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Kedves Leendô Egyetemisták!
Kedves Lányok! Kedves Fiúk!

Középiskolás-
ként számta-
lan út áll nyit -
va Önök elôtt
szakmai jövô-
jüket illetôen.
Elôbb-utóbb
azonban vá-

lasztaniuk kell, és el kell kezde-
niük a tudatos felkészülést maj-
dani hivatásukra, illetve annak ki-
indulópontjára, a sikeres felvéte-
lire. Ebben a kiadványban, amit
most a kezükben tartanak, a sok -
színû és rendkívül gyorsan fejlô -
dô villamosmérnöki és mérnök-
informatikusi szakmát, valamint
annak magyarországi vezetô kép-
zôhelyét, a BME Villamosmérnö -
ki és Informatikai Karát ajánljuk fi-
gyelmükbe. Informatikai képzé-
sünk a brit Quacquarelli Sy monds
2013–2014-es tematikus világ-
ranglistáján bekerült a Top 200-
ba. A nálunk végzettek után való-
sággal kapkodnak a vállalatok. 

Tény és való, hogy a Mû egye te -
men sokat kell tanulni. Talán
olyan „rémhíreket” is hallottak,
hogy oktatásunk nagyon elmé-
leti. Ez így azonban nem fedi a
valóságot. Meggyôzôdésünk,
hogy elôször le kell rakni az el-
méleti alapokat, amelyekre ké-
sôbb a különféle gyakorlati terü-
letek ráépülhetnek. A nálunk
szerzett elméleti alapokkal bár-
melyik irányba elmozdulhatnak.

Választhatnak szorosan vett villa-
mosmérnöki, mérnökinformati-
kusi feladatokat, vagy inkább a
gazdasággal, az egészségüggyel
kapcsolatos területeket; kutathat-
nak, fejleszthetnek, üzemeltethet-
nek – ahogy tetszik.

Az alapozó tárgyak után bôven
lesz rá módjuk, hogy a gyakorla-
tokon, önálló laborokon „életsza -
gú” témákkal találkozzanak. Ok-
tatásunk számos ponton kapcso-
lódik a mindennapi élethez.
Rend szeresen hívunk például elô-
adókat az ipari, üzleti életbôl, de
említhetem a nemzetközi De mola
programot is, amelynek kereté-
ben hallgatói csoportok ipari pro-
jektekben vesznek részt. 
A BME Villamosmérnöki és Infor-
matikai Karán szerzett diplomával
biztosan nem lesznek elhelyez ke-
dési és anyagi gondjaik. Ha meg-
van önökben a szakmaszeretet, a
megfelelô szorgalom, valamint az
igényesség, biztosan találnak ma-
guknak jó munkahelyet és szín-
vonalas, anyagilag elismert mun-
kát. De dönthetnek úgy is, hogy
önállóan, saját vállalkozásukban
próbálják ki magukat. Mi itt a
Mûegyetemen erre is felkészítjük
és bátorítjuk hallgatóinkat.

Tudom, manapság a továbbtanu-
lás irányának, valamint a felsôok-
tatási intézménynek a kiválasztá-
sakor korántsem csak az érdeklô-

dési kört és a karrierlehetôséget
mérlegelik a fiatalok és család-
jaik. Nem lehet számításon kívül
hagyni az egyetemi évek költsé-
geit sem. Már csak ezért is az elsô
és legfontosabb teendô az alapos
felkészülés; így valós esélyük van
rá, hogy bekerüljenek az állami-
lag finanszírozott képzésbe.

Szeretném a lányok figyelmét
külön felhívni valamire: semmi
okuk a félelemre. Bizonyítékaink
vannak rá, hogy a „bátrak” kivá-
ló an megállják helyüket mind a
VIK-en, mind késôbb a szakmá-
ban. Tapasztalat az is, hogy szük-
ség esetén minden segítséget
meg kapnak hallgatótársaiktól és
az oktatóktól.

Javaslatom tehát a következô: ké-
szüljenek fel alaposan az egye-
temi tanulmányokra. Próbáljanak
meg mindent megtanulni mate-
matikából, fizikából és informati-
kából. Ne elégedjenek meg a kö-
zépszintû érettségivel, hanem vá-
lasszák inkább az emelt szintût.
Ha felkészülten érkeznek hoz-
zánk, igazán örömteli és sikeres
egyetemi évek elébe néznek,
majd olyan diplomát szerezhet-
nek, amelynek nagy értéke van a
munkaerôpiacon.

Dr. Vajta László
dékán

BME Villamosmérnöki és 
Informatikai Kar
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nunk, hogy a mérnökinformati-
kus szakra jelentkezôk között
nem nô a fizikából érettségizôk
aránya. Nincs más választásunk:
a mi tananyagunkat, képzésün-
ket kell az adottsághoz igazítani. 

Ennek egyik eleme, hogy az elsô
félévben elindul a fizika, tehát
nincs kihagyás a középiskola
után. Kicsit csökkentjük a tárgy
indulószintjét és a témakörök
mélységét, továbbá néhány
olyan terület, amelyre egy infor-
matikusnak kevéssé lehet szük-
sége, kikerült a tananyagból. A

regisztrációs héten egyébként to-
vábbra is íratunk fizika felmérôt,
aminek az eredményébôl min-
denki láthatja, milyen a jelenlegi
tudása az elváráshoz képest” –
mutat rá a dé kán helyettes.

Az alapképzésben 2014 szeptem-
berében vezetik be az új tanter-
vet, amely fokozatosan, félé-
vente tolja ki maga elôtt a régit.
A mesterképzésben ugyanez a
folyamat 2015 februárjában
indul. Te, kedves középiskolás,
tehát már biztosan az új tanterv
szerint tanulsz majd a VIK-en.
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Sok gyakorlat, korábbi specializáció
A 2014–2015–ben debütáló új
tantervben már 40 százalék
fölött van a gyakorlatok és 
a laborfoglalkozások aránya.
Nem kell tehát attól félned,
hogy egy csomó, sokszor 
öncélúnak tûnô elmélettel
tömik a fejedet a BME VIK-en.
Az alapokat persze mindenki-
nek el kell sajátítania, de az-
tán jöhetnek a konkrét, élet-
szagú feladatok. 

Amikor te még alsótagozatos vol-
tál, 2005-ben kezdôdött a BME
VIK alapszakjain a bolognai
rendszerû képzés, majd 7 félév
után, 2009 februárjában indultak
az elsô mesterkurzusok. Mivel az
elmúlt 10 évben a szakma sokat
fejlôdött, ráadásul az ipar igényei
is változtak, a kar vezetése idô -
szerûnek látta a tanterv kor sze rû -
sítését. Az alapos szakmai meg-
fontolásokat, valamint a hallgatói

képviselettel történt egyeztetése-
ket követô változtatások mind a
mérnökinformatikus, mind a vil-
lamosmérnöki területet érintik,
ám az elôbbit – az informatika
szupergyors fejlôdésének kö-
szönhetôen – jobban.

„Az új tanterv fontos eleme,
hogy a specializáció-választást –
a korábbi terminológia szerint
szak irányválasztást – egy sze-
meszterrel elôrehoztuk. Eddig 5
féléves elôkészítést követôen vá-
lasztottak a hallgatók az érdeklô-
désüknek leginkább megfelelô
speciális szakterületet, az új tan-
tervben ez már a 4. félév után
megtörténik. A változást egy-
részt a vállalatok, illetve a szak -
ma elvárásai, másrészt a hallga-
tói igények indokolják. A specia-
lizáció keretében mindenki az
általa választott, szû kebb szakte-
rülettel foglalkozhat, kisebb cso-

portokban; a tantárgyakhoz kap-
csolódva már konkrét projektek-
ben dolgozhat, kutató-fejlesztô
munkát, alkotótevékenységet
végezhet, tehát megérezheti az
igazi mérnöki munka ízét. Ezen
kívül a szakmai tárgyakban meg-
növeltük a gyakorlatok, laborok
arányát. Így 40 százalék fölé
emelkedett azon foglalkozások
aránya, ahol a hall  gatók az elmé-
letet ténylegesen át tudják ül-
tetni a gyakorlat ba. Bízunk
benne, hogy ezen vál toztatások
motiválják a diákjainkat” – fogal-
maz Tevesz Gá bor, a VIK okta-
tási dé kán he lyet tese.

Jól hangzik, nem? Mindössze
négy félév elméleti alapozást kö-
vetô en belevetheted magadat az
igazi mérnöki feladatokba. Per-
sze az is elképzelhetô, hogy az
egyetemen töltött elsô hónapok-
ban még bizonytalankodsz, és
elgondolkozol rajta, vajon jól vá-
lasztottál-e. Ebben a dilemmában
is támaszkodhatsz a VIK-re,
ugyan is az elsô évfolyamon be-
került a tantervbe egy orientáló,
szakmá ra felkészítô tantárgy, ami
– ne ves külsô szakemberek be-
vonásával – célokat, motiváció-
kat fogalmaz meg, karrierutakat
mutat be, továbbá segít ráhango-
lódni a felsôoktatás rendszerére.

Évek óta visszatérô téma, hogy az
informatikusok sokat küzdenek
a fizikával. Mérnökinformatikus
képzésrôl lévén szó, a tantervbôl
nem kerülhet ki a fizika, ám most
e „mumus” tárgyba több szem-
pontból is belenyúltak. „Saj  nos
továbbra is abból kell kiindul-

Kevesebb keresztfélév
A VIK vezetése úgy döntött, hogy
drasztikusan visszafogja a keresztfél-
éves tantárgyindítások számát. A ke-
resztfélév azt jelenti, hogy például
egy elsô féléves tárgyat a második
félévben is felvehetsz, ha elsô féléves
kísérleted kudarcba fulladt. Ha nincs
keresztfélév, csak egy évvel késôbb
lehet az elmaradást pótolni. Az egye-
 tem elsô évében várhatóan egyetlen
keresztféléves tárgyat sem indítanak
majd.

Felzárkóztató kurzusok
A mintatanterv szerint minden félév-
ben az elvárt kreditek száma 30.
Azoknak, akik bekerülvén a VIK-re,
rögtön az elsô, sok szempontból
meghatározó félévben jócskán elma-
radnak ettôl a szinttôl, érdemes el-
gondolkozniuk a továbbhaladás mi-
kéntjén. A kar vezetése nem tartja
célravezetônek a lassú, bicegôs hala-
dást, sokkal inkább passzív második
félévet javasol (ami nem fogyasztja
az aktív félévek számát). Ez alatt az
érintettek részt vehetnek a kar által
indított felzárkóztató képzésen,
majd a következô szeptemberben
tiszta lappal indulhatnak – a korábbi-
nál sokkal nagyobb esélyekkel.

A hatályos felsôoktatási törvény értel-
mében két aktív félévet követôen,
minden nyáron szûrni kell a hallgatók
teljesítményét. Azokat a diákokat,
akik nem érték el az elvárt haladási
sebesség felét (tehát két félév alatt 30
kreditet), át kell sorolni az önköltsé-
ges képzésbe. Tavaly nyáron a felvet-
tek mintegy 20%-át kellett átsorolni,
idén valamivel jobb, 15 százalék körüli
az arány. A tapasztalatok szerint az
átsoroltaknak kevesebb, mint a fele
fogadta el a megváltozott feltételeket,
fizetett és folytatta tanulmányait. Elég
jelentôs számú hallgató ment passzív
félévre, és csak egy egész kis hányad
kérte azonnal az elbocsájtását. Jelen-
leg az alapképzés önköltsége szemesz-
terenként 300–330 ezer forint.

Az önköltséges képzésbôl nem köny-
nyû visszakerülni az állami ösztöndíjas
képzésbe. A visszasorolásnak jelenleg
a következô a szabálya: az állami ösz-
töndíjasokat és az önköltségeseket is
elért tanulmányi eredményeik alapján

sorba állítják. Amennyiben az önkölt-
séges hallgató elért eredménye (az
úgy nevezett összesített korrigált kre-
ditindexe) magasabb, mint a vele azo-
nos hallgatói csoportban tanuló állami
ösztöndíjas hallgatók rangsorának alsó
20 százalékába tartozók ugyanezen
mutatója, a hallgató visszasorolható
állami ösztöndíjas képzésre. Tapaszta-
lat szerint ezt a feltételt nem könnyû
teljesíteni. 

A törvényi elôíráson kívül az egye-
temnek is vannak saját szabályai. 
A felsôoktatási törvény szerint az in-
tézménynek elô kell írnia egy minimá-
lis tanulmányi átlagot (a pontos kari
érték meghatározása folyamatban
van), ami alatti tanulmányi eredmény
esetén (két félév átlagában) átsorolják
a hallgatót önköltséges finanszíro-
zásra. További elôírás, hogy a kétsze-
res tanulmányi idô elérése után (BSc:
14 félév, MSc: 8 félév), függetlenül 
a félévek finanszírozási formájától, 
elbocsájtják a hallgatót a BME-rôl.
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váló szakemberek rövid idôn be -
lül nagy ugrást érhetnek el a kar-
rierjükben. Ám, ha nem találnak
megfelelô munkatársakra, akkor
magukra maradhatnak – ez afféle
mindent, vagy semmit megoldás.
Nálunk a kiugrás lehetôsége ta -
lán nem olyan gyors, de cserébe
nagyobb biztonságot kínálunk,

továbbá technikailag megalapo-
zott folyamatokat és szakmailag
elismert kollégákat, akik mellett
gyorsan fel lehet nôni a felada-
tokhoz.”

A Siemens szívesen foglalkoztat
nôi mérnököket és informatikuso-
kat is, hiszen ugyanolyan kiváló -
ak, mint férfi társaik. A vezér igaz-
 gató álláspontja szerint a magyar

társadalom meglehetôsen férfi-
központú, ezért a Siemens törek-
szik arra, hogy ezt ellensúlyoz za,
és ha egy kolléganô ugyanúgy
teljesíti a szakmai elvárásokat,
akkor biztosan szakemberként is
ugyanúgy megállja a helyét.
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Hosszú távú karrier
A BME Villanykarán végzett
villamosmérnököket és mér-
nökinformatikusokat tárt ka-
rokkal várják a Ma gyar or szá -
gon mûködô nemzetközi vál-
lalatok. A Siemens Zrt. is már
az egyetemi évek alatt igyek-
szik felkarolni a tehetségeket.

A technológiai fejlôdés és a mö-
götte álló mérnökök elválasztha-
tatlanok egymástól – ezt bizonyít-
ja a Siemens több mint 160 éves
története is. Egy innovatív nagy-
vállalatnak fontos a kutatás és fej-
lesztés, és min dig szüksége lesz
jól képzett, kreatív mérnökökre –
világít rá Dale A. Martin, a Sie-
mens magyar országi elnök-ve-
zérigazgatója.

Mozgalmas, sok utazással
járó mérnöki feladatok
A Siemens Zrt.-nél jelenleg is
több mint 400 villamos- és gé-
pészmérnök dolgozik. Munkavi-
szonyuk átlagos idôtartama meg-
haladja a hét évet, ez ékes bizo-
nyítéka, hogy megtalálják a szá-
mításukat a vállalatnál.

Egy munkavállalónak vonzó
szempont lehet a kutatás-fejlesz-
tési tevékenység is. Ezt jelzi,
hogy számos fiatal mérnök érke-
zett az elmúlt idôszakban a Sie-
menshez, a folyamatosan épülô
k+f területre.

A vezérigazgató nem titkolja az
anyavállalati karrierlehetôsége-
ket sem, így fogalmaz: „Van mód
erre is, bár nem vagyok híve an -
nak, hogy a jól képzett szakem-
bereket exportáljuk, inkább
helyben szeretném ôket foglal-
koztatni. Ezért inkább a munka-
helyeket igyekszünk külföldrôl
idehozni”. Jó példa erre az a kö -
zel kétszáz magyar mérnök, akik
itthonról utaznak a világ számos
pontjára a Siemens szélturbinák
összeszerelésén és üzembe he-
lyezésén dolgozni. „Mozgalmas,
kezdô mérnököknek való, szak-
mai kihívásokkal teli munka ez,
ami rengeteg utazással jár” –
mond ja Dale A. Martin. „Ma gyar -
országon az utóbbi évek létszám-
bôvítésének köszönhetôen ösz-
szesen már több mint 2500 fôt
foglalkoztat a Siemens. A Csepeli
Transzformátorgyáron belül mû -
ködik egy kompetencia központ,
ahol több mint 30 mérnök dolgo-
zik a globális fejlesztéseken” –
tájékoztat a vezérigazgató.

A fenti karrierlehetôségeken túl a
Siemens szoftverfejlesztô leány-
vállalata, az evosoft révén az in-
formatikusként végzôk számára
is kínál álláslehetôséget. Jelenleg
mintegy 800 fejlesztômérnök
dolgozik náluk. Az egyik legsike-
resebb módja annak, hogy a fia-

tal mérnökök megismerjék a Sie-
mens tevékeny ségét, vállalati és
munkáltatói kultúráját, a Siemens
gyakornoki programja, amelyben
évente több mint 30 diák vesz
részt. A vállalatnál eltöltött idô
változó hosszúságú: a kéthetes
nyári gyakornokságtól akár az
éves szerzôdésig is terjedhet.
Akadt olyan diák is, aki az utolsó
évét már a Siemensnél dolgozva
fejezte be. A gyakornokok leg-
jobbjai jó eséllyel pályázhatnak
állásra a vállalatnál.

Nyelvi és hozzáállásbeli 
elvárások
A Siemens által kínált lehetôsé-
geken túl a mérnökökkel és in-
forma tikusokkal szembeni elvá-
rásokat is megfogalmazza a ve-
zérigazga tó: „Nyelvtudás nélkül
nem le het nálunk boldogulni. 
A biztos an gol tudás ma már alap-
vetô elvárás, a német pedig nem-
csak a Siemensnél egyértelmû
elôny, hiszen Ma gyarország föld-
rajzilag egy százmilliós német
nyelvû terület – Ausztria, Né met -
ország és Svájc – vonzáskörzeté-
ben fekszik.”

A nyelvtudás mellett nagyon fon-
tos a pályázó hozzáállása is: a
Sie mens a kezdeményezô, kom-
 munikációban is proaktív, va la-
mint a hatékony, végrehajtó tí pu -
sú embereket egyaránt keresi. 
A vezérigazgató ennek kapcsán
párhuzamot von a manapság
igen felkapott kezdô vállalkozá-
sok, a startupok és a multinacio-
nális vállalati környezet között:
„Egy startup nagyon izgalmas ki-
hívás lehet, ott a tehetséges, ki-

Vereczki György, Siemens Gradute
Program résztvevô, Németország

Olyan barátokra találsz, 
akikbôl cégtárs is lehet
„Tavaly január óta dolgozom a Sie-
mensnél. Munkámban olyan kihívá-
sokkal szembesülök, amelyek során
nemcsak szakmailag, de emberileg is
sokat fejlôdök. Jelenleg egy nemzet-
közi, fiatalvezetô-képzô programban
(Siemens Graduate Program) veszek
részt, ahol 2 év alatt három külön-
bözô területen is kipróbálhatom ma -
gam. Ez inspirál a folyamatos tanulás-
ra, és arra, hogy egyedülállót alkos-
 sak a területemen. Aktívan formál ni
a jövô technológiáit, ez az az ér zés,
amiért megéri mérnöknek lenni. 

Visszagondolva a mûegyetemi évek re,
a mai napig szép emlékek jutnak az
eszembe. A gólyatáborba vezetô út
izgatott kíváncsisága, egy egyedülálló -
an összetartó közösség a Schön herz
Kollégiumban, és végül az utánozha-
tatlan kézfogás a dékánnal a dip loma-
osztón. Ezek azok az évek, melyek
során gimnazistából megbecsült szak-
ember leszel, és olyan barátokra ta-
lálsz, akikbôl elôször kollégiumi szo-
batárs, majd cégtárs is le het.”

Nem a lexikális tudás fontos
„A diploma megszerzése után 1982-
ben kerültem a Transzformátorgyár -
ba, ahol ma is dolgozom. Kezdetben
másodállást is vállaltam: kollégiumi
ne velôtanárként próbáltam bölcs ta-
nácsokat osztogatni a fiatalabb hall-
gatóknak. Ha kicsit elvesztek a tana-
nyagban, azzal bátorítottam ôket,
hogy ebben a szakmában nem a lexi-
kális tudással lehet érvényesülni, ha -
nem a logikai, áttekintô, rendszere -
zô és konstrukciós képességeikkel. 

Az egykori Csepeli Trafógyár idô-
közben a Siemens transzformátor
ágazatának meghatározó el osz tó -
transz formátor gyárává erôsödött.
Számomra megtiszteltetés és egyben
kihívás a gyár mûszaki területét irá-
nyítani, gondoskodni több mint 40
mérnök napi feladatáról, felelôsnek
lenni a termékek és technológiák fej-
lesztéséért, együttmûködni más Sie-
mens gyárakkal. Sokféle korszerû
módszerre, eszközre van szükség
ahhoz, hogy piacképes termék kerül-
hessen ki a gyárból. És ezek az esz-
közök és módszerek csak nagyon
profi mérnökök kezében válnak al-
kotó erôvé. Hogy van-e jövôje a
transzformátorgyártásnak Ma gyar or -
szágon? A következô 30 évben bizo-
nyosan!”
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Debreceni Tibor, kutató-fejlesztô 
mérnök

Minden alkalmat érdemes
megragadni
„Ahogy az lenni szokott, kiskorom-
ban én is nagy rácsodálkozással fi-
gyeltem a körülöttem lévô dolgokat.
A kimeríthetetlen „miért?” kérdése-
ket gyorsan követte a „hogyan mû -
ködik?” vagy a „mi van benne?” szét-
szedôs korszakom. Az általános is-
ko lában már belemerültem a tudo-
mányba. Amikor a négyzet kerületét
tanultuk, akkor engem már a kocka,
amikor a területét, akkor pedig a
gömb térfogata érdekelt. Utólag
visszatekintve, már akkor „tudato-
san” készülhettem a Siemenses ku-
tató-fejlesztô mérnöki pályámra.

Az egyetemen a hallgatóknak min-
den alkalmat érdemes megragadni,
akár kötelezô, akár nem, hogy ter-
vezzenek, építsenek. Csodálatos do -
log, ha az ember alkothat, és leg -
alább akkora örömét leli benne,
mint amikor elôször világított a ke-
zében a saját készítésû lámpa. Ben-
nem a mai napig pontosan ugyanaz 
a gyermeki öröm támad, ha valami
mûködô készül el a sok befektetett
munka után, mint amikor még nem
tanultam felsôbb matematikát vagy
kvantumfizikát. Amitôl még jobb
érzés, hogy mindezt ma már meg-
oszthatom a mérnök kollégáimmal.”

Hipszki Gyula, a Csepeli Transzformá-
torgyár technológiai központjának 
vezetôje



külföldi munkavállalás is valós
lehetôség a BME VIK-en végzett,
nyelvet beszélô friss diplomások
és néhány éves szakmai gyakor-
lattal rendelkezô fiatalok elôtt,
erôsíti meg mind a Job Kft., mind
a Profession.hu szakértôje.

