dolgozatok eredményes megírása, évközi feladatok 
sikeres beadása 

Ismeretanyag leírása: 
A villamos energetika fogalma, helye a természettudományok között, kapcsolata más 
elektrotechnikai szakterületekhez. A villamosenergia-ellátás folyamata. Villamosenergia-
átvitel műszaki jellemzői. Villamos művek helye szerepe. Villamosenergia-rendszer és 
irányítása. Villamosenergia-rendszer villamos gépei. Energetikai transzformátorok, 
szinkrongépek, aszinkrongépek, egyenáramú gépek felépítése, működése, helyettesítő 
vázlatai. Villamosenergia-rendszer villamos készülékei. Kapcsolókészülékek feladata, 
fajtái, kialakításuk, működésük jellemző adatai. Fogyasztók. Villamosenergia-termelés.  
Erőművek feladata, fajtái, főberendezései, segédüzeme. Villamosenergia-szállítás. 
Alállomások, szabadvezetékek, kábelek feladata, fajtái, szerkezeti elemei és azok 
kialakítása, mechanikai és villamos jellemzői. Építmények villamos berendezéseinek 
létesítése. Kisfeszültségű épületvillamosság kialakítása, hálózatra csatlakozás, 
vezetékméretezés és kiválasztás. Villamos hálózatok normál üzeme, üzemzavarai. 
Egyszerű hibaszámítás, alapvető védelmek és automatikák feladata kialakítása működése. 

 



   

 
Tárgy neve: 

Villamosságtan I. gyakorlat 
NEPTUN-kód: 
KHTVT12TLC 
KVEVT12OLC 
KRKVT12SLC 

Óraszám:    
Levelező: félévi 16ó konf 

Kredit:  2 
Követelmény:  évközi jegy 

Előkövetelmény: 
Villamosságtan II.                K**VT21*LC# 

Tantárgyfelelős: 
Dr. Bognár Sándor  
 

Beosztás:  
főiskolai 
tanár 

Kar és intézet neve: 
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 
Híradástechnika Intézet 

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
Az évközi jegy komponensei: a nagy zárthelyi, a kis zárthelyi feladatok, valamint a gyakorlati 
órákon való szereplések. 

Ismeretanyag leírása: 
A villamos alapfogalmak az elektrosztatikus mezőben definiálva. Skaláris és vektoros 
mennyiségek. Az elektrosztatika alaptételei. Kapacitás, kondenzátor. Villamos mező 
energiája. Lineáris egyenáramú villamos hálózatok analízise. Alaptételek. Egyszerű és 
összetett áramkörök vizsgálata. Hálózat számítási módszerek. Villamos munka és 
teljesítmény. Teljesítmény illesztés, hatásfok. A nemlineáris egyenáramú áramkörök 
alapfogalmai. Karakterisztika, grafikus módszer alkalmazása. A stacionárius mágneses mező, 
mágneskörök vizsgálata. Skaláris és vektoros mennyiségek. A magnetosztatika alaptételei. 
Mágneses permeabilitás dia-, para- és ferromágneses anyagokban. Mágneskörök számítása. 
Indukált feszültség, induktivitás, kölcsönös induktivitás. Mágneses mező energiája. 
Időben változó elektromágneses mező. Maxwell egyenletek integrális alakja. A tárgy a fenti 
ismeretanyaghoz kapcsolódó feladatok bemutatását és gyakorlását biztosítja. 
 

 
 



   

 
Tárgy neve: 

Villamosságtan I. 
NEPTUN-kód: 
KHTVT11TLC 
KVEVT11OLC 
KRKVT11SLC 
KHTVT11TTC 
KVEVT11OTC 
KRKVT11STC 

Óraszám:    
levelező: félévi 16 konf 
távoktatás: félévi 12 konz 

Kredit:  4 
Követelmény: vizsga 

Előkövetelmény: 
 

Tantárgyfelelős: 
Dr. Bognár Sándor  
 

Beosztás:  
főiskolai 
tanár 

Kar és intézet neve: 
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 
Híradástechnika Intézet 

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
- vizsgára bocsátás feltétele: a konferenciák látogatása, illetve az évközi feladatok eredményes 
teljesítése. 
- írásbeli vizsga. 
 

