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Kedves Leendô Egyetemista!

Köztudomású, hogy
nem könnyû a pálya-
válasz tás. Olyan dön-
tést kell hoznia 16–18
évesen, amely egész
szakmai életét megha-
tározza. Ha a reál tan-
tárgyak iránti érdeklô-
dése egy ér tel mû is, a
szû kebb szakterület és
az egyetem kiválasz-

tása még sok fejtörést okozhat. Ezzel a kiad-
vánnyal, amit most a kezében tart, szeretnénk
megkönnyíteni a választást.

A mérnöki életpálya napjainkban az egyik
leg ígéretesebb jövôt kínálja. Az elektronika és
a számítástechnika rendkívül gyorsan fejlôdô
te rület, átszövi mindennapjainkat, a villamos-
mér nökök és informatikusok szellemi termé-
kei re, szakértelmére, munkájára a gazdaság
min den területén óriási szükség van. Bôven
van tere az alkotókedvnek, nincs hiány mun-
ka lehetôségben, ráadásul az anyagi feltételek is
von zóak. 

Természetesen csak akkor, ha megvannak
a biztos alapok: a komoly szakmai tudás és az
ambíció.

A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudomá-
nyi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai
Kara évtizedek óta bizonyítja, hogy mély szak-

mai alapokat ad hallgatóinak, és piacképes
szakembereket bocsát ki falai közül. Verseny-
képes tudást és diplomát nyújt, amivel bel-
földön és külföldön egyaránt sikerrel szerepel-
hetnek a szakemberek. Számtalan lehetôséget
kínál az Innovációra, hiszen a fiatalok már
egyetemi éveik alatt bekapcsolódhatnak a ku-
tatásokba, fejlesztésekbe. Mindenki kiélheti
tehát Kreatív hajlamait, ráadásul nemcsak a
szakmai, hanem a diákközösségekben is.

Jelen kiadványunkkal egyrészt kedvet sze-
ret nénk csinálni a Villamosmérnöki és Informa -
tikai Kar iránt azoknak a fiúknak és lányoknak,
akik még bizonytalankodnak, másrészt sze ret-
nénk megerôsíteni döntésük helyességében
azo kat, akik már minket választottak. A követ-
ke zô néhány oldalon – többek között – olvas-
hat hallgatói, oktatói és innovációs sikertörté-
netekrôl, megtudhatja, milyen fô szakterülete-
ken folytathatja tanulmányait, bemutatunk né-
hány ígéretes munkahelyet, továbbá arra is ki-
térünk, mire célszerû odafigyelnie már most a
sikeres egyetemi tanulmányok érdekében. 

Bízom benne, hogy mindezzel még jobban
felkeltjük érdeklôdését a mérnöki pálya iránt,
és rövidesen mûegyetemistaként üdvözölhe-
tem tanévnyitónkon.

Dr. Vajta László
dékán

Budapesti Mûszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem

Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Dékáni köszöntô
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Tanszékek száma: 10
BSc szakok: villamosmérnöki
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gazdasági informatikus
egészségügyi mérnök
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Intézmény neve: Budapesti Mûszaki és

Gazdaságtudományi Egyetem
Alapítás éve: 1782
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Nobel-díjasok száma: 3
Olimpiai bajnokok száma: 19
Hallgatói létszám: 22 000 fô

Az egyetem elôdintézménye, az 1782-
ben megalakult Institutum Geo met ri -
co-Hydro tech nicum volt, az elsô pol-
gári mérnökkép zô intézmény Eu ró pá -
ban, amelyben egyete mi szinten oktat-
ták a mûszaki tudományokat

Honlap: www.bme.hu
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A diákok még inkább mobilisak, ám a végzet-
tek között gyakran nem találunk olyan munka-
társat, aki több évre külföldre költözne. Pedig
a külföldi munkavégzés megszervezése intéz-
ményesített keretek között zajlik a Siemens-
nél. A szakmai felkészítésen kívül foglalkozunk
a személyes kérdésekkel is. Természetesen
mód van a férj, a feleség, a gyerekek kiköltöz-
te tésére is; a fogadó ország csapatával közösen
ala kítjuk ki azt a komplex szolgáltatási csoma-
got (lakhatás, iskola, óvoda, társadalombiztosí-
tás, egészségbiztosítás, adózási kérdések stb.),
ami nagyban megkönnyíti az egész család éle-
tét” – mutat rá Farkas Szilvia kommunikációs
igazgató. ◆Siemens – patinás név. Ha Budapesten a Hun -