Szívesen látják 
a nôi szakembereket
Ma már több nônek van diplo-
mája, mint férfinak, ám a lányok
és a fiúk általában más-más terü-
leteket részesítenek elônyben. 
A bölcsész-, közgazdász- és 
a jogi pálya például néhány évti-
zed alatt elnôiesedett. 

Ezzel szemben a mûszaki pályák
eddig kevésbé voltak vonzóak a
nôk számára. Ezer felsôfokú vég-
zettségû férfiból 95 szerezte dip-
lomáját informatikai területen
2013-ban, ugyanennyi nô közül
csupán alig több mint 29 fô –
derül ki az Európai Bizottság
(EB) Grand Coalition for Digital
Jobs címû elemzésébôl. Egyre
több, az úgynevezett STEM-terü-

letekhez (science, tech nology,
engineering, mathe ma tics – tu-
domány, techno lógia, mérnöktu-
dományok, ma temati ka) kapcso-
lódó magyar országi vál lalkozás,
egyetem és kutatóintézet ismeri
fel, hogy növelni kell a nôi szak-
emberek arányát, ami jelenleg
10% alatt van. Ugyanakkor
Sámson Dorottya arra is felhívja a
figyelmet,hogy a munkaadók ál-
talában nem a jelentkezôk neme
alapján választanak.

Kereseti lehetôségek
A 2008–12 között a BME-n frissen
végzettek nettó bére átlagosan
237 ezer forint volt. A legmaga-
sabb átlagkeresettel a Villamos-
 mérnöki és Informatikai Kar dip-
lomásai rendelkeztek, ôk kö zel
290 ezer forintot vihettek ha za.

Az informatikai képzést elvégzôk
212 ezer forintos kezdô kereset-
rôl számoltak be, ami az évek és
a tapasztalatok birtokában, fôleg

a Magyarországon mûködô nem-
zetközi vállalatoknál jellemzôen
számottevôen megnô. 

A legkeresettebb a C++, a Java és
a C# programozási ismeret, illet -
ve azok is nagyobb eséllyel in-
dulnak az állásvadászaton, akik
valamilyen különleges program-
nyelvet ismernek – teszi hozzá
Sámson Dorottya. A Job Kft. ta-
pasztalatai szerint a szoftverfej-
lesztô és a tesztmérnök szakmák -
ra van a legnagyobb kereslet az
informatikán belül.

Idegen nyelven 
kommunikálni 
A nyelvtudás a legfontosabb el-
várás, de számít a szakmai gya-
korlat és az, hogy melyik egyete-
men végzett valaki – derül ki az
MKIK Gazdaság- és Vállalkozás-
kutató Intézet és az Educatio
Non profit Kft. kutatásából.

Egy nyelvvizsga-bizonyítvány
semmit sem ér, ha a nyelvtudás
passzív, ugyanis a munkaadók
azt várják el, hogy a dolgozó ké -
pes legyen az adott idegen nyel-
ven kommunikálni, ismerje a
szak nyelvet és együtt tudjon dol-
gozni egyes esetekben akár más
nemzetiségû munkatársakkal is.

A mérnökök esetében az angol
mellett a leggyakrabban a német
nyelv ismeretét követelik meg a
munkaadók. Ezer álláslehetôség
közül az angol közel 700 állásnál
alapkövetelmény, a német nyelv
pedig közel 300 munkalehetô-
ségnél szükséges. Két tucatnyi
álláshoz kell a francia nyelv is-
merete. Természetesen az IT-fej-
lesztôk és programozók egyálta-
lán nem boldogulnak angol tu -
dás nélkül.
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Biztos állás
Nem mindegy, melyik egyete-
men vagy fôiskolán tanulsz: 
a jó nevû intézményben szerzett
diploma hatalmas elôny az állás-
kereséskor. A BME Villamosmér-
nöki és Informatikai Kar mind 
a mérnökinformatikus-, mind 
a villamosmérnök képzésben
messze a legnagyobb presztízsû
hazai intézmény. A Quacquarely
Symonds világrangsorában 
a TOP 200-ba sorolják a kar in-
formatikusképzését. A BME-n

korábban diplomázók, az állás-
közvetítôk és a különbözô fel-
mérések egybehangzó tapaszta-
lata, hogy a Mû egye te men vég-
zettek karrierlehetôségei átlagon
felüliek. A Diplomás Pályakövetô
Rendszer (DPR – adatfelvétel:
2013 elsô féléve; megkér dezet-
tek: 2008-ban, 2010-ben és 2012-
ben végzettek) adatai szerint pél-
dául az itt végzett fiatalok na-

gyon elégedettek: a maximális 
4 pontból 2,93-ra értékelik szak-
mai elômenetelük lehetôségét.

„Gyakori jelenség, hogy a mun-
káltatók kifejezetten a BME-n
végzett fiatalokat keresik. A mér-
nöki gyakornoki programokra 
is elsôsorban a BME hallgatóit
választják” – mondja Sámson 
Do rottya, a Pro fession.hu tobor-
zási szolgáltatások csoportveze-
tôje.

A frissdiplomások gyorsan
elkelnek
Érdemes a Mûegyetemen tanul -
ni, mert aki itt szerez diplomát,
az gyors elhelyezkedésre és átla-
gon felüli fizetésre számíthat,
már pályakezdôként is. Ez külö-
nösen igaz a villamosmérnök-
ként és informatikusként végzet-
tekre. A 2012-ben végzett BME-
hallgatók 69,4 %-ának a dip lo-
ma szerzés után fél-egy évvel már
volt munkája, az állástalanok ará-
nya igen alacsony volt, mindösz-
sze 3,6 százalék – derül ki a BME
Diákközpont 2013 nyarán vég-
zett felmérésébôl. Jellemzô, hogy
a diplomaszerzés idôpontjában a

mûegyetemisták 29%-a már fôál-
lásban dolgozik. A frissdiplomá-
soknak átlagosan kevesebb, mint
3 hónap alatt sikerült eddig állást
találniuk. Lassan tendenciává
válik, hogy sok cég különbözô
gyakornoki programokon ke-
resztül már az egyetemen meg-
próbálja megtalálni a tehetséges
hallgatókat – húzza alá Dobár
Attila, a Job Kft. ügyvezetôje.

Pozitívum, hogy a végzettek
nagy része a szakmájában he-
lyezkedik el. Azok aránya na-
gyon alacsony, alig valamivel
több mint 5%, akik pályát módo-
sítanak, és teljesen más munkate-
rületen folytatják, mint amire a
diplomájuk szól. A mû szaki pá-
lyakezdôknek, bár nagyon jó az
elméleti tudásuk, azt meg kell ta-
nulniuk összekapcsol ni a gya-
korlati munkavégzéssel. Jó kom-
munikációs és problémameg-
oldó készséggel kell rendelkez-
niük. Fontos a munkaadóknak a
minôségi munka iránti igény, a
precizitás és a valós önértékelés.

Világszerte súlyos a mérnökhi-
ány. Hosszabb-rövidebb ideig a
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A Profession.hu oldalon növekszik 
az informatikus álláshirdetések száma

Infor- Hirdetés- Megte-
matikus szám kintés

2013. 1. félév 2430 946 387

2014.1. félév 2893 1 058 423



A Keleti pályaudvar hangos-
bemondója mögött álló spe-
ciális szövegfelolvasó rend-
szer fejlesztésében oroszlán-
része van egy mûegyetemi
csapatnak. A gépi szövegfelol-
vasás (text-to-speech, TTS)
kutatások sokéves múlttal
rendelkeznek a BME VIK-en.
Ha érdekel a téma, megtanul-
hatod az alapokat, majd be-
kapcsolódhatsz a munkába,
diplomával a zsebedben
pedig számos lehetôség kínál-
kozik számodra.

Jártál mostanában a budapesti
Keleti pályaudvaron? Ha igen,
minden bizonnyal hallottad az új
hangosbemondót, amit 2014 jú-
niusában helyeztek üzembe. Biz-
tos feltûnt, hogy nem élô emberi
hangot hallasz, mégis jól érthe-
tôek, és a pályaudvar minden
szegletében kiválóan hallhatóak
a tájékoztató szövegek. Vajon
milyen megoldás áll a háttérben?

Egy rendkívül korszerû hangos
utastájékoztató rendszer, amely
három nagy blokkból épül fel:
vezérlôbôl, szövegfelolvasóból
és hangrendszerbôl. A vezérlô
határozza meg, hogy a különbö -
zô vonatokhoz milyen üzene-
teket olvasson fel a rendszer. 
A szövegfelolvasó elvileg bármi-
lyen beírt szöveget érthetô be-
széddé alakít, igazán szépen
azonban a vasúti szolgáltatások

speciális nyelvezetén beszél. Na,
ez az a blokk, amit a BME VIK
Távközlési és Médiainformatikai
Tanszékének csapata fejlesztett,
Németh Géza docens vezetésé-
vel. Végül a hangrendszer felada-
ta, hogy a beszédet kihangosítsa,
eljuttassa a pályaudvar nagycsar-
nokában elhelyezett nagy, akár 
8 méteres hangoszlopokhoz.

„Maga a szövegfelolvasó techno-
lógia 2000 –2005 között készült
el, de mintegy 15 éves kutató-fej -
lesz tô munka elôzte meg. A rend-
 szer elôször idô já rás je len tést,
utána árlistát, majd vasúti tájé-
koztatót olvasott fel. Késôbb ki-
fejlesztettünk egy Windows 8-ra
épülô díjnyertes idô já rás fel ol va -
sót (Idôjárás Mindenkinek), majd
vasúti alkalmazást. Rengeteg ta-
pasztalat van tehát mögöttünk,
amit folyamatosan adunk át a
hallgatóknak. Szerencsére az
ipar is érdeklôdik, így a gyakor-
latba is át tudjuk ültetni kutatási
eredményeinket” – fogalmaz
Németh Géza.

A MÁV szövegfelolvasó rendsze -
re több lépésben készült. Az
egyik legnagyobb feladat a szö -
vegelôkészítés volt. Több száz
ol dalnyi szöveget kellett úgy
szét darabolni, hogy a létrejött
ele mekbôl jó eséllyel lehessen
mi nél több, az utas tá jé koz ta tás -
nál rendszeresen elôforduló
mon datot összeállítani. Ezután

olyan kellemes hangú bemondót
kellett találni, aki szépen és kife-
jezôen tud felolvasni, és a ma-
gyar mellett jó az angol kiejtése
is. A rendszer ugyanis kétnyelvû.
Tovább bonyolította a helyzetet,
hogy az állmomásneveket – an -
gol bemondás esetén – mindig
az adott ország hivatalos nyel-
vén, lehetôleg helyes kiejtéssel
kell mondani. Végül nôi bemon-
dót választottak, mert a férfihan -
gok alacsony frekvenciás kom-
po nensei túl nagy visszhangot
generálnának a csarnokban. A
stúdiómun ka a felmondással, 
az ellenôrzésekkel, valamint a
hanganyag hangszintû megcím-
kézésével több száz órát vett
igénybe.

„Több mint egy évig dolgoztunk
ezen a konkrét rendszeren. Ipari
minôségben kellett szállítanunk,
és ez nagyon magas mércét je-
lentett. De megoldottuk. Már Sá -
rospatakon, Mátészalkán és Sze -
rencsen is mûködik a rendszer, 
a MÁV fokozatosan vezeti be az
egész országban” – tájékoztat 
a BME docense.

Érdekes területe a villamosmér-
nöki és informatikai szakmának,
ugye? Az elméleti ismeretek elsa-
játítása után kutathatsz, fejleszt-
hetsz, majd az eredményeket át-
ültetheted a gyakorlatba. Úgy tû -
nik, bôven lesz igény az ilyen tí-
pusú megoldásokra.
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Vonat indul az 1-es vágányról

Erôs fejfájásra kérek valamit
A Távközlési és Médiainformatikai Tanszék is tagja annak a kon-
 zorciumnak, amely beszédfelismerés alapján mûködô, gyógyszere-
ket ajánló rendszert fejleszt. A patikai használatra készülô eszköz 
a beteg által közölt panaszokból – az elhangzó kulcsszavak alapján
– megjeleníti a gyógyszerész számítógépén a vény nélkül kapható
releváns termékeket és azok fôbb adatait. A projektet a G-Mana-
gement Zrt. koordinálja, a konzorcium harmadik tagja a
ThinkTech Nonprofit Kft. A beruházás összköltségvetése 270 mil-
lió forint, ebbôl 202 millió forint európai uniós támogatás. A fej-
lesztés várhatóan 2015. december végére lesz üzemkész. Az azt
követô 2 éves idôszakban országosan összesen 1500 patikában
szeretnék azt eszközt elhelyezni.

Mesterek elônyben
Számos jó hírû, megbecsült cég vezetôi adnak hangot nap mint nap annak,
hogy tárt karokkal fogadják a BME VIK-rôl érkezô diplomásokat, különös-
képpen azokat, akik a mesterképzést is elvégezték. Jó hír, hogy a gyakor-
lat is ezt támasztja alá: a VIK diplomájának nagy az ázsiója a piacon. Ren-
geteg a jobbnál jobb álláslehetôség, és átlagon felüli a fizetés. Te, kedves
leendô egyetemista azonban tanulmányaid során rengeteg kísértésnek le-
szel kitéve. Miután egy-két évet eltöltöttél a VIK-en, lesz annyi tudásod,
hogy bizonyos alapszintû informatikai munkákat – például web prog ra mo -
z  ást, egyszerûbb programozási feladatokat - elvégezhess. A cégek tudják
ezt, és valóságos hadjáratot folytatnak a hallgatókért. Lehet dolgozni, akár
napi 16 órát is, és ezzel pénzt keresni - természetesen egy diplomás
kezdôfizetésének csak töredékét. A nagy hajtás mellett aztán a tanulás
óhatatlanul háttérbe szorul, sok esetben teljesen elmarad. Mindennek
azonban óriási veszélyei vannak. Gyorsan kiéghetsz, és azon a szûk szak-
területen kívül, amit mûvelsz, nem értesz máshoz. Nem tudsz rendsze-
rekben gondolkozni, nem tudsz magasabb szintû munkát végezni. Ha oda-
jutsz, nem árt tehát elgondolkoznod rajta, hogy a rövid távú elônyökért
érdemes-e feláldoznod a hosszú távú, értékes szakmai karriert.

Vállalati támogatás
Egy innovatív infokommunikációs vállalat termékeiben egyre nagyobb
szerepet játszanak a szoftveres megoldások, így a korábbi hard ver kö ze -
li fejlesztések mellett az Ericssonnak is mind nagyobb számban van szük-
 sége szoftverfejlesztésben jártas mérnökökre, informatikusokra. A prob-
lémák megértéseben és megoldásában fontos tényezô a gyakorlatias
gondolkodás. A széles körû elméleti, szakmai tudás mellett mind a kol-
légák, mind a cég szempontjából jelentôs könnyebbség, ha az érintettek
már a tanulmányaik során olyan alapokat szereznek, amelyekre a gya-
korlatban támaszkodni tudnak. Az Ericssonnak jó tapasztalatai vannak
azokkal a VIK-es diákokkal, akik az alapképzés kötelezô gyakorlatát a
cégnél töltik. Sokan közülük ott maradnak gyakornokként a kötelezô
nyári gyakorlat után is; sok értékes kolléga kerül ki közülük. Az Erics son
tehát a diákokkal való együttmûködést már az alapképzés során szíve-
sen elkezdi, s a kesôbbiekben is segíti a szakmai ismeretek bôvítését
mind gyakorlati, mind elméleti síkon. Utóbbit a szakmai tréningek mel-
lett akár a mesterszintû egyetemi tanulmányok támogatásával.



több lépésbôl álló, sok visszacsa-
tolást igénylô, sok szereplôs fo-
lyamat, amelyben együtt folyik a
hardver és a szoftver tervezése.
Ráadásul nagy a felelôsség, hi-
szen amit egy csapat megtervez,
abból jellemzôen milliós példány-
számban gyártanak késztermé-
ket. Nem meglepô tehát, hogy
világszerte kevés a szakember,
azok iránt pedig, akik ezt a terü-
letet mûvelik, óriási a kereslet.

„Magyarországon egyfajta róka
fogta csuka helyzet alakult ki az
utóbbi években. Már eddig is je-
lentôsen nôtt a chipek és digitális
áramkörök tervezésével foglalko -
zó szervezetek száma, és további
bôvülést helyeztek kilátásba 

a vállalatok, ha rendelkezésre
állna frissen képzett szakember-
gárda. A képzéshez azonban idô
kell, és a fiatalok már a speciali-
zációkor szeretnék látni a konk-
rét mun kaerôpiaci ajánlatokat. Jó
len ne ezen a holtponton átlen-
dül ni. Mi itt a Tanszéken úgy lát-
juk, hogy alaptalanok a hallgatói
félelmek. Nyugodtan választhat-
ják a mikroelektronikát, biztosak
és jók az elhelyezkedési lehetô-
ségek. Ráadásul a jövedelmek is
átlagon felüliek, még a villamos-

mérnöki szakmán belül is” –
mutat rá Bognár György.

Noha igazán bonyolult mikro-
elektronikai tervezési feladatokat
– nagy valószínûséggel – csak
mesterszintû (MSc) diplomával
tudsz majd végezni, alapszintû
képzettséggel is vannak lehetô-
ségeid, fôként a digitális áramkö-
rök tervezésében. Érdemes bele-
vágni, de mindenképpen ajánlott
lehetôségként elgondolkozni 
a mikroelektronikai tervezésen.

A mikroelektronikai tervezés-
nél elônyt jelent, ha valaki
meg tudja osztani a figyelmét,
jó az esztétikai érzéke és sze-
reti a pontos munkát. Ugye,
lányok, van köztetek is ilyen?

Tudtad, hogy számos mikroelekt-
 ronikával foglalkozó nagy, nem-
zetközi vállalatnak van Ma gyar -
országon tervezôirodája? A leg-
nagyobbak jellemzôen szétvá-
lasztják a gyártást és a tervezést,
remek munkalehetôséget kínálva
ezzel a jól képzett hazai villamos-
 mérnököknek is. De van itt még
valami fontos tudnivaló: Ma gyar -
országon egyedül a BME VIK-en
folyik szakirányú mikroelektroni-
kai képzés. Ráadásul olyan szak-
máról van szó, amely remekül
illik a nôk gondolkodásmódjá-
hoz, kifinomult esztétikai érzé-
kükhöz. Kedves középiskolások!
Lányok, fiúk vegyesen! Hátha
felkelti az érdeklôdéseteket ez 
a nem mindennapi, az egész vi-

lágon hiányszakmának számító
terület.

Számítógépes tervezés
Maga a mikroelektronikai terve-
zés összetett folyamat. Át kell
látni a feladat minden részletét,
és egyszerre, helyén kell kezelni
a problémákat. Másképpen fo-
galmazva: több dologra kell
egyidôben odafigyelni, és ebben
a lányok általában jobbak, mint a
fiúk, de semmiképpen sem ma-
radnak el mögöttük.

Bognár György, az Elektronikus
Eszközök Tanszékének docense
egy másik tapasztalatra is rámu-
tat: „Sokszor azt vesszük észre,

hogy nem csupán a lányok, ha -
nem a fiúk is attól tartanak, hogy
a mikroelektronika sok manuális
munkával, forrasztással, szerelés-
sel jár. Természetesen hasznos,
ha valaki tud forrasztani és jó a
kézügyessége, de nem ez az el-
sôdleges. A munka középpontjá-
ban a mikroelektronikai tervezés
és szimuláció áll, amelyet ma-
nap ság modern számítógépes
rendszerekkel végzünk, és
amelyhez fontos ugyan a látás-
mód, de fontosabb a háttérfizi-
kai, kvantummechanikai jelensé-
gek ismerete, és természetesen
az érdeklôdés és a belsô motivá-
ció. A gyakorlatban persze jól
jön a pontosság, a rajzkészség, 
a térlátás és az esztétikai érzék,
hiszen a fizikai terv elkészítésé-
nél nem véletlenül beszélünk az
ana lóg layout-tervezés mû vé sze -
térôl. Egy-egy eszköz, ha jó ke-
zekbôl kerül ki, valóságos kis
mû vészi alkotás lehet. A lányok-
nak – többek között – ezért is
testhez álló ez a terület. Azt is ér-
demes figyelembe venni, hogy a
mikroelektronikai tervezés kivá-
lóan végezhetô távmunkában. 
Ez nem csak azt jelenti, hogy
külföldi cégek magyarországi
tervezôirodáiban lehet dolgozni,
ha nem otthonról, akár gyerekek
mellett is.”

Az analóg szintû tervezés mellett
nem szabad megfeledkezni a di-
gitális tervezésrôl sem. Ebbe a
körbe tartozik például a procesz-
szortervezés, ami ma már elsô-
sorban programozást jelent.

Róka fogta csuka
A mikroelektronikai tervezés ki-
fejezetten a bonyolult, összetett
és ennél fogva a komoly kihívást
jelentô, igazán szép és izgalmas
villamosmérnöki feladatok közé
tartozik. Maga a tervezés lassú,
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Magyarországon egyedül 
a BME VIK-en folyik szak -
irányú mikroelektronikai
képzés

„

„

Infósoknak is
Noha a BME-n kifejezetten mikroelektronikai képzésben csak a villamosmér-
nök-hallgatók részesülhetnek, a mérnökinformatikusok is kapcsolatba kerülnek
a területtel. Egy elôadássorozat keretében betekintést kapnak a digitális áram-
körök tervezésébe, ami igen közel áll a programozáshoz. A tárgy keretében
arra helyezik a hangsúlyt, hogy miként lehet a C nyelvbôl kiindulva hardvert ter-
vezni. Ha tehát az informatika áll közelebb a szívedhez, akkor sem kizárt, hogy 
a késôbbiekben hardverközeli területekkel foglalkozz.

Stabil ponthatárok
A BME VIK-en 2013-ban és 2014-
ben pontosan egyforma volt a felvé-
teli ponthatár: a villamosmérnöki
alapszakon 365, a mérnökinformati-
kusin 370 pont. A felvettek száma
sem változott, mindkét évben ösz-
szességében körülbelül 1000–1100
fôt vettek fel. A mérnökinformatikus
alapszak valamivel népesebb: 2014
szeptemberében 575-en kezdhették
meg tanulmányaikat. A VIK-re fel-
vettek átlagpontszáma évek óta 
a legmagasabb az ezeken a szakokon
oktató magyarországi intézmények
között.

Garantáltan hiányszakma



számítástechnikára és a rob ba -
nás szerûen növekvô hatalmas
adatstruktúrákban (big data) való
bányászatra és analízisre is. 
A hangulatbányászat például 
az internetes hírek tôzsdei árfo-
lyamokra való hatását vizsgálja.
Megtanulhatók azok a módsze-
rek is, amelyekkel modellezhetô
a vállalati pénzintézeti kapcsola-
tok dinamikája, és ha valahol
csôd vagy helyi válság következ -
ne be, az milyen lavinahatással
terjed tovább. 