Ismeretanyag leírása: 
A villamos alapfogalmak az elektrosztatikus mezőben definiálva. Skaláris és vektoros 
mennyiségek. Az elektrosztatika alaptételei. Kapacitás, kondenzátor. Villamos mező 
energiája. Lineáris egyenáramú villamos hálózatok analízise. Alaptételek. Egyszerű és 
összetett áramkörök vizsgálata. Hálózat számítási módszerek. Villamos munka és 
teljesítmény. Teljesítményillesztés, hatásfok. A nemlineáris egyenáramú áramkörök 
alapfogalmai. Karakterisztika, grafikus módszer alkalmazása. 
A stacionárius mágneses mező, mágneskörök vizsgálata. Skaláris és vektoros mennyiségek. A 
magnetosztatika alaptételei. Mágneses permeabilitás dia-, para- és ferromágneses anyagokban. 
Mágneskörök számítása. Indukált feszültség, induktivitás, kölcsönös induktivitás. Mágneses 
mező energiája. Időben változó elektromágneses mező. Maxwell egyenletek integrális alakja. 
 
 
 



   

 
Tárgy neve: 

Villamosságtan II. 
NEPTUN-kód: 
KHTVT21TLC 
KVEVT21OLC 
KRKVT21SLC 
KHTVT21TTC 
KVEVT21OTC 
KRKVT21STC 

Óraszám:    
levelező: félévi 16ó konf 
távoktatás: félévi 12 konz 

Kredit:  4 
Követelmény:  vizsga 

Előkövetelmény: 
Villamosságtan I. gyakorlat                  K**VT12*LC# 
Matematika II.                                       KMEMA21TLC# 
Villamosságtan I.                                   K**VT11*TC 
Matematika II.                                       KMEMA21TTC# 

Tantárgyfelelős: 
Dr. Bognár Sándor  
 

Beosztás:  
főiskolai 
tanár 

Kar és intézet neve: 
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 
Híradástechnika Intézet 

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
- vizsgára bocsátás feltétele levelező tagozaton:,  Villamosságtan I. gyakorlat 

K**VT12*LC tárgy évközi jegye legalább elégséges legyen. 
- Írásbeli vizsga. 

 
Ismeretanyag leírása: 

A szinuszos váltakozó jelek időbeli és komplex algebrai leírása. Egyszerű váltakozó áramú 
hálózatok komplex számítása. Teljesítmény számítás. Középértékek. Összetett szinuszos 
hálózatok komplex algebrai számítási módszerei. A háromfázisú energetikai rendszer. 
Komplex mennyiségek függvényábrázolásai. Helygörbék, egyenes- és kördiagramok, 
munkadiagram, Nyquist diagram. Logaritmikus egységek, Bode diagram. 
 

 
 



   

 
Tárgy neve: 

Villamosságtan III. 
NEPTUN-kód: 
KHTVT31TLC 
KVEVT31OLC 
KRKVT31SLC 
KHTVT31TTC 
KVEVT31OTC 
KRKVT31STC 

Óraszám:    
levelező: félévi 16ó konf 
távoktatás: félévi 12ó 
 konz 

Kredit:  4 
Követelmény:  vizsga 

Előkövetelmény: 
Villamosságtan II.                                 K**VT21*LC 
Matematika II.                                       KMEMA21TLC 
Villamosságtan I.                                   K**VT11*TC 

Tantárgyfelelős: 
Dr. Bognár Sándor  
 

Beosztás:  
főiskolai 
tanár 

Kar és intézet neve: 
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 
Híradástechnika Intézet 

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
- vizsgára bocsátás feltétele: 
- írásbeli vizsga 

Ismeretanyag leírása: 
Kétpóluspárok. Lineáris kétpóluspárok karakterisztikái, paraméterek, paraméter táblázat. 
Szimmetria. Helyettesítő kapcsolások. Kétpóluspárok üzemi tulajdonságai: lezárás, üzemi 
átviteli tényező, összekapcsolás, reflexiós tényező, hullámimpedancia. Periodikus áramú 
hálózatok. Harmónikus összetevők. Fourier analízis alkalmazása. Nemlineáris torzulás, 
torzítási tényező. Tranziens jelenségek (általános időbeli jelenségek vizsgálata). Villamos 
hálózat differenciál egyenletrendszere és annak megoldása Laplace transzformációval. 
Egyszerű áramkörök be- és kikapcsolási jelenségei (egyen feszültség, váltakozó feszültség). 
 