gária körút és a Thököly út keresztezôdésé-
ben jársz, kizárt, hogy elkerülje figyelmedet az
a nagy Siemens felirat, ami a német gyökerû,
ma már multinacionális cégcsoport hazai köz-
pont jának tetején látható. A Siemens ugyanis
nem csak termékeivel, hanem leányvállalataival
is jelen van Magyarországon. A két gyár és a
ke reskedelmi központ mintegy 1300 munka-
tár sat foglalkoztat, a teljes Siemens Csoport
több mint 2000 fô. És ami a már végzett és 
leen dô mûszaki szakembereknek igazán jó hír:
folyamatosan keres mérnököket, elsôsorban
gyenge- és erôsáramú villamosmérnököket,
valamint gépészmérnököket.

„A Siemensnél – ahol a mûszaki tudomá-
nyok szinte teljes palettájával foglalkozunk –
fo lyamatosan keressük az új munkatársakat a
vég zôs diákok között. Együttmûködésünk a
BME-vel már több mint 10 éves múltra tekint
vissza, és a kapcsolatot hosszú távra tervezzük.
A hallgatók tanulmányaik során – egyetemi la-
bo ratóriumokban – megismerkedhetnek kü-
lön féle Siemens-technológiákkal és -be ren de -
zé  sekkel, továbbá gyakornokként bekapcso-
lód hatnak a vállalat munkájába. Részt vehetnek
pél dául a megújuló energiával foglalkozó pro-
jek tekben, dolgozhatnak erômû-beruházáso-
kon vagy a transzformátorgyárban, folytathat-
nak szerviztevékenységet, de az értékesítési af-
fi nitású mûszaki szakemberek is megtalálják a
he lyüket. A nálunk gyakornokoskodók tehát
már hallgatóként szerezhetnek ipari tapasztala -
tokat az elméleti tudás mellé. Egyetemi partne -
reink között a Mûegyetem kiemelt helyen sze-
repel. Évente tucatjával érkeznek a BME-rôl a
hall gatók, néhány hónapot, vagy akár 1-2 évet
töltenek itt gyakornokként, majd a többségük
mér nökként is a Siemensnél marad” – fogal-
maz Tóth Gábor HR-vezetô.

A BSc. diplomával rendelkezôk (fôként erôs-
 áramú villamosmérnökök) elsôsorban a gyár  tó-
termelô ágazatban és a szervizüzletágban tud-
nak elhelyezkedni. Az MSc. és doktori vég zett-
ségû kollégákat inkább az értékesítés és a pro-
jektmenedzsment területén foglalkoztatják.

Az informatikusok számára az igazi nagy le-
hetôséget a Siemens Zrt. társvállalatai, a Sie-
mens PSE Kft. és az Evosoft Kft. jelentik. Olyan
szoftverházakról van szó, amelyek folyamato-
san keresik az informatikusokat, valamint a táv-
közlési hátterû mérnököket.

A Siemensnél a német nyelv ismerete nem
elô feltétel, de természetesen elôny. A vállalat-
cso portnál már csaknem 10 éve az angol a hi-
va talos nyelv.

„Elégedettek vagyunk a mûegyetemi okta-
tás színvonalával. A fiatalok kiválóan hadra fog-
hatók, különösen, ha szakmai gyakorlaton, dip-
lomamunka készítése kapcsán már megtapasz -
talták a vállalati elvárásokat. Nyelvtudásuk azon-
ban sok esetben még mindig nem kielégítô. A
másik problémát a mobilitás hiánya okozza. 
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Jóllehet, ma még nem az a legfôbb gon-
dod, hogy a diploma megszerzése után
hol fogsz dolgozni, nem árt, ha eltöp-
rengsz a vágyaidon. Természetesen jó,
ha elképzeléseid összhangban állnak a
va lós lehetôségekkel. Szerencsére van-
nak vállalatok, amelyek a Mû egye tem -
mel karöltve segítenek a karrier elindí-
tásában. 