Ezen a szakon átlagon felüli a lá-
nyok aránya, itt már elérik a 30
százalékot is, szemben a villany-
kari 10 százalékos átlaggal –
emeli ki a dékánhelyettes. Hoz-
záteszi, a szakma közgazdasági
része hozza magával a lányokat.
Át kell törni az elôítéleteket, és
fôleg a szülôk felé kell kommu-
nikálni, hogy hagyják a lányokat
a mûszaki területek felé orientá-
lódni.
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Egyre népszerûbb a gazdinfó
Harmadik éve már azok is
megtalálhatják a számításukat
a Mûegyetem Villamosmérnö ki
és Informatikai Karán, akiket a
mûszaki tárgyak mellett a gaz-
dasági témák is érdekelnek.
Belôlük lehetnek a jövô gazda-
ságinformatikusai, azok a szak-
emberek, akikre a jöven dô
munkaadók támaszkod hatnak
az informatikával összefüggô
üzleti döntéseikben. 

A hagyományos közgazdaságtan-
hoz képest az utóbbi években
egyre inkább elôtérbe kerül 
a gazdaságnak az informatikával
való kapcsolata, miután közel
exponenciálisan növekszik az
IT-beruházások aránya az üzleti
életben. A gazdasági szereplôk
szívesen költenek informatikára,
mert ezek az invesztíciók többsé-
gében növelik a versenyképessé-
get – mutat rá Levendovszky
János professzor, dékánhelyettes,
a gazdaságinformatikus mester-
képzés szakfelelôse.

Piacképes szaktudás
A gazdaságinformatika e kettô
között teremt hidat. Ezért az itt
szerzett tudás nagyon jól eladha -
tó a munkaerôpiacon. A gazda-
sági élet mûködtetése – például
az idôsorok elôrejelzése – mate-
matikai megközelítést és ma már
nagyon magas szintû informati-
kai tudást igényel. Ilyen értelem-
ben a Mûegyetem gazdaságinfor-
matikus szakja ideális választás,
mert megvan hozzá a szükséges
háttér, matematikai és informati-
kai tudás és mellette a gazdasági
ismeretek is. 

„Hasonló hármas igényû vissza-
csatolást kapunk a nagy cégektôl
is” – emeli ki a dékánhelyettes.
Példaként a szak fôszponzorát, a
Morgan Stanley-t említi, amely
számára külön kutatólaboratóriu-
mot mûködtetnek az egyetemen,
de más pénzügyi szervezetekkel
is együttmûködnek. Az általuk
igényelt szaktudáshoz a gazda-
ságinformatikusok felelnek meg
a leginkább – húzza alá Le ven -
dovszky János. 

A gazdaságinformatikus szakot a
Mûegyetem Villamosmérnöki és

Informatikai Karán belül 2011-
ben hozták létre. Azóta folyik itt
mesterképzés keretében a gazda-
ságinformatikusok oktatása. Már
azon is gondolkodnak, hogy 
a szakot elôbb-utóbb alapkép-
zésben is elindítsák. 

Két hallgatói körbôl válogathat 
a gazdaságinformatikus képzés.
Egyrészt azokból, akik az ehhez
kapcsolható alapképzést más fel-
sôoktatási intézményekben már
elvégezték, ôk automatikusan
folytathatják a BME-n mesterkép-
zésben. A másik opció, hogy va-
laki mérnökinformatikusként,
közgazdászként, fizikusként,
vagy villamosmérnökként túljut
az alapképzésen. Nekik a felvé-
teli elôtt, az alapképzés utolsó
évében azonban kreditpótlást
kell tenniük, többletként bizo-
nyos tárgyakat fel kell venniük.

A sláger az üzleti analitika
A legnépszerûbb specializáció 
az üzleti analitika, ahol a képzés
az észak-karolinai egyetem tan-
anyaga alapján teljes egészében
angolul megy.

A másik két népszerû specializá-
ció a vállalatirányítási és a pénz-
ügyi információs rendszerek te-
rülete. Eddig egy évfolyam, nagy-
 jából negyven hallgató végzett a
gazdinfó mesterképzésén, mind-
annyian nagyon könnyen el tud-
tak helyezkedni.

Felkészülhetsz a hangulat-
bányászatra is
A képzés felkészít az informatika
legújabb trendjeire, a felhôalapú
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Jó tanácsok a gazdaságinfó
szakra készülôknek 
Már a  középiskolában érdemes na-
gyon ráhajtani a matematikára, illet -
ve az informatika számítástudományi
hátterére is. Az van biztonságban,
aki az emelt szintû matematika
érett ségit teszi le. Könnyebben bol-
dogul, aki az informatikai alapképzés
után veszi fel a gazdaságinformatikus
szakot, mint akik közgazdász alap-
kép zéssel rendelkeznek, azoknak
nem minden esetben megfelelô 
a matematikai elôképzettségük –
mutat rá a dékánhelyettes.

Nagy a versenyszellem
Az egyetemi évek alatt komoly versenyeken tehetik próbára a tudásukat a gaz-
daságinformatikus hallgatók – mondja MARTINEK PÉTER, a vállalatirányítási infor-
matika oktatója, az Elektronikai Technológia Tanszék docense. Az elmúlt évek-
ben három versenyen is részt vehettek a hallgatók, ezek mindegyike egy-egy
cég által kiírt csapatverseny. Az egyik az IBM 48 órás nemzetközi programozó
versenye, ahol az évek alatt nagyon jó csapat állt össze már több évfolyamból is.
Az elsô évben technikai különdíjat kapott a csapat, legutóbb pedig már második
helyezést értek el rajta. A versenyen olyan komplex projektfeladatot kapnak 
a hallgatók, amelyen egy normál cég akár több hónapig is dolgozik. Itt azt kell
megmutatni, hogy ebbôl ôk 48 óra alatt mennyit tudnak megvalósítani. A ver-
seny színvonalát jól jelzi, hogy az elsôk között szereplô csapatok végeredménye
néha annyira kimagasló, hogy nem sok kellene ahhoz, hogy éles, mûködô alkal-
mazás legyen a kiírásban szereplô problémára. 

„Beneveztünk az SAP dashboard, vizualizált üzleti mutatókat megjelenítô alkal-
mazások versenyére is, ahol Európa, Afrika és a Közel-Kelet számos országából
indultak a hallgatók” – sorolja tovább Martinek Péter. Hozzáteszi: „Az elsô for-
duló otthoni forduló volt, a második fordulóban három csapatot, köztük a ma-
gyart hívták be a tényleges döntôre. Ezt csak megkoronázni lehetett azzal, hogy
a két évvel ezelôtti madridi döntôn a mieink elhozták az elsô helyet”. Azóta meg-
élénkült a csapat tagjai körül a szakmai világ, jobbnál jobb álláslehetôségekkel.

Tavaly ôsszel ismét az SAP írt ki egy versenyt, HANA felhômegoldásához kapcso-
lódóan. Felhôalapú megoldást kell használni  arra, hogy szimulált Forma–1-es
versenyzési környezetben segítsék a csapat stratégiai döntéseit, támogassák a pi-
lótát vezetés közben. A verseny szereplôi most a tesztfutamot várják.
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Lehet így is – egy vállalkozó informatikus

Mûegyetem Villamoskar
„Általában érdekelt a villamosmérnökség, a magam kedvére programozgattam is. Igazából azonban fizi-
kus akartam lenni, vonzott a világ megismerésének misztikuma. Végül mégis a VIK-re mentem, talán
azért, mert a családban egyfajta hagyomány a mérnöki pálya. Ja, és a magas ponthatár is vonzott, gondol-
tam, értelmes emberekkel hoz össze a sors. Az egyetem alatt kizárólag tanultam. Nagyon sokat. Volt,
hogy a laborban aludtunk. Negyedéves koromban ösztöndíjjal az Egyesült Államokba mehettem, ami ak-
koriban még nem volt triviális lehetôség. Több egyetemet körbejártam, nagyon tanulságos volt a kinti
magyar kutatók életébe bepillantani. Jóllehet marasztaltak volna, de inkább hazajöttem, nem láttam át,
hogy milyen távlatokat jelentett a Kaliforniából kiteljesedô in ter net for ra dalom. Már akkor az volt a szán-
dékom, hogy céget alapítok, de itthon. A diploma megszerzése után újabb külföldi lehetôség kínálkozott,
és éltem vele. Néhány hónapot a ja pán NTT kutatóintézetében töltöttem, ahol szélessávú ISDN rend-
szereket kutattak, körülbelül 5-10 évvel a piac elôtt. Egy fontos momentumra hívnám fel a figyelmet:
mindez még a dot-com boom elôtti idôszakra esett, ekkor gyorsultak fel nagymértékben a dolgok.”

Egus, a startup cég
„Japánból visszatérve nagy volt bennem az eltökéltség, hogy saját céget alapítsak. A konkrét lé-
pések megtétele elôtt azonban bekapcsolódtam az egyetemi PhD programba is, információel-
mélettel foglalkoztam, de nem fejeztem be, ezt bánom ma. Eközben egy volt évfolyamtársam,
aki az egyetem mellett egy bankban dolgozott, kezdett egyre jobban belelátni a bankok
mûködésébe. Akkoriban még nem voltak kiforrott elektronikus banki átutalási rendszerek.
Arra jutottunk, hogy az egyetemrôl hozott vadonatúj adatbiztonsági/kriptográfiai tudásunkkal,
valamint információelméleti és szoftvertechnológiai hátterünkkel tudnánk valami használhatót kezdeni. Rástartoltunk hát a bank -
ra, noha se cégünk, se referenciánk nem volt. Nagyon kalandos sztoriba csöppentünk, finoman fogalmazva, sokat beszéltünk mel -
lé, de végül megkaptuk a megbízást. Így alakítottuk meg az Egus In fo sys tems Kft.-t egy évfolyamtársammal. Ekkor 1993-at írtunk.
Az elején hárman dolgoztunk, a 2 alapító és egy további tankörtársunk. Kódoltunk éjjel-nappal. Egy 40 m2-es irodalakást bérel-
tünk, én gyakorlatilag ott is laktam. Nem volt más berendezési tárgyunk, csak egy konyhaasztal. Igazi startup érzés volt ez.”

A nagy bukás
„Jó ideig nem hittük el, hogy Európa is Amerika sorsára jut, és nálunk is kipukkad a dot-com
lufi. Töretlenül haladtunk elôre, és költöttük a pénzt. Természetesen tudásunk is bôvült, refe-
renciáink száma nôtt. Úgy tûnt, igazi nagy céggé válhatunk. De a számításaink nem váltak be.
Megrendelôink e-business költségvetését megvágták, és mi bajba kerültünk. Az ezt követô
idôszak szomorú és magyar történet. A cégcsoport szétesett, sokan menekültek a süllyedô
hajóról. Én bukott vezetônek számítottam. Akkori tudásommal csak nôni tudtam, zsugorodni
nem. A válságmenedzsmentet is csak menet közben tanultam meg. Hosszú menetelés követ-

kezett, de végigcsináltam. Sok emberben csalódtam, sok barátomat elvesztettem. A cég azonban nem ment csôdbe, ám 2006-ra
csak a régi szoftveres alaptevékenység maradt meg. Alapvetôen azért tudtam ezt véghezvinni, mert a kontrollt végig megtartot-
tam a vállalkozásban. Mai eszemmel azonban valószínûleg nem ragaszkodnék a cég megmentéséhez. Az egyik fontos tanulság szá-
momra, hogy „timing is everything”. Csinálhatod akár a világ legjobb dolgát, ha rossz az idôzítés, elvesztél. A második: mindenki-
nek legalább egyszer meg kell tapasztalnia a nagy bukást. A harmadik: olyan országok tudnak sikeresek lenni, ahol  a bukásnak is
van értéke, és van lehetôség bukni, majd jól újrakezdeni valami mást.”

Újra itthon
„Ahogy múltak az évek, egyre messzebbnek éreztem Hong kongot Bu da pest tôl.
Túl sok volt a 10 ezer kilométer ahhoz, hogy a cég életébe hatékonyan belefolyjak.
A hazatelepülési szándékomat erôsítette az is, hogy továbbra is az innováció fog-
lalkoztatott, és láttam, hogy rengeteg kiváló magyar ötlet nem érvényesül értéké-
hez méltóan a világban. Hat év után, 2012-ben tehát hazaköltöztünk. Alaposan át-
vizsgáltam a céget, és komoly változtatásokat tettem. A konszolidációt egy régi

kollégám vezette, de végül visszaültem a vezérigazgatói székbe. Most úgy látom, ismét elindultunk fölfelé. Azt is megtanultam,
hogy mindenkinek azzal kell foglalkoznia, amiben a legjobb. Ezért a stratégia-alkotásra, az üzletre, az innovációra fókuszálok. To-
vábbra is 100 százalékig mérnöknek tartom magam, diplomám kiváló alapot adott mind a szakmai munkához, mind a logikus,
elôrevívô, strukturált, új kereteket keresô  gondolkodáshoz.”

Egusból E-Group
„Friss üzleti ismereteim birtokában elgondolkoztam az Egus jövôjén. Továb bra is a fej-
lesztés, az innováció volt a fô irány, a mintegy 20 fôs cég jól mû kö dött, voltak magyar
ügyfeleink. Arra azonban már rájöttem, hogy csak Budapesten ül ve nem tudok világ-
céget csinálni. Mindazonáltal a profil bôvítésérôl és a növekedésrôl nem mondtam le.
Ekkor már masszívan a dot-com boom idejét éltük, a cégek sorra álltak át az e-busi-
ness modellekre. Elhatároztuk hát, hogy mi is meglovagoljuk a hullámokat. Ehhez
azonban forrásra volt szükségünk. Kapcsolataim révén találtunk befektetôt: közel 2,6
millió euró kockázati tôkét vontunk be. Nagyívû terveket készítettünk, e-business
transzformátorházzá akartuk alakítani a vállalkozást. Nagyot ál mond tunk. Felvásárol-
tunk egy tanácsadó és egy új-média céget. Így jött létre 2000-ben az E-Group, amely-
nek összlétszáma – a bôvítések után – meghaladta a százat. Belevetettük magunkat a
munkába, minden bíztatóan alakult. És ekkor kipukkadt a dot-com lufi.”

Hat év Hongkongban
„Hittem benne, hogy van tovább. Finn partnerünkkel belefogtunk egy érdekes fej-
lesztésbe: korszerû azonosítási technológiákkal fog lalkoztunk. Már többször voltam
Ázsiá ban. Készülô termékünk szempontjából ígéretes piacnak ítéltem, különösen
Dél-Kínát. Elhatároztam hát, hogy kitelepülök Hong kongba. Az E-Group elnöki po-
zícióját megtartottam, de az operatív vezetést átadtam. A cégnek volt annyi bevé-
tele, hogy eltartotta a mintegy 20 fôs csapatot, és úgy tûnt, hogy kinn tar tóz ko dá -
som költségei is elôteremthetôk, legalábbis az elején. Ismét nagy kalandba fogtam.
Már volt családom, két kisfiam, és vártuk a harmadik gyereket. Így repültünk ki az
ismeretlenbe; nem bátor, inkább vakmerô lépés volt. Hat évet töltöttünk kint.
Ebbôl 2 évet egy megbízással a magyar államnak is dolgozott a cé gem: a kínai-ma-
gyar hitech vállalati k+f+i együttmûködés beindításában, és kis magyar technológiai
vállalatok támogatásában volt szerepem gyakorló üzletemberként. Összességében
jó döntésnek bizonyult Hongkong, sok minden bejött, persze sok minden nem.
Volt például egy roppant ígéretes, 10 milliós populációt érintô azonosítási projek-
tünk Kínában. Három évig dolgoztunk rajta, ám a végén komplex és váratlan  megfontolásokból leállították az egészet. Vietnamban
is alapítottunk egy kis céget, érdekes projektet nyertünk, ami sikeres volt, de az ottani, a miénktôl teljesen eltérô fizetési kultúra
problémákhoz vezetett. Végül csak egyfajta know-how transfer lett a dologból. Egyébként nagyon nehéz egy idegen kultúrájú, sûrûn
lakott, irtózatosan pénzközpontú városban családdal élni. De a gyerekeim tudnak kínaiul, ma is kínai iskolába járnak, tôlük már nem
áll távol az ázsiai kultúra.”

E-Biz labor a BME-n
„Cégünk elég jól beindult, de persze még nem beszélhettünk masszívan nyereséges vállalkozásról. A szak-
mát hibákon át tanultuk, és ez mindig a profitot vitte el. Ugyanakkor na gyon fontosnak tartottam az egye-
temi kapcsolatokat, ezért létrehoztunk egy labort a Villamoskaron. Gyakorlatilag a teljes profitunkat be-
forgattuk, számítógépeket vettünk, és brahiból be széd fel imerésen alapuló beléptetô rendszert alakítot-
tunk ki. Így jött létre 1997-ben az E-Biz labor, amelynek fókuszában az adatbiztonság állt. Ma is fontosnak

tartom, hogy egy fejlesztôcégnek legyen kutatóbázisa, egyetemi kapcsolata. Így visszatekintve azonban megfontolatlan döntés volt a
részemrôl a labor, az egyetemi környezet és gondolkozás akkor nem volt kész egy ilyen együttmûködés befogadására és gondozá-
sára. Cégünknek csak átmeneti nyereséges idôszakai voltak, másként kellett volna a nyereséggel sáfárkodnom. De még vajmi keve-
set tudtam az üzletrôl. Menet közben tanultam meg a dolgokat. Külföldön is to vább ké peztem magamat, mind a mérnöki szak ma,
mind az üzlet területén. A Deutsche Telekomnál a távközlés mélységeit, Lon donban pénzügyi közgazdaságtant és játékelméletet ta-
nultam. Folyton utaztam, építettem a kapcsolatokat, és mellette rengeteget dolgoztam a cégben. Ekkor még szingli voltam.”

Kuthy Antal. 1993-ban
végzett a BME VIK elsô
eleve informatikusként
indított évfolyamán.
Egyetlen pillanatig sem volt
alkalmazott, azonnal céget
alapított. Jelenleg is egykori
startup vállalkozása jogutódjának
tulajdonosa és vezetôje. A pálya nem
volt nyílegyenes, ép pen ezért ne ked is 
tanulságos és elgondol koztató le het. Íme 
néhány fontos mozaikdarab.



A VIK-en a tanuláshoz 
szervesen kapcsolódik 
a kutatás, a fejlesztés 
és az innováció.
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Minimális zavarás
Korábbi projektek eredményeire
építve a MIT – egy pszichiáterrel
karöltve – olyan rendszert szeret -
ne kialakítani, amellyel nyomon
lehet követni a páciens alvását,
éjszakai viselkedését. Hasonló
megoldások természetesen már
léteznek, ám a fejlesztôk megkö-
zelítése újszerû: minimalizálni
akarják a páciens zavarását. Nin-
csenek tehát kamerák, testre rög-
zített érzékelôk, hanem csak né-
hány mozgás-, fény- és nyitásér-
zékelô (például az ágyon, a hû -
tôn). Ezen szenzorok adataiból
próbálják meghatározni az éjsza-
kai eseményeket, azt, hogy meny-
nyire aludt nyugodtan, hányszor
kelt fel, kiment-e a konyhába
stb. az illetô. Az orvos az így lét-
rejött adatokból következtethet
aztán arra, hogy például egy bi-
poláris beteg állapota mikor kezd

átfordulni a mániás szakasz ba.
Ebben a projektben szintén dol-
goznak hallgatók.

„Tapasztalataink szerint általában
célszerû a minimalista irányba
menni, tehát a lehetô leg egy sze -
rûbb, legolcsóbb eszközöket
használni, és a lehetô legkevésbé
megzavarni az érintettek min-
dennapi életét. Így természete-
sen nehezebb a megfelelô követ-
keztetéseket levonni, de ez még
szebbé és vonzóbbá teszi a mun-
kánkat, ami bôven tartalmaz ma-
tematikát, jelfeldolgozást” – fo-
galmaz Pataki Béla, a MIT docen -
se, majd hozzáteszi: „Az idôsek
önálló életvitelének informatikai
eszközökkel való támogatása vi-

lágszerte forró téma. Az okos te -
lefonok terjedésével további, né-
hány éve még elképzelhetetlen
lehetôségek nyílnak meg, amit
mindenütt – így Ma gyarországon
is – ki kell használni. De tekint-
hetünk távolabb ra is. Jóllehet az
agyszámítógép-interfész ma még
futurisztikusan hangzik, elôbb-
utóbb eljutunk oda, hogy gondo-
latokkal lehet irányítani számító-
gépes eszközöket. Az egészségü-
gyi mérnökök elôtt tehát szinte
korlátlanok a lehetôségek.”
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Vannak a szorosan vett infor-
matikai tudományok. Ha erre
vágysz, informatikusként
bôven lesz rá lehetôséged,
hogy „kergesd a biteket”. Ha
azonban inkább a valós élet
konkrét problémáival szeret-
nél foglalkozni, nosza, rajta.
A BME VIK-en tanulhatsz pél-
dául egészségügyi mérnök-
nek is.

Fiatal korod ellenére minden bi-
zonnyal volt már dolgod az
egész ségüggyel. Elôfordulhatott,
hogy jókora leletköteggel mentél
orvostól orvosig. De az is elkép-
zelhetô, hogy a nagymama ellá-
tásának problémájával szembe-
sült a családod; meg kellett ol-
dani a folyamatos felügyeletet,
nyomon kellett követni a vérnyo-
más, a vércukorszint és egyéb
fontos élettani paraméterek ala-
kulását. Ezek bizony mind olyan
területek, amelyek szinte kiálta-
nak az informatikáért. Világszer -
te vannak komoly eredmények,
de iszonyúan sok még a tenni-
való. Csak néhány fontos terület:
az idôsek és fogyatékkal élôk
önálló életvitelét segítô megoldá-
sok; távdiagnosztikai, távgyógyá-
szati eszközök; képfeldolgozó el-
járások; országos adatbázisok ki-
alakítása; adatfeldolgozás. Ha in-
formatikusként vagy villamos-
mérnökként szívesen foglalkoz-
nál ilyen és hasonló, életközeli
témákkal, már a VIK alapképzé-
sében elindulhatsz ezen az úton,
és ha továbbra is látsz benne fan-
táziát, választhatod majd az
egészségügyi mérnök mester-
képzést.

Segítség a háziorvosoknak
és az idôseknek
A Méréstechnika és Információs
Rendszerek Tanszék (MIT) szá-
mos, az egészségügyi informati-
kával kapcsolatos projektben
vesz részt, és ezekbe a hallgató-
kat is bevonja. Már a kipróbálás
fázisában van például egy házi-
orvosi rendszer. Gondold csak
el, mekkora segítséget jelentene
a háziorvosoknak, és milyen biz-
tonságot a betegeknek, ha a ve-
szélyeztetett páciensekrôl folya-
matosan érkeznének egy számí-
tógépre az otthon mért vérnyo-
másértékek és egyéb paraméte-
rek, és a rendszer a kritikus érté-
kek elérése esetén – és csak ak -
kor – riasztaná az orvost. 