 
 



Tárgy neve: 
 
Biztonságtechnika, környezetvédelem és 

minőségbiztosítás alapjai  

NEPTUN-kód: 
KMEMI11TNC, 
KMEMI11ONC 
KMEMI11TLC 
KMEMI11TTC 
KRKMI11SNC 
KRKMI11SLC 
KRKMI11STC 

Óraszám:    
Nappali:2ea+0gy+0lab 
Levelező: félévi 12 ó 
konferencia 
Távoktatás: félévi 8ó 
konzultáció 

Kredit:  5 
Követelmény :  vizsga 

Előkövetelmény: 
- 

Tantárgyfelelős: 
Dr. Lendvay Marianna 
PhD 

Beosztás:  
egyetemi 
docens 

Kar és intézet neve: 
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, 
Mikroelektronikai és Technológia Intézet 

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
- Aláírás feltétele: nappali: egy nagy zárthelyi dolgozat eredményes megírása, 

levelező: a konzultációk órarend szerinti látogatása, távoktatás: az évközi feladat 
eredményes teljesítése. 

- Írásbeli vizsga.  
Ismeretanyag leírása: 

 
1. A munkavédelem alapjai. A munkavédelem fogalma, célja, eszközei. Munkavédelmi 

követelmények és eljárások. A munkakörnyezet kialakításának jelentősége. Ember- 
gép – környezet rendszer. Károsodási folyamatok. A kockázatelmélet kérdései. 

2. A villamosság biztonságtechnikája. A biztonságos munkavégzés feltételei. A villamos 
áram élettani hatása és az áramkörből való mentés, eszköz nélküli újraélesztés. 
Kisfeszültségű villamos biztonságtechnika. A közvetett érintés elleni érintésvédelem 
módszerei, létesítési kötelezettségek.  

3. Környezetvédelmi alapismeretek. Az EU környezetpolitikájának alapelvei, 
döntéshozó szervezetei. A környezeti szabályozás eszközei. Az energiahatékonyság 
fogalma, energia- és víztakarékossági lehetőségek, technológiák, eljárások. a 
környezetközpontú irányítási rendszerek  

4. Minőségbiztosítási alapismeretek. A minőségirányítási rendszerek és szabványaik. A 
minőségszabályozás alapjai. A termék-megbízhatóság alapfogalmai, mennyiségi 
jellemzői. A megbízhatóság biztosítás feladatai. A teljes körű minőségirányítás 
(TQM) fogalma, a bevezetés lépései, a folyamatos fejlesztés módszerei.  

 



Tárgy neve: 
Fizika I. 

NEPTUN-kód: 
KMEFI11TLC 
KRKFI11SLC 
 

Óraszám:    
Levelező: félévi 12ó 
konf 
  

Kredit:  4 
Követelmény : évközi jegy  
 

Előkövetelmény: 
Matematika II. aláírás  
KMEMA21TLC 
KRKMA21SLC 
 

Tantárgyfelelős: 
Dr. Orosz János  
 

Beosztás:  
Egyetemi  
docens 

Kar és intézet neve: 
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, 
Mikroelektronikai és Technológiai Intézet 

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
- Az évközi jegy megszerzésének feltétele: az évközi zárthelyi dolgozatok 

eredményes teljesítése. 

Ismeretanyag leírása: 
Mechanika. Anyagi pont kinematikája és dinamikája. Munka, teljesítmény, munkatétel. 
Pontrendszerek mechanikája. Merev testek mozgása. Mozgó vonatkoztatási rendszerek. 
A rezgőmozgás jellemzői. A hullámmozgás jellemzői, hangtani alapfogalmak. 
Folyadékok és gázok mechanikája. 
Az optika elemei. Fermat-elv. Hullámoptika.  
Termodinamika. Termodinamikai alapfogalmak. I. főtétel. Körfolyamatok. II. főtétel. 
Eloszlásfüggvények és a hőtani fogalmak értelmezése a klasszikus statisztika alapján. 
Hőterjedés. A speciális relativitáselmélet elemei. Töltött részecskék mozgása 
elektromágneses mezőben. 
 