Mû sza ki oldalról már megold-
ható a prob léma: az interneten
keresztül, mobil vagy vezetékes
eszközökrôl továbbíthatóak az
adatok, amelyeket a megadott
szempon tok szerint kell feldol-
gozni a központban. Mindazon-
által bô ven van még fejlesztési
feladat, nem beszélve a jogi és
etikai kérdésekrôl, amelyeket
szintén nem szabad figyelmen
kívül hagyni. A téma tehát forró,
világszerte folynak ilyen irányú
projektek, amelyekben a villa-
mosmérnökök és az informatiku-
sok orvosokkal, jogászokkal,
pszichológusokkal, szociológu-
sokkal dolgoznak együtt.

Egy másik, európai uniós projekt
keretében az idôsek szellemi fris-
sességének megôrzésére, a ké-
pességek változásának nyomon
követésére fejlesztettek ki számí-

tógépes játékokat, illetve mérési
módszertant. A nemzetközi pro-
jekt megszervezésében, valamint
a fejlesztések koordinálásában,
de magukban a fejlesztésekben
is a BME VIK egyik innovációs
központja, az Egészségipari Mér-
nöki Tudásközpont meghatározó
szerepet játszott. A munka még
folyik, a projekt 2014 végén zá -
rul. A játékfejlesztés nagyon nép-
szerû a hallgatók körében, sok
online játék hallgatói munka
ered ménye. Könnyen elképzel-
heted, hogy a projektben dolgo-
zók nem steril informatikával
foglalkoznak. Együtt kell mû köd -
niük az orvosokkal, az érintett
idôsekkel, de a jogászokkal is.
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Gyógyszer
ne menjen 
a szemétbe!
Évente Ma gyar -
országon a tá-
mogatott gyógy-
szereknek kö-
rülbelül a 10%-a

megy pocsékba. Az orvos felírja a pi-
rulát, megvesszük, majd elfelejtjük
vagy nem akarjuk bevenni. Elô relépés
volna, ha az orvos ellenôrizni tudná,
a páciens beveszi-e a felírt gyógy sze-
reket, illetve a megfelelô orvosságot
veszi-e be. Szép feladat, ugye? Ter-
mészetesen tele informatikával. A
megoldás még várat magára, de egy-
szer biztosan meg születik. Segítségé-
vel rengeteget lehet majd spórolni,
és talán egészségesebbek leszünk.

Orvosi képfeldolgozás
A MIT-en régóta foglalkoznak orvosi
képfeldolgozással. Kutatói és dokto-
randuszai egy hazai konzorcium tag-
jaként részt vesznek egy digitális to -
moszintézis (DTS) technikára épülô,
vadonatúj képalkotó és -feldolgozó
eljárással mûködô, mellkasi vizsgála-
tok elvégzésére alkalmas rendszer
fejlesztésében. A DTS a mellkasról
függôleges metszeti képeket határoz
meg, bizonyos esetekben, például a
tüdôrák szûrésekor helyettesítheti 
a CT-t. Alkalmazásával gyorsabban,
olcsóbban és kisebb sugárdózissal
végezhetôk el a vizsgálatok. A MIT
kutatóinak közremûködésével létre-
hozott eszköz prototípusai már két
vezetô hazai tüdôdiagnosztikai intéz-
ményben mûködnek.

Mozgásanalízis
Az emberi látás nagyon hatékony, ha
statikus képet kell vizsgálni. Viszont
meglepôen gyengék vagyunk a moz-
gás értékelésében, pedig ez sokat
tud segíteni az orvosi diagnózisban.
Például a Parkinson kór korai stádiu-
mában olyan apró változások történ-
 nek az érintettek mozgásában, hogy
ezek szabad szemmel nem vehetôk
észre. A tanszéken fejlesztett, mar-
kerbázisú mozgásanalizátorral kimu-
tathatók a kezdeti rendellenes moz-
gások, segítve a korai diagnózist, il-
letve az optimális gyógyszerezést. Ez-
 által neurális betegek esetében a kó -
ros folyamat progressziója jelentô-
sen lelassítható. A MIT kutatói neu-
rológusokkal együttmûködve kere-
sik a vizsgálandó mozgásformákat, a
testre rögzített fényvisszaverô mar-
kerek mozgásának kiértékelésére
szolgáló hatékony algoritmusokat.

Vérnyomásmérés 
– ami nem csak játék
Mennyi a vérnyomásod? 125/84
mmHg. Rossz kérdés, rossz válasz.
A vérnyomás a kardiovaszkuláris
rendszer egyes pontjain eltérô, és
egy helyen akár szívütésenként vál-
tozik. Ráadásul a ma általánosan
használt mandzsettás mérés elszo-
rítja az artériát, megváltoztatva ezzel
a mérendô nyomást. Mit lehet hát
tenni? Igyekezni a vizsgált személyt
stresszmentes állapotba hozni,
ennek mértékét mérni. Következ-
tetni a mért értékbôl arra, mekkora
lett volna a vérnyomás, ha nem szo-
rítottuk volna el az artériát. Olyan
kiértékelô algoritmust készíteni,
amely nem csak a vérnyomást méri,
hanem az érfal rugalmasságára is ad
becslést. Ez megkönnyíti a kardioló-
gus számára a paciens állapotának
jellemzését. A MIT-en ilyen irányú
kutatások is folynak.

Nem vegytiszta informatika



konferenciaközpontjába, ahon-
nan vizuálisan követhették a rá-
diók mûködését; a folyamatokat,
a spektrum felhasználását, illetve
az eredményeket.

„Valóságos focimeccs-hangulat
volt a teremben. A pazar megje-
lenítésnek köszönhetôen min-
denki feketén-fehéren láthatta,
hogy ki mit alkotott, milyen
eredményt ért el. Nagy élmény
volt” – fogalmaz Horváth Péter, a
VIK Szélessávú Hírközlés és Vil-
lamosságtan Tanszék docense, a
csapat tagja (aki akkoriban az
amerikai Vanderbilt Egyetemen
dolgozott). 

A hazai egyetemeken végzett fej-
lesztôkbôl – három villamosmér-
nökbôl, egy informatikusból és
egy matematikusból – álló csa-
pat, miután megnyerte a máso-
dik fordulót, mindkét témában
bejutott a harmadik fordulóba,
ahol végül a harmadik helyet
szerezték meg.

„Sokat dolgoztunk, de több szem-
 pontból is megérte. Nagyon ér-
de kes volt a feladat, mindnyájan
élveztük, sokat tanultunk, és ter-
mészetesen a jó eredménnyel já -
ró pénzjutalom sem elhanyagol-
ható. Büszkék vagyunk rá, hogy
nem akármilyen mezônyben ke-
rültünk az élre. Olyan neves in-
tézményekbôl is érkeztek csapa-
tok, mint például a Georgia
Tech, a Virginia Tech vagy a Uni -
versity of Notre Dame ” – hang-
súlyozza Horváth Péter.

Arról még nem esett szó, milyen
tudás kellett ahhoz, hogy ezt a
vonzó feladatot ilyen kiválóan
megoldják a szakemberek. A VIK
docense szerint ez tipikusan na-
gyon tudásintenzív terület. Ismer -
ni kell a jelfeldolgozás, a hírköz-

lés- és kódoláselmélet rejtelmeit,
és természetesen kiválóan kell
tudni kódolni. Csak így lehet be-
vetni azokat a trükköket, amik kel
egy ilyen színvonalas versenyen
jó eredményt lehet elérni.

Kedves leendô Mûegyetemista!
Ne keseredj el! Mindezen tudás
alapjait megtanulhatod a VIK BSc
képzésén, az igazi mélységekbe
pedig a mesterkurzusokon ásha-
tod bele magadat. Mint ahogy a
mellékelt példa is mutatja, megéri.

Nyerô csapat
Akár a DARPA által kiírt ver-
senyeken is részt vehetsz, és
neves amerikai egyetemek
csapataival szállhatsz ringbe,
ha..... Ha megvan hozzá a tu-
dásod. VIK-diplomával még
nyerési esélyeid is vannak.
Íme a bizonyíték. 

Kezdjük az elején! Az amerikai
védelmi minisztérium kutató-fej-
lesztô ügynöksége, a DARPA
évek óta bizonyos tematikus fel-
adatokhoz kapcsolódó kihíváso-
kat tesz közzé. A modell új sze rû -
sége, hogy a fejlesztômunkával
nem egyvalakit bíznak meg, akit
elôre finanszíroznak, hanem gya-
korlatilag versenyt hirdetnek,
majd a gyôzteseknek fizetnek. 
A megmérettetésre jellemzôen
egyetemek, kutatóhelyek mun-
katársai jelentkeznek, de magán-

emberként (nem cégük képvise-
letében) az iparban dolgozók is
bekapcsolódhatnak. 

Az utóbbi idô ismertebb kihívá-
sai közé tartoznak a vezetô nél-
küli jármûvekkel, vagy a papír-
darálóból kikerült szeletkék ösz-
szeillesztésével kapcsolatos fela-
datok. A magyar kutatók érdek-
lôdését azonban nem ezek a le-
hetôségek keltették föl, hanem
az úgynevezett szoftverrádió.

A problémakör alapja a frekven-
ciasáv minél jobb kihasználása.
Az egyik feladat, hogy miként le -
het dominálni egy adott spektru-
mot (kompetitív megoldás).
Olyan eljárásokat kellett kidol-
gozni, amelyekkel meg lehet aka-
dályozni mások (az ellenség)
kommunikációját, azaz gyakorla-
tilag fel lehet szabadítani a frek-
venciasávot. A másik feladat a
spektrum kooperatív felhaszná-
lására irányul. Ennek lényege,
hogy adott frekvenciasávban
több rádió, elôzetes koordináció
nélkül, egymás zavarása nélkül
tudjon üzemelni.

A magyar fejlesztôkbôl álló csa-
pat mindkét versenyszámban in-
dult. A mezônyt egy nulladik for-
dulóban elôszûrték. Ezután a
mint egy 100 nevezôbôl körülbe-
lül 20 csapat jutott be a kétfordu-
lós versenybe.

Az Amerikában elhelyezett teszt-
rendszerhez távolról lehetett
hozzáférni, így mindenki a maga
választotta helyen dolgozhatott.
Mindkét forduló végén ötletesen
oldották meg az elkészült megol-
dások összecsapását. A résztve-
vôk meghívást kaptak a DARPA

Mi az a szoftverrádió?
Olyan rádió, aminél az alaphardver
adott, de azt, hogy a rádió milyen
modulációt, kódolást, spekt rum hoz -
záférési módszert stb. használ, a
szoft ver határozza meg. A rádió vi-
selkedése tehát teljes mértékben 
a mûködtetô szoftvertôl függ. A
DARPA versenyén minden csapat
ugyanazzal a hardverrel indult (ami-
hez fizikailag senki sem fért hozzá),
arra kellett kidolgoznia elôször a
stratégiát, majd megírnia a mû köd te -
tô szoftvert.

Irány a nemzetközi piac
Nem elhanyagolható kérdés, hogy
vajon mit tudnak kezdeni a hazai
szakemberek jól mûködô szoftverrá-
dióikkal. Mivel a digitális átállás glo-
bálisan frekvenciasávok felszabadulá-
sával, illetve a spektrumfelhasználás
liberalizációjával jár, a kooperatív rá-
diók iránt növekvô igény várható.
Ebbôl kiindulva a magyar fejlesztôk a
kooperatív rádió egyes elemeit meg-
próbálják szabadalmaztatni, továbbá
olyan önálló verziót készítenek, ami
számítógép nélkül is mû kö dô ké pes.
A versenyre kialakított rendszerek
esetében ugyanis a jelfeldolgozás egy
PC-n történt, azaz a rádiók nem au-
tonóm, önmagukban használható
eszközök. A cél egy beágyazott pro-
totípus elkészítése. Jóllehet ilyen tí-
pusú rádiókra Ma gyar or szá gon va ló -
színûleg még kicsi az igény, a nem-
zet közi piacon – fôleg az Egyesült Ál-
lamokban, Kanadában és Ang liában –
már most komoly az érdeklôdés.
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Felhôben az oktatók és a hallgatók
Könnyen indítható virtuális számítógépekkel támogatják a gyakorlati oktatást a
VIK-en. A háttérben a rugalmas, dinamikusan kezelhetô, CIRCLE Cloud nevû
felhôalkalmazás áll. Segítségével az oktatók a korábbinál gyorsabban készíthetik
elô a laborokat vagy a speciális szoftverigényû gyakorlataikat, továbbá a hallga-
tók akár napokkal a tanórák után is elérhetik az ott használt programokat, kon-
figurációkat.

A CIRCLE Cloud szakdolgozati témaként indult. A kutatás keretében létrejött
rendszer ingyenes, önálló, nyílt forráskódú felhômenedzser szoftvercsomag. Lé-
nyege, hogy a felhasználók elôre megadott sablonok mentén tetszôleges számú,
személyre szabott virtuális gépet hozhatnak létre anélkül, hogy minden egyes
gépre külön telepíteni kellene a programokat. A sablonokat az oktatók készít-
hetik el, és ôk adnak felhasználói jogosultságot a hallgatóknak, akiket a rendszer
az egyetemi címtár alapján azonosít.

A CIRCLE vázát hét szerverbôl álló klaszter adja az Informatikai Központ gép-
termében. A felhôalkalmazás fél terabájt RAM-mal, 100 processzormaggal és 24
terabájt tárolókapacitással mûködik.

A BME fejlesztését több felsôoktatási intézmény is átvette.
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és ugyanez a gép kapcsolódik
ahhoz a kapcsolótáblához is,
ahol a nyomógombok találhatók. 

Természetesen késôbb igény sze-
 rint tovább bôvülhet a funkciona-
 litás, például, hogy a robot egy
kamerán keresztül tudjon érzé-
kelni, gesztusokat is képes le-
gyen felismerni, és a gesztusok-

nak megfelelôen tudja azután el-
játszani az adott szöveget. Van
azonban még egy cél a „retró-ro -
bot” megidézésével: játékosan
közvetíteni egyfajta mérnöki kul-
túrát. Könnyen elôfordulhat, hogy
egy gyerekben – a bemutatót lát -
va – ölt szavakat az élmény:
„Apu, csináljunk mi is ilyet, anyu

hogy örülne neki”. – Valóban, ez
egy komoly érv – mondja Kiss
Bálint. Amikor belevágtak, ôket
is valami hasonló cél vezérelte,
mint az egykori kutatókat: hiába
dolgoztak kutatóintézetekben,
tudásuk eredményeit meg akar-
ták ismertetni a lehetô legtöbb,
arra fogékony emberrel. 
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Újra kellett éleszteni a szegedi robotembert!
Mielôtt bárki elôtt is a Vész-
helyzetben vagy más „kórhá-
zas” sorozatban látott képso-
rok peregnének le, meg lehet
nyugodni: annyi történt, hogy
egy, a „hôskorban” meg alko-
tott robotembert sikerült újra
felruházni eredeti funkcióival
(meg egy kicsivel többel).

A szegedi robotember attól sze-
gedi, hogy egy ottani kutatólabo-
ratóriumban hozták létre, a VIK
Irányítástechnika és Informatika
Tanszékére viszont már a Magyar
Mûszaki és Közlekedési Múze-
umtól érkezett a felkérés: szeret-
nék, ha meg lehetne valósítani

mindazt a funkciót – vagy inkább
többet –, mint amire ez a robot-
ember eredetileg, bô ötven éve
képes volt. 

Kiss Bálint tanszékvezetô szerint
a cél az volt, hogy aztán ezt a
mûködô változatot a múzeum
munkatársai idôszaki kiállításon
be is tudják mutatni. (Meg is va-
lósult az elképzelés: 2013 októ-
berében, majd 2014 júniusában
már a felújított változat volt a slá-
gere a Túrkevén, majd Pakson
megrendezett „A kibernetika
hôskora” címû kiállításnak).

Amikor „bemutatkoztak egymás-
nak”, a szegedi robotember még
épp a múzeum XI. kerületi telep-
helyén várta – a legendás Ural 2
szomszédságában –, hogy jobbra
forduljon a sorsa. Mûködôképes
korában valamekkora interaktivi-
tást mutatott: tudott köszönni, ké-
pes volt villogtatni a szemét, ha
megnyomtak rajta egy gombot,
vagy szenzora jelezte, hogy va-
laki egy bizonyos távolságnál
jobban megközelítette. 

Ami funkciót most a tanszéknek
a múzeum munkatársaival közö-
sen meg kellett valósítania – per-
sze már a mai eszközökkel –,
hogy nyomógombok segítségé-
vel elmondjon (lejátsszon) vala-
milyen szöveget, a fején lévô kis
antennát forgatni tudja, illetve kis
érzékelôk segítségével meg tudja
választani az aktuális köszönési
módot, függôen attól, hogy épp
gyermek nagyságú vagy felnôtt
látogató halad el vagy áll meg
mellette. 

Annak idején – a ’60-as, ’70-es
években – mindez kutatóintézeti
feladatnak számított, manapság
viszont már egy BSc-s hallgató
hardverismereteivel, programo-
zási tudásával is megvalósítható,
még ha laza „ujjgyakorlatnak”
azért nem is minôsül. Hallgatók
bevonására a munkába az idô rö-
vidsége miatt ezúttal nem kerül-
hetett sor, a feladatot a tanszék
egyik fiatal munkatársa végezte
el, az ô szakmai tapasztalatával,
tudásával a megfelelô hardvere-
lemek beszerzése után alig 6–7
munkaórába telt a nettó fejlesz-
tés. A megoldásban van egy mik-
rokontrolleres vezérlô, két ultra-
hangos távolságmérô eszköz, ér-
zékelôk, egy linuxos számítógép,
amellyel össze van kötve a robot,

INNOVÁCIÓ 27

Ad a külsejére
A Muszka Dániel által 1962-ben ter-
vezett robotról elôször az Ezermes-
ter címû újság számolt be; a lap sajá-
tossága volt, hogy reprodukálható
módon közölte le a cikkeket (teljes
áramköri, kapcsolási rajzzal, mû kö -
dési folyamatábrával). Mai mása a ki-
állításokon jobb kezében egy rádiót
tart - ebbôl hajdan a Kossuth és a
Petôfi Rádió adásai közül lehetett
választani. Fejét egy Wartburg ablak-
törlô-motorja mozgatja, forgó an-
tennája mellett szeme is világít.

Már az ötödik félévtôl
A VIK-en az alapképzésben mindkét
szakon egy fél évvel elôrébb hozták
az önálló, témalabor jellegû foglalko-
zásokat, vagyis a sikeres felvételi
után már az ötödik félévben minden -
ki megkezdheti építeni a saját jövô-
jét. Egy-egy tárgyhoz kapcsolódóan
léteznek ugyan önálló feladatlehetô-
ségek a megelôzô félévekben is, de
például egy idegenvezetô robot épí-
téséhez hasonló feladatra – ami már
összetettebb elektronikát, progra-
mozást, dokumentációt követel meg
– bô két évig kell várni.

Bábeli összhang
Az idegen nyelvû képzéssel elsôdle-
gesen kiszolgálandó hallgatói kör az
Erasmus-program résztvevôié, hoz-
zájuk csatlakoznak a tandíjat fizetô
hallgatók, valamint az Unión kívülrôl
valamilyen kétoldalú csereprogram
keretében érkezôk – mondja KISS

BÁLINT, aki a VIK-en az angol nyelvû
BSc- és MSc-képzések koordinátora.
A karon az ilyen hallgatók létszáma
ma már több mint 300 fô, ôket sze-
retnék „keverni” a magyar nyelvû
képzésben részt vevô hallgatókkal,
úgy, hogy utóbbiaknak megengedik
az „áthallgatást”. A nyelvek között
meghatározó az angol és a német, il-
letve bizonyos tárgyak esetében még
franciául is hallgathatók elôadások.

Jelenleg az a szabály, hogy az elsô há -
rom félévet kötelezô magyarul hall-
gatni, azt követôen már van lehetô-
ség felvenni az angol nyelvû képzés
egyes szakmai tárgyait. Egy (szak) -
nyel vi piramis épülhet tehát fel, a
csúcson pedig a nemzetközi kutatási
együttmûködésben végzett doktori
állhat. 

A német nyelvû képzésben – hiszen
a német ipari jelenlét kiemelkedô
Ma gyarországon –  elsôsorban a saját
hallgatók vesznek részt, de franciául
is 10 –15 kreditnyi tárgyat lehet fel-
venni az elsô négy félévben megfele -
lô számú külföldi jelentkezô esetén.

Tudtad, hogy Magyarországon –
az Európai Unió többi tagorszá-
gához hasonlóan – meglehetô-
sen korlátozott a kutatói utánpót-
lás? E szomorú tény egyik fô oka,
hogy folyamatosan csökken a
matematikai, természettudomá-
nyi, mûszaki és informatikai sza-
kokon továbbtanulók aránya.
Nem tolonganak a fiatalok ezek -
re a szakokra, pedig igazán ki-
váló lehetôségek nyílnak meg a
mûszaki pályát választók elôtt.
Azok például, akik a BME VIK-
en végeznek, igazi szakmai kihí-
vásokkal találkoznak már pályá-
juk elején, ráadásul a fizetésükre
sem panaszkodhatnak. 

A hazai kutatói közösséget az a
veszély is fenyegeti, hogy ma-
nap ság sok fiatal külföldön kép-
zeli el szakmai karrierjét. A félre-
értések elkerülése végett, termé-
szetesen rendkívül hasznos le -
het, ha valaki néhány évet egy
külföldi kutató-fejlesztô központ-
ban tölt el. 

A probléma tehát sokrétû, és
nyilván nem oldható meg egyik
napról a másikra. Vannak azon-
ban kezdeményezések, amelyek
– ha apró lépésekkel is, de – kö-
zelebb visznek a célhoz. A BME
VIK oktatói és hallgatói például

már évek óta járnak ki a középis-
kolákba, ahol elôadásokon hív-
ják fel a figyelmet a villamosmér-
nöki és informatikusi pálya szép-
ségeire, továbbá a Mûegyetemen
folyó színvonalas oktatásra.
2013-tól egy két éves nyertes pá-
lyázatnak köszönhetôen kibôvült
a népszerûsítô körút. A projekt
gazdája a BME VIKING Villamos-
mérnöki és Informatikai Kutató-
Fejlesztô Nonprofit Zrt., amely a
TÁMOP – 4.2.3–12/1/KONV pá-
lyázaton nyert el 137 millió forint
támogatást. A Hétköznapi tudo-
mány projekt keretében mintegy
50 középiskolát látogatnak meg
országszerte, rendezvényeket, ki-
állításokat, személyes találkozá-
sokat szerveznek. Így próbálják
meg felhívni a figyelmet a kutatói
pálya szépségeire, valamint ked-
vet csinálni a fiataloknak a mû -
szaki, természettudományos,
mérnöki és informatikusi pálya,
illetve a BME VIK iránt.

Tudóskörút



Forradalmian új DNS-szek ve -
n álási módszer tesztelésében
vesz részt egy mûegyetemi
kutatócsoport. 

Tesztelési felhívást tett közzé
2014 tavaszán az Oxford Nano -
pore Technologies DNS-szek ve -
náló készülékének kipróbálá-
sára. Magyarországról egyedül 
a BME VIK Méréstechnika és In-
formációs Rendszerek Tanszékét
(MIT) választották be a tesztelôk
közé. A bioinformatika kutató-
csoport így kipróbálhatja a DNS-
szekvenálásban forradalmi áttö-
rést ígérô, pendrive méretû USB-
eszközt, a MinION-t, amely vár-
hatóan hamarosan piacra kerül,
és nagyságrendekkel csökkenti 
a DNS-szekvenálás költségeit. 

A tesztelésben a MIT részérôl
Antal Péter és Sárközy Péter vett
részt.

Definíció szerint a DNS-szek ve -
nálás olyan biokémiai módszer,
amelynek során meghatározzák
a DNS-molekula nuk leo tid sor -
rendjét. Napjainkban a DNS-
szek venálás a molekuláris bioló-
gia egyik legmeghatározóbb esz-
közévé vált. A DNS-szekvencia
meghatározása alapvetô fontos-
ságú az élô szervezetek mû kö dé -
sének megértésében. A modern
szekvenáló technikákkal már
szá mos élôlény teljes genomját
(örökítô információinak összes-
ségét), köztük az emberét is sike-
resen meghatározták. E folyama-
tokban komoly szerep jut a kor-
szerû méréstechnikának és infor-
matikának. A keletkezô hatalmas
adatmennyiségek feldolgozása il-
leszkedik napjaink big data trend-
 jeihez. Az oxfordi siker azt bizo-
nyítja, hogy a Mûegyetemen fo -
lyó ilyen irányú tevékenység a
nemzetközi élvonalban van.
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Nem csak zenerajongóknak
Ha megtanulsz jelfeldolgozó
processzoron programozni,
nem csupán szintetizátorokat
építhetsz vagy gitárhangokat
torzíthatsz. Persze megtehe-
ted ezt is, ám tudásod birtoká-
ban sokkal több lehetôség
nyílik meg elôtted.

Nyilván te is tudod, hogy a szin-
tetizátorokkal manapság szinte
tökéletesen lehet különféle hang-
 szerek hangját utánozni. Adott
esetben nem könnyû megállapí-
tani, hogy valódi zongorát vagy
orgonát hall az ember, vagy a
hang elektronikus úton jött létre.
Azt pedig talán magad is kipró-
báltad, hogy milyen torzításokat,
speciális effekteket lehet elérni 
a gitárhangokkal, számítógépes
programok segítségével. Minde-
zek olyan területek – a hangszin-
tézis és a különféle zenei effek-
tek –, amelyek alapjait és rejtel-

meit kiválóan elsajátíthatod 
a BME VIK-en.

„Elôször a jelfeldolgozás alapjait
kell megtanulni, ez kétségtelenül
komoly matematikára épül. Utá -
na következhetnek a választható
tárgyak, amelyek keretében lehet
például szintetizátorszoftvert írni,
de egy egyszerû hardver építésé-
nek sincs akadálya. Jellemzôen
hobbizenész hallgatóink szoktak
például gitáreffekt programokat
fejleszteni, van, aki a munkát a
diplomatervében teljesíti ki. Az
itt folyó munka tehát nem arra
készíti fel a hallgatókat, hogy az
eszközök potmétereit miként ál-
lítsák be, hanem maguknak az
eszközöknek a fejlesztését és épí-
 tését tanulhatják meg a leen dô
szakemberek. Választható tár-
gyaink egyébként a villamosmér-
nök és az informatikus hallgatók
elôtt is nyitottak, mind az alap-,

mind a mesterképzésben” – mu -
tat rá Bank Balázs, a Méréstech-
nika és Információs Rendszerek
Tanszék docense.

Jóllehet Magyarországon nincse-
nek nagy, hangrendszereket fej-
lesztô és gyártó cégek, a terület
szakértôi elôtt mégis számtalan
lehetôség áll. Egyrészt kisebb cé-
gekbôl nincs hiány, másrészt a
munka – jellegébôl fakadóan –
kiválóan végezhetô távolból, te -
hát akár külföldi cégek megren-
delésére is. Emellett arról sem
szabad megfeledkezni, hogy az
így megszerzett jelfeldolgozási
eszköztár sok egyéb területen is
használható, így például a mérés-
 technikában, az orvosi mû sze rek
fejlesztésében, az autóipari alkal-
mazásoknál vagy különféle táv-
közlési feladatok megoldásánál.

A jelfeldolgozás eszköztára
a méréstechnikában, az or-
 vosi mûszerek fejlesztésé-
ben, a távközlésben és az
autóiparban is használható

„

„
Hangmorzsák
• Tudtad, hogy a Hang Világnapját

április 16-án ünnepeljük?

• Az elsô tisztán elektronikus, elekt-
roncsövekbôl felépülô hangszer a
theremin (1920).

• Noha a szintetizátorokat manap-
ság alapvetôen a könnyûzenében
használják, az elektronikus hangzá-
sok elôször a klasszikus kortárs
zenében jelentek meg.

• A szintetizátorok berobbanása egy
Bach-lemezhez köthetô. Walter
Carlos 1968-as felvétele platina -
lemez lett.

• Egy francia kutatócsoport a zon-
gora minden részletre kiterjedô
modellezésén dolgozik. Olyan
pre cíz modellt szeretnének kifej-
leszteni, amely megmutatja például
azt, hogy a hangszer fatestének
legkisebb változtatásai milyen ha-
tást gyakorolnak a hangzásra. Cél-
juk a zongoraépítôk segítése.

• A húros vagy levegôvel mû köd te -
tett (tehát az egydimenziós rez-
gésû) hangszereknél jóval bonyo-
lultabb a kétdimenziós, emellett
erôsen nemlineáris rezgésû hang-
szerek – például a dob vagy a cin-
tányér – hangjának szintetizálása.
Manapság ez fontos kutatási terü-
let, de eddig nem született igazán
valósághû modell.
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Bioinformatika a VIK-en



összeszerelésrôl... Balázs Ger -
gely nek meggyôzôdé se, ha va-
laki már egyetemi évei alatt,
aktív szereplôként végigmegy
egy ilyen folyamaton, az hatal-
mas segítséget és életszemléletet
kap ahhoz, hogy amikor mun-
káltatója bízza meg hasonló fela-
dattal – az ipari szereplôk két

kézzel kapnak az itt végzô srá-
cok után –, könnyebben legyen
képes átlendülni az aktuális
problémákon.

„Rejtett banánhéjakon” ugyan
mindig meg lehet csúszni egy

kicsit, de most már biztonsággal
kijelenthetô: belátható idôn
belül ott fog mûködni – még-
hozzá kifogástalanul! – a kerék-
agymotor, ahová tervezték: egy
mû egye te mi csapat versenyau-
tójában.
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Az autó(motor)építés igazi csapatsport!
Évek óta folyik egy igazi „mû -
szaki csemege” fejlesztése a
BME VIK Villamos Energetika
Tanszék koordinálásával, és
belátható közelségbe került 
a cél is: egy innovatív kerék-
agymotoros villamos hajtású
jármû megalkotása.

Impozáns a kitûzött cél: egy
elekt romos meghajtású verseny-
autó megépítése saját tervezéssel
és kivitelezésben, öregbítve a
Mû egyetem hírnevét. És ennek
az innovatív fejlesztésnek immár
történelme is van!

Balázs Gergely György, a Villa-
mos Energetika Tanszéken be-
lül mûködô Villamos Gépek és 
Hajtások Csoport oktatója, a
bmemo tion projekt vezetôje, 
két olyan fordulópontot villant
fel, amelyek különleges je len tô -
sé gû ek mind a jelenleg körülbe-
lül 40 hallgató – leendô villamos-,
gépész-, illetve közlekedésmér-
nök – alkotta csapat, mind a fej-
lesztés életében. 

Az egyik 2013 szeptembere, a
má sik pedig 2014 júliusa. Egy éve
még gôzerôvel dolgoztak azon,
hogy egy prototípus motor össze-
álljon. El is készültek vele, feltet-

ték a próbapadra, és – valamiért
nem mûködött... Fejcsóválás he-
lyett rengeteg számítás, szimulá-
ciós eljárás következett. Vé gül az
egyik gépész rábökött egy alkat-
részre, mondván, (szó szerint) az
a kerékkötôje a mû kö dés nek. A
motor fedôlapja – mivel nem elég
merevre tervezték – mozdulatlan-
ságra ítélte a forgórészt: bele-be-
lesúrolt az állórész be, és volt
olyan állapot is, amikor egy sze -
rûen beleragadt. Az alkatrész át-
tervezése tette lehetôvé, hogy a
motor hatalmas sikert arasson az
Automotive Hun gary kiállításon,
a jármûipar legnagyobb hazai se-
regszemléjén.

Amikor elkészült a prototípus, és
úgy tûnt, mechanikailag minden
rendben van vele, egy bizonyos
frekvencián igen erôs mechani-
kai lengés adódott. Ekkor egy
kedves ipari partner azt javasolta:
„fiúk, próbáljátok ki úgy, hogy
más horonyszám-póluspár arányt
alkalmaztok!”

Újabb – nem rövid! – tervezési és
gyártási folyamat következett
tehát, míg végül július elején el-
készült ezzel a megváltoztatott
aránnyal a motor, és – láss cso-
dát! – gyönyörûen mûködött 

a próbapadon. Mindez jól pél-
dázza – mind a jelenlegi, mind a
leendô mû egye te misták elôtt –,
hogy ami kívülrôl „pikk-pakk” és
„happy” dolognak tûnik, azért
kôkeményen meg kell küzdeni.
Egy még annyira aprónak látszó
változtatás is hihetetlenül alapos
(újra)tervezést igényel. És akkor
még szó sincs a gyártatásról és

Motor a kerékben? Igen!
Az úgynevezett külsô forgórészes
kerékagymotor magában a kerékben
helyezkedik el, a megoldás egyik elô-
nye, hogy ezáltal jelentôs tér szaba-
dul fel. Hátránya ugyanakkor, hogy 
a rugózatlan tömeg megnövekszik,
és ez fôként a hátsó futómûnél je-
lent tervezôi kihívást. A 40 fôs hall-
gatói csapat tagjai tervezik és készí-
tik a hajtáselektronikát, a jármûvet
vezérlô gyengeáramú elektronikát és
az állandómágneses motorokat is. A
közvetlen hajtású motor külsô for-
górésze közvetlenül épül be egy 13
collos felnibe.

Egész iparág a fejlesztés mögött
A fejlesztés nem olcsó dolog, pláne nem egy versenyautóé! Hogy honnan van rá pénz?
Igyekeznek egyetemi forrásokat igénybe venni, és az ipart is megkeresték. Utóbbiak
nem pénzzel, hanem elsôsorban terméktámogatással vagy egyes alegységek gyártásá-
val tudnak nagy segítséget nyújtani. BALÁZS GERGELY mûegyetemi csapata mögött egy
egész iparág sorakozott fel, hogy a maga eszközeivel segítse a fejlesztést és a gyártást.
Ott a helyük tehát nekik is a képzeletbeli “Hall of Fame”-en: Conrad Electronics, Dend-
 rit Kft., Diagon Kft., Eurocircuits, Far merco, HVG Press, Loctite, Mû szer au to ma ti ka,
SKF, Varinex Zrt., Zarges. Na és természetesen maga a Mû egye tem is teljes mellszé-
lességgel a projekt mögé állt – sok segítség származik bel sô forrásból is.
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munkát lerakni az asztalra, ami
aztán valaki más számára lesz
hasznos. 

És a mostani középiskolások mi-
ként juthatnak el a PhD képzé-
sig? Az elsô két évben még na-
gyon sok az alapozó tantárgy –
mondja Krisztián –, tehát általá-
ban nincs idejük a hallgatóknak
arra, hogy mással foglalkozza-
nak. Az alapozás után választa-
nak tanszéket, ott van lehetôsé-
gük önálló témát választani (ez
az önálló laboratórium, az „ön -
lab” már megalapozhatja a ké-
sôbbi, doktori témát ). Igazából 
a második-harmadik évtôl kezd -
ve – ha valaki rátermettnek érzi
magát – bekapcsolódhat egye-
temi projektekbe. Legtöbbször
ez a specializáció-választásra
esik. Léteznek olyan kutatócso-
portok – mondja Márton –, ame-
lyek kifejezetten keresik a hallga-
tókat, hogy részt vegyenek egy
legószerûen építkezô projekt-
ben: hogy egy-egy részfeladatot
megoldjanak egy amúgy sokkal
szebb, sokkal nagyobb témából. 
A képzés többlépcsôs: van a 3 és
fél éves BSc, utána, ha valaki
doktorandusz akar lenni, köte-
lezô MSc-re menni, ez még két
év. Ebben az idôszakban már ér-
demes részt venni a tudományos
diákköri konferenciákon minden
év novemberében, ahol külön-
bözô kutatási témákat dolgoznak
fel a hallgatók. Az ilyen megmé-
retés már pontot eredményez a
PhD-hez vezetô úton – hisz ott is
van felvételi.

Ne félj a fizikától!
A mondás szerint „Jobb félni,
mint megijedni”, ám a vil la mos -
ka ri fizikától semmi okod retteg -
ni. Jóllehet hallgatói körökben

sokan mumusként tekintenek er -
re az alapozó tárgyra, számos
pél da igazolja, hogy egyáltalán
nem lehetetlen venni az aka-
dályt. Természetesen a középis-
kolai alapok nélkülözhetetlenek.
Ezért is tanácsos fizikából fa kul -
tál ni, sôt az sem ördögtôl való
gondolat, hogy a VIK-re készü-
lôk fizikából érettségizzenek, le-
hetôleg emelt szinten. Feltételez-
hetô, hogy egy leendô mérnök-
nek ez sokkal inkább érdekes,
mint gyötrelmes.

Sajnos az év eleji fizika felmérôn
2014-ben sem remekeltek a gó-
lyák, bár jobban teljesítettek, mint
az elôzô évben, noha a teszt a je-
lenlegi középiskolás tan anyag-
hoz, illetve a középszintû fizika

érettségi szintjéhez igazodott. A
BME az elvárt minimumszintet 50
százalékban határozta meg. A di-
agramokból egy értelmûen lát-
szik, hogy a mérnökinformatiku-
sok táborában jóval többen telje-
sítettek a 25 pontos 50 százalék
alatt, mint fölött, miközben a vil-
lamosmérnököknél az arány for-
dított. Mind azonáltal a VIK veze-
tése senkinél sem lát okot az el-
keseredésre. A „gyengélkedôk”
támogatására szabadon választ-
ható felzárkóztató tantárgyakat
indítottak, amelyek segítségével
az esetleges hiányzó ismeretek
könnyen pótolhatók úgy, hogy
még kreditpontok is szerezhe-
tôk. Kedves leendô Hallgatónk!
Még nem késô nekiveselkedni 
a fizikának.
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Kutatni öröm
Amikor valaki még az egye-
temi jelentkezés elôtt tart,
aligha tudhatja, hogy ôt az
isten is kutatónak teremtette. 

Fekete Krisztián és Sipos Márton
– mindketten a Villamosmérnöki
és Informatikai Kar PhD hallgatói
– közösen tartottak elôadást egy
rendezvényen „A kutatás örö-
mei” címmel. Ha tehát valaki vá-
laszt tud adni arra – a bennetek
is megfogalmazódó kérdésre –,
hogy mitôl öröm kutatónak len -
ni, és mi van még, túl a kutatás
nyújtotta örömön, akkor ôk
azok. Egyáltalán létezik olyan,
hogy kutató alkat? Doktoran-
duszként témát választani mindig
nehéz feladat – mondja tapaszta-
latból Krisztián –, hiszen az infor-
matika óriási terület. Nincs, nem
lehet olyan szakember, aki min-
denhez értene az it-n belül, és ez
igaz a PhD-s témákra is. Ahhoz,
hogy ez az öröm valamiképpen
fönnállhasson, mindenképpen

olyan témát kell találni, ami érde-
kel, izgat valakit. Ha ez nincs
meg, akkor nem lesz meg a moti-
váció ahhoz, hogy jól végezze el
a maga kutatását.

Ha az ember nem hisz benne,
vagy nem bízik abban, hogy va-
lamikor jó lesz, amit csinál, akkor
egyáltalán nem érdemes ezzel

foglalkozni – szögezi le Márton
is. A doktori munka hétköznapi
feladata, hogy cikkeket publikál-
nak adott témakörben, hivatkoz -
va más kutatócsoportokra is. Elô-
remutató dolgokról írnak, és jól
tudják, hogy ezeknek csak az 50
százalékából lehet valami, és ha
lesz, akkor is legfeljebb 20 év
múlva... Esetleg elôfordulhat,
hogy ha 10–20 év elteltével be-
következik valamiféle áttörés,
akár a mobil-energiahatékony-
ság, akár az elosztott adattárolás,
kódolás területén, akkor ebben
egy kis szeletét fölhasználják 
a mai kutatók – így Krisztián és
Márton – munkájának, és úgy
fognak rá tekinteni, hogy az is
hozzájárult a végül megszületett
mûszaki alkotáshoz.

Krisztián vallja, hogy egy – sike-
res – kutatónak talán nem is a
szorgalom, hanem a feladat iránti
alázat a legfontosabb vonása.
Kutatóként ugyanis részesei egy

egyetemi (nem is kis) tanszék
éle tének. Tanítanak, aktív a kap-
csolatuk a hallgatókkal, és ha az
ember ezt nem kellô alázattal csi-
nálja, akkor... 

Márton szerint a kutatás egy ki-
csit olyan, mint a csapatsport: el-
engedhetetlen a megfelelô men-
talitás. Az alázat mellé természe-
tesen társul egyfajta kíváncsiság:
mit csinál éppen a csapattárs – és
ez a csapattárs ülhet a szomszé-
dos számítógép elôtt, de lehet a
világ egy teljesen más pontján is:
nem ritka, hogy két, azonos terü-
leten dolgozó kutató személye-
sen soha sem találkozik egymás-
sal. Azt viszont tudják, hol válhat
értékesebbé a munkájuk a má-
siké által – és hogy tudnak olyan
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Erasmus és társai
A pályázható külföldi ösztöndíjak kö-
re a magyar egyetemek közül aligha-
nem a Mûegyetemen a legnagyobb.
Rengeteg lehetôség van, amelyek
közül a legnépszerûbb az Erasmus. 
A második-harmadik évben szokták
ajánlani, de nagyon sok olyan hallga -
tó van, aki MSc-n megy külföldre,
mert addigra már megvan az alap-
szintû diplomája, és egy félévet ki
tud hagyni.

Névjegyek
FEKETE KRISZTIÁN harmadéves dokto-
randusz, most fejezte be a doktori
iskolát, szeptembertôl tanársegéd az
Automatizálási és Alkalmazott Infor-
matikai Tanszéken (AUT). Témája a
mobil-energiahatékonyság. (Ma min-
denki okostelefont használ, amelyek
nagyon hamar lemerülnek, naponta
újra kell ôket tölteni. Ezen próbál
változtatni.)

SIPOS MÁRTON második éve PhD-
hallgató, egy – a dániai Aalborg
Egyetemmel közös – duál-PhD-prog-
ram keretében tanul az AUT-on.
Szakterülete az elosztott tá ro ló -
rend szerek világa, azon belül is hiba-
javító kódolással foglalkozik. 

Fizika felmérô eredménye (2014) – a mérnökinformatikus gólyák 
pontszámainak eloszlása

Átlagos pont: 23,14 pont (46,27%)     50%, vagy felette: 163 fô (37,30%)

Átlagos pont: 30,29 pont (60,58%)     50%, vagy felette: 247 fô (65,00%)

Fizika felmérô eredménye (2014) – a villamosmérnök gólyák 
pontszámainak eloszlása
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A Pro Progressio Alapítvány 2014. évi díjazottjai

A VIK-en a hallgatói kreativitást nem
csak az oktatók díjazzák, 
ha nem az ipar is felfigyel a jó ötletekre.
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A Budapesti Mûszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetemen mû kö -
dô közhasznú Pro Progressio Ala-
 pítvány 2014-ben hatodik alka-
lommal hirdette meg középisko-
lák részére a mûszaki és termé-
szettudományi tárgyak oktatásá-
nak támogatására, valamint az
ezeket a tárgyakat oktató peda-
gógusok elismerésére szóló pá-
lyázatát.

Az alapítvány az egyetemi tehet-
séggondozás és innovációs tevé-
kenységek mellett olyan rendez-
vények – szakkörök, elôadások,
tanulmányi versenyek – támoga-
tását tûzte ki célul, amelyek ötle-
tes megoldásokat javasolnak a
mû szaki-természettudományi te-
rület iránti érdeklôdés felkelté-
sére. A tanároknak szóló elisme-
rés azokat a pedagógusokat jutal-
mazza ösztöndíjjal, akiknek tanít-
ványai közül többen tettek emelt
szintû érettségit matematika, fi-
zika, ké mia, biológia, informatika
tantárgyakból, s érettségi után a
Mû egye temen folytatják tanulmá-
nyaikat – mondta Pakucs János, 
a kuratórium elnöke. 

A felosztható díjalap 10 mil lió fo-
rint volt ebben az évben.

Nyertes tanárok
Gulyás Erzsébet – Eötvös József Gimnázium (Budapest, V. ker.)
Gyôry Ákos – Földes Ferenc Gimnázium (Miskolc)
Izsa Éva – Berzsenyi Dániel Gimnázium (Budapest)
Rakamazi Richárd – Baár-Madas Református Gimnázium, Általános 

Iskola és Kollégium (Budapest)
Székely Zoltán – Piarista Gimnázium (Budapest)
Szilos Attila – Türr István Gimnázium és Kollégium (Pápa)
Thuránszky Rudolf – Szent István Gimnázium (Kalocsa)
Tiszáné dr. Kósa Eszter Imola – Ward Mária Általános Iskola és 

Gimnázium (Budapest)
Tóthné Brassói Hilda – Boronkay György Mûszaki Szakközépiskola,

Gimnázium és Kollégium (Vác)
Tóth Szilvia – Bessenyei György Gimnázium és Kollégium (Kisvárda)
Tugyiné Czinkotai Krisztina – Kispesti Deák Ferenc Gimnázium

(Budapest)
Varga Eszter – Bornemisza Péter Gimnázium (Budapest)

Nyertes iskolák
Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium (Sárospatak)
Berzsenyi Dániel Gimnázium (Budapest)
Boronkay György Mûszaki Középiskola és Gimnázium (Vác)
Eötvös József Gimnázium (Budapest, V. ker.)
Eötvös József Gimnázium, Szakképzô Iskola és Kollégium (Tiszaújváros)
Evangélikus Petôfi Gimnázium és Kollégium (Aszód)
Fasori Evangélikus Gimnázium (Budapest)
Lovassy László Gimnázium (Veszprém)
Petôfi Sándor Evangélikus Gimnázium (Bonyhád)
Piarista Gimnázium (Budapest)
Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium (Szeged)
Teleki Blanka Gimnázium (Budapest)
Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola (Székesfehérvár)
Veres Pálné Gimnázium (Budapest)
Verseghy Ferenc Gimnázium (Szolnok)

Az alapítvány tevékenységérôl bôvebb információ a www.proprogressio.hu oldalon olvasható.