 

Tárgy neve: 
Fizika II. 

NEPTUN-kód: 
KMEFI21TNC 
KMEFI21TLC 
KMEFI21TTC 
KRKFI21SNC 
KRKFI21SLC 
KRKFI21STC 

Óraszám:    
Nappali:2ea, 0 gy, 0 lab 
Levelező: félévi 8ó 
konferencia 
Távoktatás: félévi 8ó 
konzultáció 

Kredit:  4 
Követelmény :  vizsga  

Előkövetelmény: Fizika I. 
KMEFI11TNC, KMEFI11TLC, KMEFI11TTC 
KRKFI11SNC, KRKFI11SLC, KMEFI11STC 
 

Tantárgyfelelős: 
Dr. Orosz János 

Beosztás:  
egyetemi 
docens  

Kar és intézet neve: 
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, 
Mikroelektronikai és Technológiai Intézet 

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
- Vizsgára bocsátás feltétele: az évközi zárthelyi dolgozatok eredményes 

teljesítése, 
- írásbeli vizsga. 

Ismeretanyag leírása: 
A klasszikus fogalomrendszer határai. Hőmérsékleti sugárzás. Fotoeffektus. Compton-
effektus. Az elektromágneses sugárzás kettős természete. Részecskék kettős természete. 
Az atom felépítésének klasszikus elmélete (Rutherford, Franck-Hertz kísérlet, Bohr-
modell, kvantumszámok, Pauli-féle tilalmi elv.) 
A kvantummechanika elemei. Heisenberg-féle határozatlansági elv. A stacionárius Schrődinger 
–egyenlet és alkalmazásai. 
Kondenzált anyagok fizikája. Fémes kötés. Fémek villamos vezetése a szabadelektron-
modell és a hullám-modell alapján. Hall-effektus. Szilárdtestek sávelmélete. 
Félvezetők. A Fermi-Dirac statisztika elemei. Termoelektromos jelenségek. Mágneses 
tulajdonságok. Ferroelektromosság. Piezoelektromosság és elektrosztrikció. 
Folyadékkristályok. Szupravezetés. Lumineszcencia. Lézerek. Magfizikai 
alapismeretek. Részecskefizikai alapismeretek.  
 



Tárgy neve:  
 

Informatika laboratórium I 
 

NEPTUN-kód: 
KMAIA12TNC 
KMAIA12ONC 
KMAIA12TLC 
KMAIA12OLC 
KMAIA12TTC 
KMAIA12OTC 
KRKIA12SNC 
KRKIA12SLC 

Óraszám: 
Nappali: 0 ea + 0 gy + 2 
lab 
Levelező félévi: 0 konf + 
12 ó lab 
Távoktatás félévi: 10 ó lab 

Kredit:  2 
Követelmény :  évközi jegy 

Előkövetelmény:  
Informatika I. KMAIA11TNC,  
                       KMAIA11ONC, 
                       KMAIA11TLC# 
                       KMAIA11OLC# 
                       KMAIA11TTC  
                       KMAIA11OTC 

Tantárgyfelelős: 
dr. Schuster György 

Beosztás:  
egyetemi 
docens 

Kar és intézet neve:  
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 
Műszertechnikai és Automatizálási Intézet 

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
Az évközi jegy megszerzésének feltétele: nappali és levelező tagozaton az évközi zárthelyik 
és kiadott feladatok eredményes teljesítése, távoktatás tagozaton: a gyakorlatokon íratott 
valamennyi zárthelyi eredményes teljesítése. 
 

Ismeretanyag leírása: 

C fejlesztői környezet megismerése. Fordítási, letöltési és debuggolási lehetőségek 
bemutatása. Alap formátum forrásfájl elkészítése. Leggyakoribb INCLUDE fájlok 
áttekintése. Váltózó típusok. Szintaktikai elemek, operátorok, műveletek. Utasítások, 
elágazások, ciklusok. Elöltesztelő, hátul tesztelő ciklusok. Számszerű végrehajtás. 
Egyirányú, többirányú elágazások. Egyszerű algoritmusok, buborék rendezés, lineáris 
keresés, tartományfelezéses keresés. Szélső érték keresés. Függvények, rekurzió, összetett 
algoritmusok. Láncolt lista adatszerkezet használata. Egyszeres és kétszeres láncolt lista. 
Karakteres képernyő kezelés. Képernyő inicializálás, kiíratás, képernyő törlés. Összetett 
feladat elkészítése C-ben. Közös összetett feladat elkészítése, amelyhez a félév során 
megismert tématerületek kerülnek felhasználása. 