A gimnazisták egyenesen imád-
ták a programot. Kiváló ötletek
születtek a Szép mû vészeti Mú-
zeum és több levél tár számára is.

A kurzus ösztöndíjat is hozott a
BME-nek és a MOME-nak (STEM
díj), ahol az oktatás gyakorlati
eszközeit jutalmazták. A cél leg-
inkább olyan projektek létreho-
zása, amelyek eredményével a
mindennapi életben is találkoz-
hatunk – mesélte Forstner
Bertalan.

Valós projekttudás
Lelkesedés szerencsére bôven
van már a diploma elôtt is. Aki

naprakész tudásra vágyik, már
másodévesen mehet gyakorlatra. 

Óriási lökést adhat, ha valaki
megismeri a különféle projekte-
ket a való életben, azokat a
know-how-okat, amelyeket nem
lehet az egyetemen megtanulni.
Például azt, hogy miként viszo-
nyul a megrendelô a fejlesztô-
höz, hogyan dolgozhat együtt
egy szoftverfejlesztô egy di záj -
nerrel vagy üzleti analitikussal. 

Az egyetem falai között futó pro-
jektek során az is nyilvánvalóvá
válik, hogy nélkülözhetetlen a
fejlesztés eredményének teszte-

lése, majd az elvégzett munka
dokumentálása is.

Ha a VIK hallgatójaként netán
kedved szottyan majd a BME és 
a MOME közös kurzusát válasz-
tani, képes leszel az olyan meg-
rendelôk fejével is gondolkodni,
akiknek semmi közük sincs az
informatikához. Azoknak is tudsz
majd segíteni, akik eddig csupán
telefonáltak az okos te le fon juk -
kal, és csak most kezdenek el
mobilalkalmazásokat használni.
Ilyenekbôl pedig várhatóan még
jó ideig nem lesz hiány, így tudá-
sod nagy értéket képvisel majd 
a piacon.
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Mobilrajongók és mûvészetkedvelôk
Mihez kezdhetsz a mo bil od -
dal egy kiállítás közepén? Mi
sül ki belôle, ha a digitális vi -
lág és a mûvészet találkozik?
Vannak, akik már kipróbál-
ták, és az eredmények na-
gyon biztatóak. A kurzust te
is látogathatod.

A Mûegyetemen sokan rajonga-
nak a mobilitásért, és a hallgatók
között is egyre többen vannak,
akik szívesen készítenének kü-
lönféle mobilalkalmazásokat.
Mindegy, hogy mit, csak mobil
legyen! Persze még jobb, ha az
alkalmazás hasznos és látványos.
Szerencsére a VIK hallgatói szá-
mára a választék bô.

Az egyik ilyen izgalmas ötlet a
múzeumok kapcsán pattant ki.
Vajon mi történik, ha a digitális
világot összehozzuk a mû vé szet -
tel? Forstner Bertalan, a BME Au-

tomatizálási és Alkalmazott Infor-
matikai Tanszék docense és
Ruttkay Zsófia, a Moholy-Nagy
Mûvészeti Egyetem (MOME) di-
gitális médialabor vezetôje re -
mek csapatot szervezett a Mû -
egye tem és a MOME hallgatói-
ból. A BME-rôl elkötelezett mo-
bilrajongókat hoztak, a MOME
pedig lelkes menedzser- és mû -
vészhallgatókat küldött. 

Ebbôl valósult meg jó három éve
a digitális múzeumpedagógiai
kurzus, amely ontotta a jó ötlete-
ket. A kész tervek aztán árverés -
re kerültek, a hallgatók pedig li-
citálhattak a nekik tetszô projek t -
re. Így jöttek össze a csapatok,
ter mészetesen BME-s és MOME-s
tanárok felügyelete alatt. Fél év
után mindenki bemutatta, hogy
mire jutott. A témák ihletet adtak
szakdolgozathoz, diplomamun-
kához, az intézmények pedig

igen elégedettek voltak az ered-
ménnyel.

Kalandtúra mobillal
Az egyik ilyen sikeres projekt 
a sok közül a Bajor Gizi Színész-
múzeumhoz kapcsolódik. A pa -
ra park-kalandtúrák mintájára te -
letûzdelték a helyszínt a pincétôl
a padlásig mindenféle megoldan-
dó feladattal. A kezdeményezés-
nek óriási sikere volt. Rengete-
gen mentek el a múzeumba, és
próbálták ki a mobilalkalmazást.
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Elôny az empátia
Vajon a lányok mihez kezdhetnek egy
mobilalkalmazás-fejlesztô csapatban?
Természetesen alkalmazást fejleszte-
nek, de ha jól használják ki empatikus
képességüket, akkor elônyt teremt-
hetnek például az ügyfél igényeinek
felmérésekor vagy a projekt szervezé-
sekor. 

Sikeres lányok eredményei 
a lanyoknapja.vik.bme.hu oldalon.



sítjuk el a hozzátartozók, barátok
közbenjárását sem” – fogalmaz 
a HÖK-elnök. 

Felzárkóztató program
A HÖK kezdeményezésére a
VIK-en felzárkóztató programot
vezettek be. Ha valakinek rosz-
szul sikerül az elsô féléve, fel -
ajánlanak neki egy felzárkózási
lehetôséget. A második félévben
passzívon vagy aktívon felzár-
kóztató tárgyakat hallgathat, a
következô szeptemberben pedig
elölrôl kezdheti az egész kép-
zést, hogy aztán csúszás nélkül
tudjon egyenesen haladni. „Saj-
nos egyre többen vannak, akik a
középiskolából hiányos ismere-
tekkel jönnek, és rögtön az ele-
jén megcsúsznak. Ezután már
mindent csúszó félévekkel tud-
nak csak letenni, ami nagy meg-
terhelés. Inkább essenek át a ne-
hezén az elején, és így még bent
is maradhatnak a 9 félévvel az ál-
lamilag támogatott idôkeretben”
– tanácsolja Bakos Asztrik. Hoz-
záteszi még, hogy a képzésnek
úgy van igazán értelme, ha a
hallgató az alapképzés (BSc)
után a mesterfokozatot (MSc) is
megszerzi.

Külföldi lehetôségek
A VIK hallgatói elôtt a világ is ki-
nyílik, számtalan külföldi szak-
mai gyakorlat vagy képzés kö-
zött választhatnak. Bakos Asztrik
tapasztalatai szerint szinte vissza
kell fogni az embereket, hogy ne
vállaljanak el nagyon egzotikus
lehetôségeket, mondjuk Kínában
vagy Amerikában, mert az a kép-
zésük rovására is mehet. Nagyon
nagy a csábítás, hogy a hallgatók
elmenjenek féléves szakmai gya-
korlatra, mondjuk Koreába, ahol
persze lehet tanulni, de a hazaté-
rés után nem mindig könnyû újra
felvenni a fonalat.

A külföldi képzés némileg más
el bírálás alá esik. Karlsruhéban
például egy egész félévet is hasz-
nos lehet hallgatni. Az ott elsajá-
títható ismeretek jól illeszkednek
az itthoni képzéshez.

Tartsd élôn a nyelvtudásod!
A statisztikák szerint a VIK-re ma
már szinte minden fiatal nyelv-
vizsgával kerül be. Ez több szem-
pontból is remek dolog. Egyrészt
a tanulmányok elvégzéséhez óri -
ási szükség van az angolra, más-
részt az egyetem mellett nehezen
jut idô a nyelvtanulásra, harmad-
részt nem kell azért aggódni,
hogy a nyelvvizsga hiánya miatt
az egyetem kénytelen lesz visz-
szatartani a diplomát. Te is jól te-
szed tehát, ha még a középisko-
lában belehúzol, és az érettségi
elôtt leteszed legalább angolból
a nyelvvizsgát. Egyébként a VIK-
en annak sincs akadálya, hogy 
a magyar nyelvû képzés hallgatói
is felvegyenek néhány tantárgyat
angolul. Ez remek gyakorlási és
továbbfejlôdési lehetôség. 

A nyelvtudás, különösen az aktív
nyelvhasználat ugyanis könnyen
romolhat, ha valaki nem gyako-

rol nap mint nap. Feltétlenül pró-
báld tehát szinten tartani maga-
dat, mert a tapasztalatok szerint
elôfordul, hogy a nyelvtudás
elégtelensége az állásinterjúkon
bukik ki.

38 KREATIVITÁS

Segítô kéz a hallgatói önkormányzattól
Milyen az élet a tanórákon
kívül? Mit tehetnek magukért
és egymásért a hallgatók?

Ha bekerülsz a VIK-re, nem árt
rögtön az induláskor tisztában
lenned vele, miben is segíthet a
Hallgatói Önkormányzat (HÖK).
Csak néhány a legfontosabbak
közül: segítenek abban, hogy ne
csússzál meg a tanulmányaiddal,
de általában is foglalkoznak a ta-

nulmányi ügyek intézésével;
részt vesznek a szociális támoga-
tás odaítélésében, a kollégiumi
felvételiztetésben; pályázatokat
írnak ki, pályázati pénzeket osz-
tanak szét; ösztöndíj lehetôsége-
ket kutatnak fel, hogy a lehetô
legtöbben tudjanak külföldre
menni.

A HÖK az állami normatíva alap-
ján járó, hallgatónkénti havi 119
ezer forint összegkeret odaítélé-
sérôl is dönt. Ennek többnyire a
80 százaléka megy tanulmányi
ösztöndíjra, a maradék pedig 
a szociális pályázatokra. „Az ará-
nyokról bizonyos kereteken be -
lül a HÖK képviselet dönt, leg -
alább 60 százalékot kell tanulmá-
nyi ösztöndíjra fordítani. Mi ezt
rendszeresen túllôjük, de így is
jut szociális támogatásra. Utóbbi
terület is szabályozott, pályázni
kell ezekre a pénzekre, minden -
ki egyenlô eséllyel indul, és az
dönt, hogy kinek milyenek az
otthoni körülményei” – hangsú-
lyozza Bakos Asztrik, a HÖK el-
nöke. 
Megjegyzi, a szociális pályáza-
toknál gyakran elôfordul, hogy
nemcsak a szülôk, hanem a csa-
lád lelkésze, vagy épp a hallgató
lakhelyének polgármestere is be-
száll a támogatásért folytatott
lobbiba, felsorolva, hogy az adott
hallgatónak éppen most mire
len ne szüksége. „Szeretjük, ha
egy hallgató önálló, de nem uta-

Nyelvészálmok után 
informatika
Eredetileg szláv nyelvekkel akart fog-
lalkozni, aztán mégis a Mûegyetemen
kötött ki BAKOS ASZTRIK. Korábbi ál-
mait azért adta fel, mert a nyelvé-
szetben nem látott túl sok fejlôdési
lehetôséget, szép jövôképet. Nem
így az informatikában. A programo-
zás mindig is érdekelte, csak 18 éves
korára már úgy látta: a dolog talán
nem annyira menô. Aztán a matek
érettségire mégis sikerült úgy felké-
szülnie, hogy felvegyék a VIK-re. 

A harmadik évet is maga mögött
tudva Asztrik a mûszaki pályára ké-
szülôknek jó tanácsként elmondja:
ha könnyebben akarják venni az
egyetemen az elsô akadályokat, ér-
demesebb az emelt szintû matema-
tika és fizika érettségire készülni. Ô
nem ezt tette, így az elején nehezeb-
ben boldogult. Schönherz kolesz

A klasszikus egyetemi közösségi élet
manapság is – akárcsak korábban – a
kollégiumban szervezôdik. A Schön -
herz kolesznak is van önálló szerve-
zete, amely egy nagyon régen kita-
lált, nagyon jól mûködô rendszer. Az
oda bekapcsolódó hallgatók a bulik
mellett különféle szakkörökben –
menedzsment, újságírás, fôzés stb. –
is részt vehetnek. A Schönherzbe
természetesen nemcsak a kollégisták
jöhetnek, hanem be-betérhetnek (és
be is térnek) a budapesti hallgatók
is. Ez a közeg azonban fôként a vidé-
kiek beilleszkedését segíti, új baráti
kör szerzésének a lehetôségét adja
meg.

Ha könnyebben akarod
venni az egyetemen az
elsô akadályokat, tegyél
emelt szintû matematika
és fizika érettségit!

„

„
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szakot és egyetemet szeretett
volna választani, amely ezeket
egyesíti. Ennek ellenére hosszas
hezitálás után döntött a villamos-
mérnöki pálya mellett. Az egye-
tem kiválasztásánál pedig fontos
szempont volt számára, hogy
olyan diplomát szerezzen, ame-
lyet itthon és külföldön is elis-
mernek, illetve az intézményben
magas színvonalú oktatás foly-
jon, kompetens oktatókkal, nap-
rakész tananyaggal. Ezért döntött
a BME VIK mellett. 

És, hogy milyen lánynak lenni a
BME-VIK-en? A válasz Bokori
Sára szerint egyszerû: kivételes.
Az egyetemi évek alatt soha nem
érte semmilyen hátrányos meg-
különböztetés csak azért, mert
lány, sôt inkább bátorították. „A
nagy hallgatói létszám miatt szin -
te lehetetlen mindenkit megis-
mer ni, viszont abban minden vil-
lanykaros lány biztos lehet, hogy
a fiúk ismerni fogják. A kialakult
baráti közösségekben pedig na-
gyon rövid idôn belül már nem
lesznek fiúk és lányok, csak na-
gyon jó barátok, akik bármiben
számíthatnak egymásra. A tan-
anyag nemtôl függetlenül elsajá-
títható, így a megszerzett dip-
loma ugyanazt az értéket képvi-
seli mindkét nem esetében. A
munkakeresésnél pedig sok eset-
ben elônyt élveznek a lányok,
mivel nôként máshogy szemlél-
jük ugyanazt a problémát, mint a
férfi kollégák, és ez elôsegíti a
feladatok gyors megoldását.”

Akinek nem tranzisztor volt
a jele az oviban
Az Automatizálási és Alkalmazott
Informatikai Tanszék doktoran-
dusza, Szegletes Luca Sáránál ke-
vésbé konkrét elhatározással in-
dult. Mint mondja, azok közé tar-
tozott, akiknek nem tranzisztor

volt a jele az oviban. Inkább az a
fajta, aki elvan a saját világában,
és szeret lexikonokat bújni, mert
tulajdonképpen mindent érde-
kesnek talál. „Mindez azt vonta
maga után, hogy le voltam ma-
radva a többiekhez képest, ami
az egyetemen töltött idô kilenc-
ven százalékában nem tûnt fel,
mert boldogan suhantam be elô-
adásokra és laborokra. A mara-
dék tíz százalékban persze római
légiósnak éreztem magam a csa -
ta tizenharmadik napján, antago-
nisztikus problémának éltem
meg a helyzetemet, miközben
végtelenül sajnáltam magam. Az -
tán gyorsan túllendültem ezen,

és inkább a tanulásra koncentrál-
tam” – fogalmaz Szegletes Luca.
A doktorija kapcsán most egy
olyan keretrendszeren dolgozik,
aminek a célja, hogy pozitív
irányba változtassa a játék-gép
interakciót. A fejlesztés lényege,
hogy minél könnyebben menjen
a tanulás az oktatójátékokon ke-
resztül, amelyek többsége tanu-
lási nehézséggel küzdô gyere-
keknek készül.

Semmibôl kézzelfoghatót
alkotni
„Már egész fiatalon egy értelmûvé
vált, hogy ha egy feladat nem
elég nehéz, nem köti le a figyel-
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Lányok a pályán
A villamosmérnöki és az in-
formatikus szakma bizonyos
területei kimondottan nôi
hozzáállást igényelnek, érzé-
kenységet, kreativitást. A vég-
zettek könnyen találnak ma-
guknak állást, sôt akár egy-
szerre többen is „pályáznak a
kezükre” – derül ki a VIK ok-
tatóinak és hallgatóinak ta-
pasztalataiból.

Ha lassabban is a vártnál, de év -
rôl-évre egyre több lány választja
a villamosmérnöki és informati-
kai pályát. Az ehhez szükséges
felsôfokú tanulmányok megszer-
zésének pedig az egyik leg nép -
szerûbb intézménye a BME Villa-
mosmérnöki és Informatikai Ka -
ra. Pár év óta a lányok aránya itt
már kétszámjegyû, átlépte a 10%-
ot, de az egészségügyi mérnökin
meghaladja az 55%-ot, a gazda-
ságinformatikus képzésben pe -
dig el éri a 30%ot.

Nôies tulajdonságok 
egy férfias szakmához
Noha az informatikáról eddig
senki nem állította, hogy nôies
szakma, Vajta László, a BME VIK
dékánja szerint: „a szakma bizo-
nyos területei kimondottan érzé-
kenységet, kreativitást, empátiát
igényelnek. Számos olyan tulaj-
donságot, amelyben a hölgyek
jellemzôen bôvelkednek. A prog-
ramozás programnyelveken tör-
ténik. A programnyelv gondola-
tokat kifejezô forma, akárcsak az
irodalmi nyelv. A programozás,
az informatika tehát egy picit mû-
vészet is; nincs két egyforma
program, ugyanannak a problé-
mának a megoldására számtalan
lehetôség kínálkozik. Leginkább
egy vers idegen nyelvre történô
lefordításához tudnám hasonlí-
tani. A tartalom hasonlít, de a ki-
fejezésmódban mindig megjele-
nik a fejlesztô személyisége. 
A másik korántsem elhanyagol-

ható szempont, hogy az informa-
tika, technológiáját tekintve,
ideális a távmunkára. Ha tehát
egy lány már a pályaválasztáskor
gondol a családalapításra, ezt is
érdemes mérlegelnie.”

Ahány lány, annyi érv
Nézzük a kérdést azon hallgatók
szemszögébôl, akik már meghoz-
 ták a döntést. Bokori Sára válasz-
tását meghatározta, hogy ked-
venc tárgyai a matek, a fizika és
az informatika voltak, így olyan
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Google ösztöndíj és mások
Manapság a hallgatók számára már
rengeteg ösztöndíjprogram adódik.
Ha az érettségi után a VIK-en folyta-
tod tanulmányaidat, neked is valós
esélyed lesz a külföldi kitekintésre.

KISS DÓRA így került kapcsolatba a
Huawei távközlési céggel, amely
2013-ban – többek között – neki
ítélte a „Jövô Innovatív Vezetôje”
díjat a „Kvantumalgoritmusok és
protokollok megvalósítása lineáris
optikai eszközökkel” címû munkájá-
ért. A díj része volt egy kínai tanul-
mányút is a Huawei fôhadiszállására. 

BOKORI SÁRA szintén tagja volt a Hua-
wei-csapatnak, ezen felül az egyete -
mi évek alatt az Erasmus program-
mal fél évet Németországban is tölt-
hetett, betekintést nyerve egy neves
külföldi egyetem mûködésébe, illet -
ve egy idegen ország életébe. 

SZEGLETES LUCA az informatika terü-
letén tanuló lányokat támogató
Google-ösztöndíjat nyert. A díj név-
adója ANITA BORG amerikai informa-
tikus, aki azért küzdött, hogy több
nô legyen ezen a számára kedves
szakterületen. „Számomra az ösz-
töndíj jelképesen sokkal inkább azt
támogatja, hogy ne legyen furcsa,
szo katlan vagy több kihívással teli
ezen a pályán nôként dolgozni és ér-
vényesülni. Ezt bátorításként fogom
fel. Az ösztöndíjjal járó szakmai út
legjobb része az volt, hogy sok olyan
szakemberrel  találkozhattam a zü-
richi Google irodában, akik ugyan-
annyira lelkesednek ezért a terüle-
tért, mint én” – fogalmaz.

Jó tanácsok
SZEGLETES LUCA: A képzés során fontos a szakmai tudás tudatos elsa-
játítása és a jó idô beosztás. • Érdemes sokszor a nehezebb utat, tár-
gyakat választani, mert több kihívás több fejlôdési lehetôséget jelent.
• Ez a szakma olyan, mint egy útlevél. Rengeteg választási lehetôsé-
get kínál az évek alatt, és olyan szintû szabadságot, amit kevés
helyen kap az ember.

MAROSVÁRI BORBÁLA: Ne tántorítson el senkit, hogy „fiús”
a szakma, inkább tegyen elle ne és válassza ezt. A Mû -
egye tem presztízsérzését megtapasztalni pedig igazán
életre szóló élmény. Igazi kuriózum itt lenni.

BOKORI SÁRA: – A BME-VIK a legjobb, de a legkeményebb
karok egyike az országban. Még az emelt szintû matema-
tika érettségimmel is az elején csak
sejtettem, hogy mirôl beszél az elô-
adó. • Az egyetemi oktatás teljesen
más, mint a középiskolai. Az
óráról órára átbeszélt tana-
nyag sokkal nagyobb, mint
amihez addig hozzászokhat-
tunk.

Már a félév elejétôl folya-
matosan kell készülni az
elôadásokra és a gyakorla-
tokra, hogy a zárthelyi idôszakban ne érjen meglepetésként a renge-
teg megtanulandó információ. • A karon mûködô Simonyi Károly
Szakkollégium az ország legnevesebb szakkollégiumai közé tartozik,
amely magas színvonalú konferenciájával, rendszeresen meghirdetett
ingyenes tanfolyamaival segíti a szakmai fejlôdést. • A Schönherz Kol-
légiumban folyó színes hallgatói életnek köszönhetôen életre szóló
baráti társaságok alakulnak ki. A kollégiumban mûködô öntevékeny
körök pedig szoros kapcsolatban vannak más egyetemekkel is.



M/1. Egy tálcán hat különbözô

szendvics található. Hányféle-

kép pen választhat ezek közül

Ala dár és Béla egyet-egyet, hogy

megegye?

(A) 11    (B) 15    (C) 22  
(D) 30   (E) 60

M/2. Két csapon keresztül 4 óra

alatt telik meg a benzintartály.

Ha csak az egyik van nyitva, a

tartály 7 óra alatt lesz tele.

Hány óra alatt telik meg a má -

sik csapon keresztül a tartály? 

(A) 1    (B) 3    (C) 9  

(D)
28

(E) ezek egyike sem

M/3. Melyik állítás igaz?

1. Van olyan rombusz, ami tégla-
lap is.

2. Minden paralelogrammának
pontosan két szimmetriatenge-
lye van. 

3. Ha egy négyszög két szem-
közti szöge derékszög, akkor
az téglalap. 

(A) csak az 1.    (B) csak a 2.  
(C) csak a 3.     (D) több is igaz  
(E) egy sem igaz

M/4. Apa és fia életkorának ösz-

szege 50 év. Öt év múlva az apa

háromszor annyi idôs lesz, mint

a fia. Hány év múlva lesz a fiú

feleannyi idôs, mint az apa?

(A) 8     (B) 10    (C) 15  
(D) 18    (E) 20

M/5. Egy háromszög szögei

számtani sorozatot alkotnak.

Mekkora a legkisebb és legna-

gyobb oldalának aránya, ha a

háromszögnek van 30o-os szöge?

(A) 1:3    (B) 2:3    (C) 1:2  
(D) 1:9    (E) 2:9

M/6. Számolja ki a következô

kifejezés pontos értékét: 

cos 135o + sin 45o!

(A) – 2 (B) –1    (C) 0  
(D) 1  (E) 2

M/7. Lola, az elefánt, ha na-

gyon szomjas, testtömegének

84%-a víz. Itatás után 1600 kg-

ot nyom, és ekkor testtömegé-

nek 85%-a víz. Hány kg-os Lola,

amikor nagyon szomjas?

(A) 1500    (B) 1440    (C) 1420  
(D) 1400    (E) 1360

F/1. Mikor érvényes a mechani-

kai energia megmaradásának

törvénye?

(A) rugalmatlan ütközésnél  
(B) rugalmas ütközésnél  
(C) mindkettônél  
(D) egyiknél sem

F/2. Melyik állítás igaz? A csú-

szási surlódási erô mindig el-

lentétes irányú a(z)

(A) gyorsulással  
(B) eredô erôvel  
(C) sebességgel  
(D) toló- vagy húzóerôvel

F/3. Egy szigeteletlen homogén

drótdarab ellenállása R. Ho-

gyan változik az ellenállása, ha

a drótot három egyenlô részre

vágjuk, s a darabokat párhuza-

mosan összefogjuk?

(A) kilenced részére csökken  
(B) harmad részére csökken  
(C) háromszorosása nô  
(E) kilencszeresére nô

F/4. A hétköznapi életben az

elektromos töltés mértékegysé-

geként bizonyos helyzetekben

az Ah (amperórát) használjuk.

1 Ah egyenlô azzal a töltéssel,

amit 1 amper erôsségû áram 

1 óra alatt szállít. Hány cou-

lomb töltéssel egyenlô 1 amper-

óra?

(A) 3,6 C    (B) 60 C    (C) 1000 C
(D) 3600 C

F/5. Mik azok az izotópok?

(A) elektronjaiktól megfosztott
atomok  

(B) azonos rendszámú, de eltérô
tömegszámú atomok  

(C) radioaktív anyagok  
(D) eltérô rendszámú, de azonos

tömegszámú atomok
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Mérd fel a tudásod matekból és fizikából!

memet. Középiskolában, mint
mindenki más, én is arra alapoz-
tam, hogy mely tantárgyak állnak
közel hozzám. Mivel kizárólag 
a matematika és a fizika kö tött le,
nem volt kétséges a választásom.
Az elektronika mindig is érde-
kelt, és azt is tudtam, hogy villa-
mosmérnökként a semmibôl kell
majd valami kézzelfoghatót al-
kotni. – mondta Kiss Dóra villa-
mosmérnök, akit a pályaválasz-
tásban az motiválta, hogy a mun-
kája mindig érdekes legyen, és
kihívást jelentsen a számára. 

A BME-n kívül máshova nem is
jelentkezett. A fiú-lány arány
nem lepte meg, bár hozzáteszi:
sem pozitív sem negatív irány-
ban nem érzett eltérô bánásmó-
dot, csak azért, mert lány. A szá-
monkérések szinte minden tan-
tárgyból egyébként is írásbeliek,
akarva sem lehet ennek alapján
bárkit is elônyben vagy hátrány-
ban részesíteni. A tanulás mellett
egyéb szakmai elfoglaltságot is
talált a BME Formula Racing
Team keretén belül. A feladat
versenyautó-tervezés, -gyártás, 
-kivitelezés közlekedéses és gé-
pész hallgatókkal egy csapatban.
Villamosmérnökként a piló ta –
pit kommunikációt fejlesztette
saját tervezésû rádiórendszerrel. 
A fizikai munkából is kivehette a

részét, a fiúkkal együtt flexelt,
csiszolt, vagy éppen karbon- és
üvegszál alkatrészeket készített.
A fejlesztômunka révén eljutott
nemzetközi Forma–1-es pályákra
is. A 2013-as magyar FS verse-
nyen már elektronika-bírálóként
vehetett részt.

„A rádiórendszeremet a BME
Mikrohullámú Távérzékelés La-
boratóriumában fejlesztettem,
ahol egyébként radarfejlesztés
folyik. Szép lassan belenôttem
ebbe a szakmába is, és egy idô
után nagyobb örömet okozott,
mint a versenyautózás. Kaptam is
gyakornoki állást a Hun ga ro Cont -
rolnál, a magyar légiforgalom-
irányítás radarosztályán. Az MSc
diplomamunkámat pedig már
egy saját tervezésû szekunder ra-
daron alapuló monopulse rend-
szerbôl írtam, és jelenleg is ezen

a területen dolgozom” – sorolja
karrierépítésének eddigi fonto-
sabb állomásait Kiss Dóra.

„A lányok is értik?”
Az informatika érdekelte már
kezdettôl fogva Marosvári Borbá-
lát, aki sokáig nem is foglalko-
zott azzal, hogy ez fiús vagy nôi -
es szakma. „Az elsô elôadások
egyikén tûnt csak fel elôször a
fiútöbbség, amikor a professzor
egyik viccén mély, dörmögô
hangon nevetett fel a hallgató-
ság” – idézi a kezdeteket. Él egy
jó pár általánosítás, a mûszaki
pályára jelentkezô lányok által
állítólag élvezett elônyökrôl.
„Persze, könnyû lánynak lenni,
nem kell küszködni a kétnapos
határidejû házi feladattal, úgyis
megcsinálják neked!” – mondják
a fiúk. Az élet viszont nem ezt
igazolja vissza. Ha kis teremben,
kevesen írnak dolgozatot, a felü-
gyelô tanár igyekszik kissé elha-
tárolni az egyetlen lány hallgatót,
nehogy puskázzanak róla a fiúk.
„Mert a lányok ugye mindent
tudnak, mindent megtanultak,
mindig maximálisan felkészül-
tek, ellentétben a lusta fiúkkal” –
osztja meg tapasztalatait Ma ros -
vári Borbála. 

Hozzáteszi: „Talán mondanom
sem kell, rám egyik eset, általá-
nosítás sem volt érvényes. Senki
nem csinálta meg a beadandó
feladataimat, és sajnos az anya-
got sem tudtam jobban a többi-
eknél. Bár talán rosszabbul sem,
nem úgy, mint az a professzor
gondolhatta, aki egy bonyolult
bizonyítási feladat után feltette a
költôi kérdést: Értik? A lányok is
értik? – Majd aggódva nézett
körül, jut-e fénymásolat a bizo-
nyításról mindenkinek, majd
ismét megszólalt: Hát a lányok-
nak természetesen adok egyet!”

További feladatok 

a start.vik.bme.hu oldalon

találhatók.

3

42 KREATIVITÁS



hogy az egyetemen rosszabbul
lehet keresni, mint az iparban,
legalábbis Magyarországon. „Az
egyetemi munka viszont nekem
összességében több örömet
okoz, mint az ipari” – indokolja 
a lépést.

Arra a kérdésre, hogy mennyit
változott az elmúlt tíz év alatt a
hallgatók hozzáállása, tudása, 
így válaszolt: „Fôleg a német
nyelvû képzésben tanítok, így a
kis létszám miatt statisztikailag
semmiképp sem tekinthetô

mérvadónak, amit errôl tapaszta-
lok. Érzek ugyanakkor egy ag-
gasztó trendet: manapság sokkal
kevesebb a tudásszomj, vagy a
megérteni akarás az átlagos hall-
gatóban, mint régebben. Nem
azért, mert lusta, hanem mert azt
hiszi, hogy pusztán csak az a fel-
adat, hogy valamit megjegyez-
zen, holott épp a matematikai
jellegû tárgyaknál fontos, hogy
meg is értsük, mi miért van.
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Érdemes többféle dolgot is kipróbálni
Idén MANN ZOLTÁN, a Számítás-
tudományi és Információel-
méleti Tanszék egyetemi do-
cense részesült „A kar kiváló
fiatal oktatója” elismerésben.
A díjat minden évben a hall-
gatók ítélik oda. Mann Zoltán
az ide vezetô út kacskaringói-
ról beszél és ad jó tanácsokat
mindazoknak, akik még nem
döntöttek a kérdésben: „Mi
leszek, ha nagy leszek?”

„Nem a klasszikus utat jártam
végig, inkább arra törekedtem,
hogy több lehetôséget is kipró-
báljak” – mutat rá az induláskori
felfogására a fiatal oktató. Hozzá-
teszi: „Tizenhárom éve végeztem
a Mûegyetemen mérnökinforma-
tikus szakon, és tíz éve kaptam
meg a második diplomámat az
ELTE matematika szakán, mivel
jó ideig nem tudtam választani a
kettô között.”

A két fô kedvenc közötti hidat
mára sikerült felépíteni, hiszen
jelenleg matematikai jellegû tár-
gyakat tanít informatikusoknak
és villamosmérnököknek, vala-
mint kutatásaiban is matematikai
módszereket alkalmaz informati-
kai problémák megoldására. A
pályaív nem volt egyenes, a dip-
loma megszerzése után elôször
az ipart választotta, ahol nagyjá-
ból tíz évet dolgozott. A doktori
cím megszerzése után elôször
Németországban kezdte építeni
a karrierjét, ahol három éven ke-
resztül egy szoftverfejlesztô cég-
nél dolgozott. Akkoriban még az
volt az elképzelése, hogy szoft-
verfejlesztô lesz. Teljesen véletle-
nül kötött ki végül az IT-tanácsa-
dásnál, amirôl korábban azt sem
tudta, hogy lé-
tezik. Annál
a cégnél
azonban,

ahol elindította a karrierjét, az
volt a modell, hogy az elsô lép-
csô a szoftverfejlesztés, és ha az
ember letett már valamit az asz-
talra, akkor lehet belôle IT-ta-
nácsadó. Ô épp így járt, és nem
bánta meg. 

Amikor három év után már csalá-
dostul hazaköltözött, már kimon-
dottan tanácsadói állást keresett
magának. „Ráadásul nem is IT,
hanem menedzsment tanácsadói
pozícióban dolgoztam újabb 3
évet egy hazai cégnél” – emeli ki.
Az ehhez szükséges menedzs-
ment, közgazdaságtan és jogi is-
mereteket autodidakta módon
szerezte meg. Miután viszont
ennek már nem sok köze volt az
informatikához, matematikához,
így egy idô után mindkettô el-
kezdett neki hiányozni.

Szerencséje volt, mert hamarosan
újra elkezdhetett tanítani másod-
állásban a Mûegyetemen. Koráb-
ban hallgatóként, doktorandusz-
ként is vezethetett gyakorlati órá-
kat, tarthatott elôadásokat, ez a
németországi munkavégzéssel
szûnt meg. Visszatérte után elô-
ször részmunkaidôs adjunktus-
ként dolgozhatott, majd 2010-tôl
docens lett. Ez az idôszak nem
volt könnyû: egyszerre két he-
lyen kellett helytállni, fôleg az
ipari munka volt nagyon pörgôs.
2010-tôl egy másik cégnél az ot-
tani tanácsadói csapat létrehoza-
talát és irányítását látta el. Újabb
közel négy év után idén ismét
választott: legyen inkább az ok-
tatás és kutatás, és kiszállt az
iparból. Tisztában van vele, 

A matek és a lányok
Továbbra is kevés a lány a villamos-
mérnöki, informatikai hallgatók kö-
zött, ahol ô tanít, ott általában 10-15
százalékos a nôi arány. Nem lát ér-
demi tudásbeli, vagy éppen szorgalmi
különbséget a fiúk és a lányok kö-
zött. Az sokkal nagyobb különbséget
jelent, hogy ki milyen középiskolából
érkezik. Szerinte a nemek kapcsán
sem a negatív, sem a pozitív diszkri-
minációnak nincsen helye, mindenki-
nek egyforma esélyt kell kapnia, és a
hallgató képességein, tudásán, hoz-
záállásán kell múlnia, hogy mennyire
tud élni a lehetôséggel.

Mennyit ér a hozott tudás?
Család. MANN ZOLTÁN sokat köszön-
het a családi háttérnek, a szülei nem
presszionálták egyik irányba sem,
ugyanakkor lehetôvé tették a szá-
mára, hogy sok területen kipróbál-
hassa magát.

Iskola. Már az általánosban érdekel-
ték a reáltárgyak, így nem véletlen,
hogy a középiskola-választás a Faze-
kas matematika tagozatára esett. A
középiskolában is sokféle szakkörre
járhatott. Ezek persze a szabadidô
rovására mentek, de ezt nem kény-
szerként vagy áldozatként élte meg.

Közösségi média. Szerinte ennek a
szerepe manapság túl van dimenzio-
nálva, ez is csupán egy eszköz, mint
a papír meg a ceruza, amit lehet sok
mindenre használni.

KREATIVITÁS 45

Motivációk
„Sok különbözô dologgal foglalkoz-
tam, de elôbb-utóbb rá kellett jön-
nöm, hogy ha egyvalamire koncent-
rálok, abban eredményesebb tudok
lenni. Nem volt egyértelmû, hogy
végül a matematika, informatika mel-
lett kötök ki. Édesapám bölcsész,
édesanyám közgazdász, a családból
én lettem az elsô mérnök. A tanára-
imnak viszont már lehetett benne
szerepe. Kellett egy kis idô, míg rá-
jöttem, hogy a reáltárgyak jobban ér-
dekelnek, bár a történelmet és a ma-
gyart is szerettem. Érettségi elôtt 4-
5 egyetem között is vívódtam, mire
döntöttem. Az, aki mûszaki pályára
vágyik, elôször mindenképpen tájé-
kozódjon, milyen lehetôségek vannak
ezen a pályán. Meglepô, mennyi min-
denbôl lehet válogatni. Csak az infor-
matikusoknak több tucat – nagyon
különbözô – pálya áll rendelkezésre.
A döntés nem kell, hogy végleges le-
gyen, nem szégyen a tanulás közbeni
pályamódosítás, de az sem gond, ha
valaki mérnöki diplomával a kezében
mégis más pályát választ.  „Majdhogy-
nem mindegy, mit csinál az em ber,
de azt csinálja jól” – vallja meg ars
poeticáját a Villamoskar ifjú oktatója.



fordításban: A feltörés éjszakája)
nevû verseny párizsi döntôjében
érdemes volt a védekezésre ráfe-
küdni, aztán amikor már „bizton-
ságban éreztük magunkat, akkor
minél jobban odavágni a többi-
eknek” – teszi hozzá csibészes
mosollyal Koczka Tamás, a csa-
pat egyik kulcsembere. 

Bár a vírusok már mintegy 25 éve
jelen vannak a számítógépet
hasz nálók életében, az IT-techno-
lógia nagyon dinamikusan vál to-
zik, és mindig a legújabb techno-
lógia mélyreható ismerete kell
ahhoz, hogy valaki mesterré vál-
jon (akár támadásról, akár véde-
kezésrôl van szó) – hangsúlyoz -
za Buttyán Levente. Pék Gábor
szerint mindemellett nemcsak a
konkrét technikák megismerése,

hanem a tudományos háttéris-
meret bôvítése is nagy motivá-
ciót jelent a fiataloknak. Koczka
Tamás a csapatmunkában rejlô
erôt emeli ki, hiszen legyen szó
akár támadó célú vagy jóakaratú
hackerrôl, sokszor egyedüli em -
ber már nem elég, hogy egy
prob lémát megoldjon. A mind
szofisztikáltabb támadásokkal
szemben már egy csoport ereje
szükséges, a szerteágazó táma-
dási felületek létrejötte pedig
spe cializációra ad lehetôséget a
csoportokon belül.

Átlagon felüli önkéntes
munka
Hogy hány éves korában kezd-
het „gyanakodni” magára valaki,
hogy ôt az isten is erre a pályára
teremtette? Vannak-e olyan sze-
mélyiségjegyek, amelyek különö-
sen jellemzôek akár a CrySyS La-
boratórium, akár a !SpamAnd Hex
csapatának tagjaira? Egybehang -
zó „nem”-mel válaszol a csapat
mindhárom tagja. Mindhárman 
a belsô motiváció fontossága
mellett teszik le a voksukat: ha
ugyan is valaki valóban elszántan
akarja ezt csinálni, az általában
elég erôt és kitartást ad a tanulás-
hoz és gyakorláshoz. 
A CrySyS Labor munkatársainak
és a !SpamAndHex csapat tagjai-
nak közös jellemzôje ugyanak-

kor, hogy mindenki elkötelezett,
és átlagon felüli mennyiséget
dolgozik – nem külsô kényszer -
re, hanem belsô motiváció alap-
ján. Náluk például egyáltalán
nem meglepetés az, ha valaki
azonnal választ kap egy hajnali
egykor elküldött levelére. Ha 
sok ilyen ember összeáll, akkor
együtt csodákra képesek. Fon-
tosnak tartják, és remélik, hogy 
a BME vonzáskörzetében lévô
fiatalokat is a jó irányba tudják
terelni.

Bár a számítógépi „krimina-
lisztika” is már vagy 25 éves
múltra tekinthet vissza, mégis
mindmáig a fiatalok uralják
az etikus hacking világát. 

Az International Capture The Flag
(iCTF) elnevezésû, egyetemi csa-
patok számára meghirdetett nem-
 zetközi hackerversenyt a San ta
Barbara-i Egyetem (UCSB) szer-
vezi. Az elôzô évekhez hason-
lóan a BME Hálózati Rendsze rek
és Szolgáltatások Tanszékén mû -
ködô CrySyS Laboratórium eb ben
az évben is toborzott egy mint-
egy 25 tagú diákcsapatot, amely
nemcsak a Mûegyetemet képvi-
selte, hanem egyedüli magyar
csapat lévén az egész országot.

A !SpamAndHex csapat tagjai a
123 induló csapat közül az elô-

kelô 2. helyen végeztek. Hogy
mi ennek a hatalmas sikernek a
titka? És mivel lehetett kiérde-
melni, hogy valaki bekerülhes-
sen a csapatba?

Önképzôkör – meghívásos
alapon
„A CrySyS labor mûködtet egy
CrySyS Student Core nevû ön-
képzôkört, a csapat diáktagjai fô-
leg innen kerülnek ki. Ez egy
meghívásos alapon mûködô
„klub”, ahová azok kerülhetnek
be, akik valamilyen kiemelkedô
eredménnyel bizonyítják tudásu-
kat, például a CrySyS által évente
szervezett Security Challenge
versenyen (idén is lesz október-
ben) dobogós helyen végeznek”
– meséli Buttyán Levente, a
Crysys Lab vezetôje. A Student
Core tagjai rendszeresen találkoz-
 nak (nyáron is!), és közösen ké-
szülnek a versenyekre. 

Egy lehetséges, a Student Core-
ba vezetô út a következô: valaki
felkeresi a laboratóriumot, felada-

 tokat kap (például önálló la bor
vagy TDK-munka keretében),
azokon keresztül és önmaga kép-
 zésével felszed annyi tudást, hogy
a Security Challenge versenyen
jó eredményt érjen el, és így meg-
 hívást kapjon a Student Core-ba. 

„A Student Core-ban nagyon fon-
tosnak tartjuk a közösség életé-
ben való aktív részvételt” – hang-
súlyozza Pék Gábor doktoran-
dusz, a Crysys Student Core ve-
zetôje. – Ebbôl adódóan a körbôl
ki is lehet kerülni: ha valakinél
láthatóan elfogy a belsô motivá-
ció és az elkötelezettség.

Védekezési stratégia is kell
Az iCTF-es versenyen sokat szá-
mított a kialakított stratégia: a fel-
töréseken kívül a védekezésre is
kellô hangsúlyt kellett fordítani,
és a körökre osztott megmérette-
tésben a megfelelô idôben a
megfelelô erôforrásokat felhasz-
nálni. „Sokszor a védekezési stra-
tégia a nyerô. Mind az iCTF-en,
mind a Nuit du Hack (szabad

A névadó brainstorming
A csapat nevének megválasztását egy
nagy ötletvihar (brainstorming)
elôzte meg az egyik CrySyS Student
Core alkalmával. Nagyjából olyan
nevet szerettek volna, amiben van
egy kis szójáték, de mégis eléggé
„geek”. Az egyik bekiabálás a „Ham
and Eggs” volt, ami megadta az ala-
pot – csak egy kicsit szakmaivá kel-
lett tenni a ritmus megtartásával. Így
ahogy a jóindulatú leveleket Hamnek
nevezik, a rosszindulatút pedig
Spamnek, gondolták, !Spam-mel kel-
lene indítani a nevüket, ahol a !-jel,
több programozási nyelvben a negá-
lást, vagyis az ellentét képzését je-
lenti (tehát !Spam az igazából Ham).
A Hex – ami a hexadecimális számo-
kat is jelöli egyben – szó pedig frap-
pánsan illett az Eggs helyére.

„Vendégszereplôként” 
a DEF CON-on
Augusztus elején a világ egyik legna-
gyobb hackerkonferenciáján, a Las
Vegas-i DEF CON-on egyedüli ma-
gyarként tarthatott elôadást BALÁZS

ZOLTÁN (az MRG Effitast képviselve)
az általa fejlesztett szoftverekrôl. És
persze „nem felejtette el” nyilváno-
san is megemlíteni azt a segítséget,
amit ehhez a munkához a CrySyS
Labortól és a !SpamAndHex csapat
tagjaitól kapott...
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Nincs szükség speciális személyiségjegyekre,
a belsô motiváció a legfontosabb.

Amíg a sonka-tojásból !SpamAndHex lesz



lódó menedzsmentképességek.
Ilyen helyzetben nem is jó –
mondja Richárd –, ha ez az em -
ber rendelkezik a legmélyebb
szakértelemmel az összes tudo-
mányterületen, inkább egyfajta
jollyjokernek kell lennie: min-
denbôl tudnia kell egy picit. 
Ne álljon tehát értetlenül, amikor
a gépész kolléga egy megmun-
kálással kapcsolatban azt találja
mondani, hogy alámetszés... 
Ri chárdnak – informatikus lévén
– jókora kihívás volt a többi
szakterület zsargonját felszednie,
de a többiekkel kialakult jó
együtt mû ködés átsegítette a kez-
deti nehéz ségeken.

my3Dreams 
– 3D-ben
Richárd „polihisztorságának”
– jelenlegi – másik pillére
már közelebb áll eredeti, in-
formatikai tanulmányaihoz. 