 
 
 



 
Tárgy neve:  
 

Informatika I. 
 

NEPTUN-kód: 
KMAIA11TNC 
KMAIA11ONC 
KMAIA11TLC 
KMAIA11OLC 
KMAIA11TTC 
KMAIA11OTC 
KRKIA11SNC 
KRKIA11SLC 

Óraszám: 
Nappali: 2 ea + 0 gy + 0 lab 
Levelező félévi: 12 ó konf + 
0 lab 
Távoktatás félévi: 4  ó konz 

Kredit:  3 
Követelmény :  vizsga 

Előkövetelmény:  
 

Tantárgyfelelős: 
Dr. Schuster György 

Beosztás:  
egyetemi 
docens 

Kar és intézet neve: 
 Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 
Műszertechnikai és Automatizálási Intézet 
 

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
- vizsgára bocsátás feltétele: a félév során megírt zárthelyi eredményes teljesítése. 
- vizsga típusa: nappali és levelező tagozaton: írásbeli, távoktatás tagozaton: szóbeli. 

Ismeretanyag leírása: 

A számítástechnika történeti áttekintése, a számítástechnika - informatika átmenet. 
Alapfogalmak hardver. A számítógépek felépítése. Az elemek funkciója, osztályozásuk.  
Perifériák. Fizikai működés, jellemzők. Alapfogalmak szoftver. Szoftver kategóriák.  A 
szoftver mint kritikus sikertényező . Szoftverek besorolása.  Számrendszerek. Számolás 
különböző számrendszerekben. Operációs rendszerek. Kategóriák, szerepük. Irodai 
rendszerek. Elemek, működésük, szerepük.  Adatbázis rendszerek. Modellek, relációs, 
hierarchikus, hálós, stb.. . CAE rendszerek. Kategóriák, szolgáltatások.  A szoftver 
életciklusa. Életciklus modellek, előnyök hátrányok. A szoftver minőségének mérése pl. 
(ISO 9126). Speciális rendszerek. Beágyazott rendszerek. Ismérvek, alkalmazás. Integrált 
informatikai rendszerek. A rendszer elemei, hálózat, szerverek, periférikus egységek. 
Általános informatikai rendszer ismérvei, pl. egy vállalati rendszer a termelési szinttel 
együtt. Az információ fogalma, mérése. 

 
 



 
Tárgy neve: 
 

Informatika II 
 

NEPTUN-kód: 
K**IA21TLC 
K**IA21TTC 
K**IA21OLC 
K**IA21OTC 
K**IA21SLC 
K**IA21STC 

Óraszám: 

Levelező félévi: 12 ó konf 
+ 0 lab  

Távoktatás félévi: 8 ó konz 
+ 0 lab 

Kredit:  3 
Követelmény :  vizsga 

Előkövetelmény:   
Informatika I. KMAAIA11**C,  
Informatika I. labor KMAIA12**C 

Tantárgyfelelős: 
Dr. Schuster György 

Beosztás:  
egyetemi 
docens 

Kar és intézet neve:  
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 
Műszertechnikai és Automatizálási Intézet 

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
- vizsgára bocsátás feltétele a félév során megírt zárthelyi eredményes teljesítése, 
- vizsga: írásbeli 

Ismeretanyag leírása: 

Az operációs rendszerek besorolása, kategóriáik.  POSIX kompatibilis operációs rendszereK 
felépítése, kezelése. Egy jellemző általános szkript nyelv ismertetése. Grafikus felület készítése 
adott szkript nyelven. Az információ mérése, entrópia, csatorna kapacitás, redundancia. 
Kódelmélet, illesztő kódok, BCD kódok, egy lépéses kódok, hiba javító kódok, ciklikus kódok. A 
script nyelvek története. A PERL kialakulása és fejlődése. Alaptípusok és ezek kezelése. A PERL 
operátorai, mintapéldák. A PERL utasításai, mintapéldák. Szubrutinok alkalmazásai és láthatósági 
körök. Modulok és blokkok. A PERL és az OOP. A Tk modul alap widgetei. PERL TK widgetek. 
Saját widget készítése OO alapokon. IPC alapok PERL-ben. Entrópia, csatorna kapacitás, 
hatásfok, redundancia. Shanon-Fano és Huffmann kód. BCD és karakter kódok. Hibajavító kódok 
Hamming kód, paritás bit, konvolúciós kód. CRC alapjai és CRC generálás, szoftverból és 
hardverből. Számelméleti alapok és az RSA kódolás. Hálózati forgalom titkosítása, kulcs generálás 
és kulcs csere. A PERL és a különböző titkosító algoritmusok. 
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Tárgy neve: 

Informatika II. laboratórium  
NEPTUN-kód: 
KMAIA22TLC 
KMAIA22OLC 
KMAIA22TTC 
KMAIA22OTC 
KRKIA22SLC 

Óraszám:    
Levelező félévi: 0 konz + 12  lab 
Távoktatás félévi: 12 ó lab 

Kredit: 2 
Követelmény : é 

Előkövetelmény: 
Informatika II. KMAIA21TLC#,  KAUIA21OLC #, KAUIA21OTC,  
KHTIA21TLC #, KHTIA21TTC, KRKIA21SLC #, KRKIA21STC 

Tantárgyfelelős: 
dr. Schuster György 

Beosztás:  
egyetemi docens 

Kar és intézet neve: 
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 

Műszertechnikai és Automatizálási Intézet 

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
Az évközi jegy megszerzésének feltétele: levelező tagozaton az évközi zárthelyik eredményes 
teljesítése, távoktatás tagozaton: a gyakorlatokon íratott valamennyi zárthelyi eredményes 
teljesítése. 

Ismeretanyag leírása: 

Unix Linux alapparancsok, directory kezelés, szövegfájlok létrehozása, felhasználói jogok beállítása, 
tulajdonoscsere, linkelés. Belépés autentikáció. Alapvető rendszergazdai feladatok. Shell scriptek írása és 
debuggolása. Pearl adattípusok, operátorok utasítások és szubrutinok írása kezelése. Reguláris kifejezések 
értelmezése, írása, hibakeresésük. Objektumorientált alapminták pearlben. Grafikus képernyő létrehozása 
pearl-tékában. Egyszerű widgetek létrehozása. Összetett widgetek installálása, használata, módosítása. Saját 
widgetek írása. Folyamatvizualizálás pearl-téka segítségével. Hardver interfészek elérése, értékeiknek 
megjelenítése a képernyőn. Tervezési szempontok. Táblázatok generálása. Speciális formátumok kezelése. 
CPAN modulok installálása. Folyamatok egymás közötti kommunikációja (inter process communication) 
csővezetékek megosztott memória, UNIX domain socket hálózati programozás. A pearl együttműködése 
más programokkal.  

 



Tárgy neve: 
Matematika I. 

NEPTUN-kód: 
KMEMA11TLC 
KMEMA11OLC 
KMEMA11TTC 
KMEMA11OTC 
KRKMA11SLC 
KRKMA11STC  

Óraszám:    
levelező: félévi 20ó 
konferencia 
távoktatás: félévi 12ó 
konzultáció 

Kredit:  4  
Követelmény :  vizsga 

Előkövetelmény: 
                                  --- 

Tantárgyfelelős: 
Galántai Aurél dr. 

Beosztás:  
egyetemi 
tanár 

Kar és intézet neve: 
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 
Mikroelektronikai és Technológiai Intézet 

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
- aláírás feltétele: a konferenciákon való részvétel, illetve az évközi feladatok 
eredményes teljesítése, 
- vizsga: írásbeli 
 

Ismeretanyag leírása: 
Determinánsok. Lineáris egyenletrendszerek. Mátrixok. 
A komplex szám fogalma, három alakja és műveletek a három alakban. 
Vektor fogalma, műveletek vektorokkal. A vektor koordinátái. Vektorok alkalmazásai. 
Számsorozat fogalma. Korlátosság, monotonitás, torlódási pont, határérték.  
A függvény általános fogalma. Függvénytani alapfogalmak. Elemi függvények. 
A differenciálhányados fogalma, geometriai és fizikai jelentése. Általános 
differenciálási szabályok. Középértéktételek. Függvényvizsgálat. Szélsőérték-számítás.  
Többváltozós valós függvény fogalma, parciális deriváltjai. Differenciál és 
alkalmazásai. 
A határozatlan integrál és néhány fontos integráltípus. Parciális és helyettesítéses 
integrálás. A Riemann-integrál és főbb tulajdonságai.  
 