A my3Dreams névre keresztelt
start-up cég ötletét Richárd egy
külföldi tanulmányútja ihlette.
(Mint bizonyára elôttetek is isme-
retes, ilyen tanulmányutakra –
nem láblógatós, nyaralósra, ha -
nem a szakmai képzést szem
elôtt tartókra – bôségesen lesz al-
kalom mûegyetemista idôtök
alatt.) A University of Glasgow-n,
Skóciában töltötte a nyarat, egy
3D nyomtatási laboratóriumban.
Ahol azt tapasztalta, hogy az ott

dolgozó tudósok csak mindenféle
turbó-pendrive-okkal és csak na-
gyon nehézkes módszerekkel
tudják átvinni egymás között a
nyomtatandó tárgyakat le író fáj-
lokat. Kézenfekvônek gondolta
az ötletet: milyen jó volna, ha
lenne egy olyan – webes – felü-
let, amelyen megtalálhatók len-
nének ezek a nyomtatási fájlok,
és onnan nagyon kényelmesen
lehetne azokat le- és feltölteni. 

Megérkezése után pár nappal ta-
lálkozott egy barátjával, akiben
egy nagyon hasonló ötlet fogal-
mazódott meg, ô viszont – kül-
keres lévén – üzleti oldalról kö-
zelítette meg a dolgot. Gondol-
kodtak egy-két hónapon át ezen
a terven, majd belevágtak egy
Startup Pirates nevû versenybe, 
a bemutatkozásuk pedig annyira
jól sikerült, hogy rögtön meg is
nyerték... Ezen a nívós versenyen
csatlakozott hozzájuk a harmadik
csapattag – szintén mûegyetemi
informatikus –, s miközben már
javában folyt a fejlesztés, egy la-
boratóriumban megismert mé rés-
 demonstrátorral vált teljessé a
tár saság.

Közel a techno-
lógiai robbanás
Nyomtatott cipôt kapott Háp-
háp, a sérült lábú tajvani
kacsa – szó szerint ezzel a
címmel jelent meg egy írás
augusztusban. És ez nem „hír-
lapi kacsa”.

Mint minden innovatív technoló-
giával, a 3D-nyomtatással kapcso-
 latban is felvetôdnek etikai(nak

vélt) vagy jogi szabályozási aggá-
lyok, hiszen a technológia akár
otthoni fegyvergyártásra is teljes-
séggel alkalmas. Nagy Richárd -
nak ugyanakkor meggyôzôdése,
hogy nem lehet és nem is szabad
szabályozni a technológiai fej-
lesztést.

A fájlcserélés, a torrentrendszerek
is a lehetô legkorszerûbb techno-
lógiai színvonalat képviselik, de
természetesen jócskán használ-
ják ôket jogszerûtlen célokra...
Ez bizony minden innovatív tech-
nológiánál fennáll! Szinte végte-
len a felhasználói kör, végtelenek
a lehetôségek a 3D-technológia
elôtt: a gyógyítástól (szervpótlás-
tól) akár egy pótolhatatlan(nak
vélt) otthoni tárgy reprodukció-
jáig terjed a skála.

Jelenleg az ABS és a PLA mû anya -
gok a legelterjedtebbek a 3D
nyom tatás – legalábbis az otthoni
felhasználás – terén, de már foly-
nak a kísérletek arra, hogy ezek-
nek a nyomtatható anyagoknak 
a köre bôvüljön. Fémre, üvegre,
agyagra, magasabb olvadáspontú
mûanyagokra kell itt gondolni.
Maga a fémnyomtatás messze
nem utópia, Gyôrben már üze-
mel is egy ilyen berendezés. És
ez még csak a folyamat eleje: 
abszolút a küszöbön áll egy nagy
technológiai robbanás – vallja
meggyôzôdéssel Nagy Richárd. 
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Te is lehetsz polihisztor!
Persze már nem úgy, mint
például a zseniális Leonardo
da Vinci korában, de sok
mindenhez érteni, több terü-
leten is értéket teremteni –
igenis adott a lehetôség. 

Nagy Richárd MSc-hallgató a BME
Villamosmérnöki és Informatikai
Karán, és „természetesen” motort
épít a BME Moto Stu dent Team-
mel; közös alkotásukat ôsszel
Spa nyol or szág ban tervezik be-
mutatni. Richárd ötletadóként
2013 októberében indította el
csapatát, felhasználva az ugyan-
csak egyetemi, de nem mo tor-,
hanem versenyautó-épí tô csapat-
nál, a BME Formula Ra cing
Teamnél szerzett tapasztalatait.

A BME MotoStudent Team tizen -
öt fôt számlál, és a feladat sok szí -
nûségéhez illôen igen vegyes az
összetétele: informatikusok, vil-
lamosmérnökök, gépészmérnö-
kök, közlekedésmérnökök alkot-
ják, és a Gazdaság- és Társada-
lomtudományi Karról is vannak
résztvevôi – felvonul tehát a mér-
nöki és a környezô tudományte-
rületek teljes palettája. Abban so -
ha nem volt megkötés, hogy há-
nyadévesen lehet valaki a csapat
tagja: van közöttük másodéves

hallgató, van MSc-s és PhD-s kol-
léga egyaránt. 

Richárd szerint nagyon jó, hogy a
csapat kineveli az egyéniségeit:
már egy hónap után látszik, kik
lesznek a vezéregyéniségek, és
kik azok, akik „alkalmazottként”
jobban érzik magukat, illetve
jobban teljesítenek. A srácok ki
tudják próbálni, milyen egy csa-
patot vezetni – vagy kötelezettsé-
gek nélkül megélhetik, milyen
lehet majd a jövôben akár a ter-
vezésben, akár a gyártásban va-
lamilyen részfeladatot elvállalni.

A csapatmunka igazi megmére-
tése a Moto Engineering Founda -
tion (MEF) által rendezett Moto -
Student verseny Spa nyol or szág -
ban (2014 októberében), egy Al -
caniz nevû faluban, amelynek
híres versenypályája az Aragón.
Nagy megtiszteltetés, hogy pont
a MotoGP-futamokat követô
héten tartják a versenyt. Az in-
duló – nagyjából – 35 csapatból
értelemszerûen körülbelül 30
spanyol lesz, tehát velük kell föl-
venniük a versenyt a mû egye te -
mistáknak. Ez a gyakorlatban azt
jelenti, hogy az egyes csapatok-
nak egy sorozatban gyártott –
gyártható – motor prototípusát

kell bemutatniuk: teljes üzleti
tervvel, dokumentációval és per-
sze egy teljesen versenyképes
motorral. Pont ezért fontos, hogy
a csapat minden tudományterü-
leten jeleskedjen.

Egy ilyen projektet úgy össze-
fogni, hogy a közremûködôk a
legkülönbözôbb területekrôl ér-
keznek és idôbeosztásuk is el-
térô, igencsak nagy kihívás. Az is
igaz viszont, hogy a csapatveze-
tônek nem kell valamennyi mér-
nöki szakterület gurujának len-
nie, sokkal fontosabbak a meg-
lévô vagy folyamatosan formá-
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Formula Racing Team
A BME Formula Racing Teamet
(FRT) 2007 elején hívta életre né-
hány tehetséges mérnökhallgató,
hogy versenyautót építsenek és
részt vegyenek a világméretû For-
mu la Student versenysorozatban. Az
akkor még csak 18 fôs alakulatot egy
50 fôs második generáció, valamint
egy harmadik generációs Junior csa-
pat követte, akikkel kiegészülve az
FRT ma már mintegy 100 tagot szám-
 lál, az egyetem több karát képvisel ve.
A csapat 2007 óta kitûnôen helyt állt
a világ legjobbjai között né met, an -
gol, olasz és magyar versenyeken.
Az FRT nagy hangsúlyt fektet az ok-
tatásra, ezért a csapatnál dolgozó
idôsebb és nagy tudású mér nökök
elméleti ismeretekkel is segítik a Ju-
nior csapatot.



A víz hátán
Slezsák István 1999 áprilisában
kezdett kajakozni, kicsivel az
elôtt, hogy betöltötte volna a 9.
évét. Mára több mint 60 ezer ki-
lométert evezett. Mint mondja,
vé letlenül esett erre a sportágra 
a választása. Annak idején az
egész osztály lement a gödi vízi-
telepre kipróbálni a kajakot, és 
ô volt az egyik legügyetlenebb,
leggyengébb – mégis ottmaradt.
Egy évre rá már a leggyorsabb
volt a társaságban, és elkezdett 
lépegetni fölfelé a rang létrán. Már
mûegyetemistaként azt figyel te
meg magán: nincs olyan, hogy az
egyik jól, a másik meg kevésbé
jól megy. Vagy mindkét területen

könnyedén hozza a jó eredmé-
nyeket, vagy egyszerre görcsös,
nyögvenyelôs mindket tô. 

Ebben rejlik a különbség a profi
élsport és a hobbi szintû mozgás
közt szerinte – ha valaki profi
sportoló, akkor édeskevés a fizi-
kai fittség, fejben is nagyon oda
kell tennie magát. Különösen
igaznak érzi ezt választott sport-
ágára (a kajakozásra), hiszen bár
ez egy látszólag könnyen megta-
nulható, egyszerû – 1 másodper-
cig tartó – mozdulat sor, viszont
ha nem tökéletesen végzi a ver-
senyzô, az abban a pillanatban
meglátszik. Heti 25 órányi edzé-
sen kell tehát monoton, de inten-
zív munkát végezni, ami tökéle-
tes odafigyelést, elmélyülést igé-
nyel. 

Istvánt a sport megtanította, ho-
gyan kell koncentrálni ak kor is,
ha abban a pillanatban épp
semmi kedve hozzá. Ez pe dig
nagyon sikeresen hasznosítható
a tanulásban. A leg fontosabb
dolog, amit megtanult, hogy az
idejét optimálisan be tudja osz-
 tani, mi vel jó párszor elment tel-
jesítôképességének határáig, és
pontosan tudja, mire képes. 

Közösségi aktivitásra legfeljebb
szeptembertôl novemberig jut
ideje, olyankor nem annyira ke-
mények az edzések. Ebben az
idôszakban néha elmennek go-

kartozni, ahol jókat szórakoznak,
miközben élvezik a versenyzést.
Utána pedig nem maradhatnak
ki a közös bulik...

Mélyvízben
Szebeni Szilveszter – a Tresorit
nevû, mûegyetemisták alapította,
majd késôbb jelentôsen kibôvült
it-biztonsági startup cég informa-
tikai vezetôje – az úszás nyújtotta

örömöknek hódol. Végzett hall-
gatóként már múlt idôben tud
válaszolni arra a kérdésre, hogy
mennyiben tekinthetô a tanulás
támogatójának (a fizikai fittség-
bôl következôen) a sport, és
mennyiben gátolja a rendszeres
sportolás a tanulást... Meggyôzô-
dése, hogy minden csupán idô-
beosztás kérdése. Neki személy
szerint egyetem mellett mindig
jutott ideje más elfoglaltságokra
is, úgy, hogy azok nem mentek
az egyetemi tanulmányai rovásá -
ra. Hozzávetôleg heti 8 órát töl-
tött aktív sportolással – annyi
mindenképpen belefért. Úgy lát -
ja azonban, hogy a nemzetközi
versenynaptárral terhelt élsport
már aligha egyeztethetô össze az
egyetemi tanulmányokkal.

7 évesen kezdett el sportolni, a
szülei ugyanis akkor íratták be az
úszóiskolába. Azóta kisebb kiha-
gyásokkal ugyan, de mindig ezt
a sportot ûzte – versenyszerûen.
Az úszás esetében egy edzés sok-
 kal izgalmasabb, ha van kivel
haj tani, ugyanis az önmagában
monoton sport egyedül még mo-
notonabbá válik. Az egyetemi
úszóversenyeken sok, hozzá ha-
sonló gondolkodású és érdeklô-
désû emberrel találkozott, akik-
kel azóta is gyakran vesznek
részt különbözô 12 vagy 24 órás
csapatos versenyeken.
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Remek dolog az élmezônyhöz tartozni!

Több lépéssel elôre
A márciusi MEFOB-on (a felsôok-
 tatás hallgatóinak országos baj-
 nokságán) utasította maga mögé
Handó Vilmos valamennyi ve-
télytársát a férfiak sakkversenyé-
ben. Szellemi munka mellé szel-
lemi sport? Igen, de nem feledke-
zik meg fizikai állóképességének
megôrzésérôl sem! Szerin te a
versenyszerû sportolás egyálta-
lán nem gátolja a tanulást, le het
idôt szakítani mindkettôre. Az
egyensúlyt nem könnyû megta-

lálni, de ha sikerül, ak kor a rend-
szeres testmozgás elônyére válik
a tanulóknak – állítja –, hiszen se -
gít elterelni a figyelmet az egye te -
mi követelményekrôl, és segít le-
vezetni a feszültséget. A sakkal 
9 éves korában ismerkedett meg,
mellette próbálkozott labdarú-
gással és kosárlabdával is, de a
sakk ragadta meg igazán, így a
másik kettôt már csak alkalmi jel-
leggel ûzi, rendszeresen fut és
asztaliteniszezik. Édes apja taní-
totta meg az elsô sakklépésekre,
és az elsô versenye után leigazol -
ta a helyi egyesület, ott játszik
mind a mai napig. 

A sakkjáték alapvetôen egyéni,
több komoly versenyen azonban
– például a sakkolimpián – csa-
patok küzdenek egymással,
ilyenkor nagyon fontos a csapa-
ton belüli jókedv; az, hogy a csa-
pattársaikért is küzdenek, mindig
pluszmotivációt ad. Vilmos úgy
gondolja: azért, hogy valaki mi-
lyen tanuló lesz, csak saját maga
tehet, az viszont, hogy valakibôl
milyen sportoló válik, már jóval
összetettebb kérdés. Mindene-
setre az egyetem mindenkinek
egyformán biztosítja a lehetôsé-
geket, a többi pedig már csak a
saját ambíción múlik.

Élbolyban
Iklódi Eszter folyamatosan ott van
az élbolyban, most pedig „egy
szuszra” vallja meg, mi áll a har-
monikus, kiegyensúlyozott telje-
sítmény hátterében: „Már ovis ko-
rom óta szerves részét képezi
mindennapjaimnak a sport. Ele-
inte többféle sportágat ûztem
pusztán hobbiszinten (rocky, ko -
sár, tenisz...). 13 évesen kezdtem
versenyszerûen kajakozni, és 18
évesen váltottam a triatlonra.
Gimiben alig emlékszem olyan

napra, amikor ne mentem volna
edzésre. A tanulás sima ügy volt
mellette mindig is. Úgy vélem,
ennyi idôs korban egyszerûen
szüksége van a szervezetnek a 
fizikai aktivitásra. A triatlon óta
ez napi két edzést jelent a 3 sport-
ág miatt. És jött az egyetem: ku -
sza órarend, beadási határidôk,
lehetetlen óraidôpon tok... Egy-
részrôl szabadságot ad, mivel te
rakod össze az órarended, te
döntöd el, hogy mely órák ra sze-
retnél bejárni, másrész rôl viszont,
ha lelkiismeretesen szeretnél ha-
ladni a tanulmányaiddal, az bi-
zony teljes embert igé nyel. 

Csúnya dolog, de ilyenkor, ha
végiggondolom az egyetemi
pénzügyi támogatást, az ösztön-
díjakat, amelyeket a sportért kap-
tam, folytatásra biztatnak. Persze
ez csak a rosszabb napokra való
indok, ilyenkor nyáron, kora
ôsszel, amikor szép az idô, jön-
nek a versenyek, a nagy bringá-
zások, a tavi úszások, a hangulat
és maga a cselekvés is egy olyan
állapotot idéz elô, amely megfi-
zethetetlen. És ezek az élmények
örökre megmaradnak. 

Élsportoló vagy, és aggódsz amiatt, hogy bírod-e majd a tanulást, ha a Mûegyetemre jelentke-
zel? Komolyabb versenyzôi ambíciók nélkül egyszerûen csak szereted a rendszeres mozgást, 
és nem szeretnél lemondani róla? Bírni fogod, hidd el! Úgy is össze lehet egyeztetni a kiváló ta-
nulmányi eredményt a rendszeres – akár versenyszerû – sportolással, hogy egyik oldal se szo-
ruljon háttérbe.
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tikusokra. Azok tehát, akik an-
golban és németben is jók, re -
mek kilátásokkal indulhatnak
majd a pályán. 

A két elsô helyezett után hatal-
mas ûr tátong. A sorban követ-
kezô román és francia nyelvvizs-
gák száma nem éri el a tizet-tizet. 

Összességében megállapítható,
hogy a nyelvvizsga hiánya miatt
a VIK-nek jellemzôen nem kell
majd visszatartania a diplomát.

Gyökerek
A 2014-ben induló tanévben bu-
dapesti középiskolák adták a leg-
 több hallgatót a VIK-nek. Számuk
meghaladja a 350-et. A további
sorrend éllovasai: Gyôr (38),
Debrecen (33), Veszprém (33),
Pécs (31), Nyíregyháza (27),
Szolnok (26), Székesfehérvár
(25), Szeged (24), Eger (23).

A felvettek átlagpontszámai sem
érdektelenek. A sort a budapesti
Puskás Tivadar Távközlési Tech-
nikum vezeti (450,43), ám innen
meglehetôsen kevesen, csupán
7-en nyertek felvételt a VIK-re.
Az átlagpontszámokat tekintve a
következô az élen állók rangso -
ra: Lovassy László Gimnázium
(Veszprém), ELTE Trefort Ágos -
ton Gimnázium (Budapest), Bo -
ron kay György Mûszaki Szakkö-
zépiskola (Vác), Fazekas Mihály
Gimnázium (Budapest), Piarista
Gimnázium (Budapest), Baár-Ma -
das Református Gimnázium (Bu -
dapest), ELTE Apáczai Csere Já -
nos Gimnázium (Budapest), Eöt -
vös József Gimnázium (Bu da pest,
V. ker.), Szent István Gimnázium
(Budapest). Az átlagpontszám él-
lovasai közül a legtöbben, 28-an
a Lovassyból érkeztek, ezt követi
a Szent István, 22 diákkal, majd a
Fazekas 19 gólyával.

A 2014–2015-ös tanévben 1021
elsôs kezdte meg tanulmá-
nyait a VIK-en. Számodra is
érdekes lehet, hogy honnan,
milyen háttérrel jöttek azok,
akik elôtted járnak a villamos-
mérnöki és mérnökinformati-
kai tanulmányokban.

Érettségi – van min javítani
Nézzük elôször az érettségiket! 
A matematika nem szabadon vá-
lasztott, mindenki letette tehát a
vizsgát. Sajnos azonban a gólyák-
 nak közel a fele megelégedett a
középszintû érettségivel. Re mél-
hetôleg ennek dacára sikerrel ve-
szik majd az elsô akadályokat az
egyetemen.

Sokkal aggasztóbb azonban a
hely zet a fizika frontján, a társa-
ság fele ugyanis egyáltalán nem
érettségizett (és így vélhetôen
nem is fakultált) fizikából. Nem
kizárt tehát, hogy több mint 500
hallgató évek óta egyáltalán nem

foglalkozott ezzel a tantárggyal.
A fizikából érettségizôk többsége
szintén nem volt túl bátor, hiszen
jóval többen választották a kö-
 zépszintû vizsgát, mint az emelt -
szintût (ez utóbbit 200-nál keve-
sebben). A hiányosságok sajnos
rögtön az évkezdetkor, a felmé-
rôkön megmutatkoztak. (Lásd 
a 33. oldal diagramjait.)

Informatikából körülbelül ugyan-
annyian érettségiztek emelt- és
középszinten (300–300), ám több
mint 400 gólya egyáltalán nem
tett záróvizsgát a középiskolában
ebbôl a tárgyból.

Nyelvvizsga – biztató kép
Az 1021 gólya összesen 1012
nyelvvizsgával rendelkezik. Ez
már valami! A remek eredmény
persze nem azt jelenti, hogy csu-
pán 9 hallgatónak nincs nyelv-
vizsgája. Közel 150 hallgató
ugyanis két nyelvbôl is letette
már a vizsgát. Nem meglepô,
hogy az angol a legnépszerûbb:
közel 760 gólya rendelkezik
felsô- vagy középfokú vizsgával.
Ezt követi jócskán leszakadva a
német, 200 hallgatóval. Tudva-
levô, hogy a munkaerôpiacon
nagy igény van a németül is tudó
villamosmérnökökre és informa-

Adatok a VIK-rôl, az itt végzettekrôl
A végzés után közvetlenül diplomát szerzôk aránya: 92,3%
A végzéskor legalább alapszintû angol nyelvismeret: 99,5%
A végzéskor legalább alapszintû német nyelvismeret: 73,3%
A végzéskor legalább alapszintû francia nyelvismeret: 16,3%
A végzéskor fôállásban dolgozók aránya: 32,0%
Külföldi munkavállalás a végzettség megszerzése után: 23,5%
Munkanélküliek aránya (a válasz adáskor): 1,0%
A fôállásban foglalkoztatottak munkaviszonya: 

közalkalmazott, kormánytisztviselô 4,8% 
állami, önkormányzati vállalat 5,1% 
egyéb 90,2% 

Pályaelhagyók: 1,6%
A részmunkaidôben foglalkoztatottak aránya: 17,8%
A munkakeresés átlagos idôtartama: 2,29 hónap
Havi nettó átlagjövedelem: 284,95 ezer Ft

(Forrás: Profession.hu és Diplomás Pályakövetô Rendszer 2013)
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A BME VIK TANSZÉKEI

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék aut.bme.hu
Elektronikus Eszközök Tanszéke eet.bme.hu
Elektronikai Technológia Tanszék ett.bme.hu
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék hit.bme.hu
Irányítástechnika és Informatika Tanszék iit.bme.hu
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék mit.bme.hu
Számítástudományi és Információelméleti Tanszék szit.bme.hu
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék hvt.bme.hu
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék tmit.bme.hu
Villamos Energetika Tanszék vet.bme.hu

HASZNOS LINKEK

bmeviking.hu
bss.sch.bme.hu
cubesat.bme.hu
demola.hu
eitictlabs.eu
emt.bme.hu
facebook.com/bme.motion
frt.bme.hu
impulzus.com
mafc.hu
nemet.sch.bme.hu
proprogressio.hu
sch.bme.hu
simonyi.bme.hu 
spot.sch.bme.hu
superman.eik.bme.hu
tehetseg.bme.hu
uj.tnt.bme.hu
vik-hk.bme.hu

FELVÉTELIZÔKNEK

felvi.hu 
felvi.vik.bme.hu
alfa.bme.hu

FELVETTEKNEK

start.vik.bme.hu

CSAK LÁNYOKNAK!

lanyoknapja.vik.bme.hu

facebook.com/bmevik



vik.bme.hu