Tárgy neve: 
Matematika II. 

NEPTUN-kód: 
KMEMA21TLC 
KMEMA21OLC 
KMEMA21TTC 
KMEMA21OTC 
KRKMA21SLC 
KRKMA21STC 

Óraszám:    
levelező: félévi 20ó 
konf. 
távoktatás:  félévi 12ó  
konz. 
 

Kredit: 4  
Követelmény :  vizsga 

Előkövetelmény: 
                                 KMEMA11TLC  
                                 KMEMA11OLC 
                                 KMEMA11TTC 
                                 KMEMA11OTC 
                                 KRKMA21SLC 
                                  KRKMA21STC 

Tantárgyfelelős: 
Galántai Aurél dr. 

Beosztás:  
Egyetemi 
tanár 

Kar és intézet neve: 
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 
Mikroelektronikai és Technológiai Intézet 

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
      - aláírás feltétele: a konferenciákon való részvétel, illetve az évközi feladatok 
eredményes teljesítése, 

- írásbeli vizsga 
 

Ismeretanyag leírása: 
Az integrálszámítás alkalmazásai (területszámítás, ívhossz, forgástest térfogata stb.). 
Improprius integrálok. Közelítő integrálás. 
Laplace-transzformáció fogalma, alapvető tulajdonságai. 
Kettős integrál fogalma, tulajdonságai. Kiszámítása normál tartományon. 
Differenciálegyenlet fogalma. Legfontosabb első és másodrendű differenciálegyenletek 
és megoldási módszereik. (Szétválasztás, állandó variálása, próba függvény módszer 
stb.) Differenciálegyenletek megoldása Laplace-transzformációval. 
Számsor fogalma, tulajdonságai. Konvergencia kritériumok. 
Függvénysor fogalma és tulajdonságai. Taylor-sorok. Fourier-sorok. 
Eseményalgebra. A valószínűség fogalma és legfontosabb tulajdonságai. 
Klasszikus valószínűségi mező. Feltételes valószínűség, független események. 
Valószínűségi változó, típusai. Eloszlásfüggvény és sűrűségfüggvény fogalma és 
tulajdonságai. Várható érték és szórás. 
Nevezetesebb diszkrét és folytonos eloszlások és jellemzőik 
 



Tárgy neve: 
Matematika III. 

NEPTUN-kód: 
KMEMA31TLC 
KMEMA31OLC 
KMEMA31TTC 
KMEMA31OTC 
KRKMA31SLC 
KRKMA31STC 

Óraszám:    
levelező: félévi 20ó 
konf. 
távoktatás:  félévi 12ó  
konz. 
 

Kredit: 4 kr  
Követelmény :  vizsga 

Előkövetelmény: 
                                 KMEMA21TLC  
                                 KMEMA21OLC 
                                 KMEMA11TTC 
                                 KMEMA11OTC 
                                 KRKMA21SLC 
                                 KRKMA11STC 

Tantárgyfelelős: 
Galántai Aurél dr. 

Beosztás:  
Egyetemi 
tanár 

Kar és intézet neve: 
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 
Mikroelektronikai és Technológiai Intézet 

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
- Aláírás feltétele: a konferenciák látogatása, illetve az évközi feladatok eredményes 
teljesítése 
- Írásbeli vizsga 

Ismeretanyag leírása: 
Differenciálegyenlet fogalma, általános, partikuláris és szinguláris megoldás. Elsőrendű 
szétválasztható változójú és lineáris differenciálegyenletek. Másodrendű állandó 
együtthatójú lineáris differenciálegyenletek megoldása próbafüggvény módszerrel. 
Laplace-transzformáció alkalmazása állandó együtthatójú lineáris differenciál-
egyenletek megoldására. Differenciálegyenletek néhány villamosságtani alkalmazása. 
Eseményalgebra alapfogalmai. Kolgomorov axiómái. A valószínűség kombinatorikus 
kiszámítási módja. Valószínűségi változó típusai. Eloszlásfüggvény és sűrűségfüggvény 
fogalma, tulajdonságai. Nevezetes eloszlások. A valószínűségi változó várható értéke és 
szórása. Néhány gyakorlati alkalmazás. 
 

 
 



 

Tárgy neve: 
Villamosipari anyagismeret 

laboratórium 

NEPTUN-kód: 
KMEVR12TNC 
KMEVR12TLC 
KMEVR12TTC 
KRKVR12SNC 
KRKVR12SLC 
KRKVR12STC 

Óraszám:    
Nappali:0ea+0gy+1 lab 
Levelező: félévi 12 ó 
labor 
Távoktatás: félévi 10ó 
labor 

Kredit:  2 
Követelmény : évközi jegy 

Előkövetelmény: Villamosipari anyagismeret  
KMEVR11TNC, KMEVR11TLC, 
KMEVR11TTC, KRKVR11SNC, KRKVR11SLC, 
KRKVR11STC 

Tantárgyfelelős: 
Dr. Csiszár Sándor PhD 

Beosztás:  
Adjunktus 

Kar és intézet neve: 
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, 
Mikroelektronikai és Technológia Intézet 

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
Az évközi jegy megállapítása a jegyzőkönyvek osztályzata, valamint nappali 
tagozaton egy összefoglaló zárthelyi dolgozat alapján történik. 

Ismeretanyag leírása: 
A laboratóriumi gyakorlat célja az elmélet egyes fejezeteinek mélyebb bemutatása, 
egyes mérési módszerek megismertetése. Fontos része a laboratóriumi munkának az 
eredmények kiértékelése, annak értelmezése és a munka dokumentálása. 
A hallgatók 2-3 fős kiscsoportokban önállóan végzik a gyakorlatokat.  
Az elvégzendő mérések: Mechanikai vizsgálatok (szakítóvizsgálat, 
keménységmérés), Mikroszkópos vizsgálatok (szemcse- és fázisszerkezet 
vizsgálata), Villamos tulajdonságok, szigetelési jellemzők mérése, Anyagösszetétel 
vizsgálat (spektrofotometria), Feszültségoptikai vizsgálatok 

 



Tárgy neve: 
Villamosipari anyagismeret 

NEPTUN-kód: 
KMEVR11TNC 
KMEVR11TLC 
KMEVR11TTC 
KRKVR11SNC 
KRKVR11SLC 
KRKVR11STC 

Óraszám:    
Nappali:2ea+0gy+0 l 
Levelező: félévi 12 ó 
konferencia 
Távoktatás: félévi 4ó 
konzultáció 

Kredit:  3 
Követelmény :  vizsga 

Előkövetelmény:- 
 

Tantárgyfelelős: 
Dr. Csiszár Sándor PhD 

Beosztás:  
Adjunktus 

Kar és intézet neve: 
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, 
Mikroelektronikai és Technológia Intézet 

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
- Az aláírás feltétele zárthelyi dolgozatok eredményes teljesítése. 
- Vizsga írásbeli. 

Ismeretanyag leírása: 
A tárgy a természettudományos alapozás része. Ennek megfelelően a leíró 
anyagismeretet megfelelő anyagtudományi alapozás után ismertetjük. A bevezető 
alapozó tanulmányokban anyagszerkezeti, fizikai-kémiai és szilárdtest fizikai 
alapismeretek szerepelnek: atomszerkezet, kémiai kötések, kristályszerkezet, 
kristályhibák, fázisátalakulások. Az anyag tulajdonságai és szerkezete közötti 
kapcsolatok. Villamos, mechanikai, optikai és mágneses tulajdonságok. 
A villamosiparban alkalmazott anyagok fajtái, felépítése, tulajdonságai, 
felhasználási területei és előállítási lehetőségei. A főbb anyagcsoportok: fémek, 
kerámiák, polimerek, kompozitok. 
Anyagvizsgálati módszerek, az anyagkiválasztás szempontjai.  

 