Karriertervezés

Ha szeretnél a Siemensrôl 
többet megtudni, látogass el 
a vállalat honlapjára:

www.siemens.hu



Kedves Középiskolás! 
Semmi okod az elkesere désre, ha még nem
tudod pontosan, mivel sze retnél foglalkozni 
a nagybetûs Életben. Iszonyú kemény dolog
17-18 éves korban megfon tolt, helyes döntést
hozni. Érdekel az informa tika? Remek! Nagyon
sok fiatal van ezzel így. De felvetôdhet benned,
hogy talán mégsem az informatika volna szá-
modra a nyerô. Nem szeretnél ugyanis napi 
8-10 órát a számítógép elôtt ülve kizárólag
szoftveres problémákkal foglalkozni. Más dol-
gok is érdekelnek, így például a gazdasági kér-
dések. Ha illenek rád a fenti megfontolások,
semmiképpen se vesd el a Mûegyetemet. 
A Villamosmérnöki és Informatikai Karon
ugyanis az alapképzésben (BSc.), sôt az idei
évtôl kezdve már a mesterképzésben (MSc.) is
tanulhatsz gazdasági informatikát.

„Nem újdonság a Mûegyetemen a gazda-
sági informatika oktatása, hiszen a korábbi, öt-
éves képzésben, illetve a BSc. képzésben részt-
ve vô hallgatók már évek óta vá laszt hat ták/vá -
laszt  hatják a vállalatirányítási rendszerek szak i-
rányt. Itt a diákok, az informatikai alapokra épít -
ve, mindenek elôtt három dologgal ismerked-
nek meg: megtanulják egy vállalat fô ismérveit,
mûködését, valamint irányításának alapelemeit.
A késôbbiekben aztán szinte gyerekjáték elsa-
játítaniuk mindazt az informatikai tudást, ami
egy korszerû vállalat irányításához manapság
már nélkülözhetetlen. A gazdaságinformatikus
MSc. képzés mindezt a tudást magasabb szin-
ten nyújtja a hallgatóknak” – mutat rá Szikora
Bé la, a szakirány vezetôje.

Tévedsz, ha úgy gondolod, vállalatirányítási
rend szereket csak a nagyvállalatok használnak.
Ma már a hazai kis- és közepes vállalatok is rá-
jöt tek: pénzt és energiát takaríthatnak meg az -
zal, ha gyorsan és pontosan szabályozzák fo-
lya mataikat, és mindenrôl pontos kimutatást
ve zetnek. Éppen ezért óriási a kereslet a gaz-
da ságinformatikusok iránt. Jó hír neked, leendô
mû egyetemista, hogy a cégek nagyon elége-
det tek a BME VIK-en végzettekkel. Úgy tart-
ják, hogy tudásuk piacképes, a friss diplomások
azonnal befoghatók az iparba. Jól jelzi ezt, hogy
sok fiatalnak már a végzés elôtt megvan az ál-
lása, ráadásul átlagon fölüli kezdôfizetéssel. ◆
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Élô példa

A BME VIK szoros kapcsolatokat ápol több
vállalatirányításirendszer-gyártóval, köztük
az SAP-val – tájékoztat Martinek Pé ter, a
szakirány oktatója. Az együtt mûködések
során különféle projektekben vesznek részt,
amelyekbe a hallgatókat is bevonják. Nem-
régiben nagyon érdekes feladatot kaptak:
egy iPhone-t kellett összekapcsolni a vállalati
rendszerrel. Manapság egyre több cégnél ál-
talános elvárás ugyanis, hogy a vezetôk bár-
mikor, bárhonnan hozzákapcsolódhassanak
a vállalatirányítási rendszerhez, és így a tá-
volból is nyomon követhessék a folyamato-
kat, sôt szükség esetén be is avatkozhassa-
nak azokba.

Matek és fizika!

Az informatikus hallgatók számára sokkal fon-
tosabbak a biztos matematikai és fizikai ala-
pok, mint az informatikai elôképzettség. Lá-
nyok, figyelem! Nem baj, ha nem írtatok még
egyetlen sor kódot sem, vagy nem szerelte-
tek szét egyetlen számítógépet sem. Ha jók
vagytok matekból és fizikából, gyertek bátran
a BME VIK-re!
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Vannak, akik számára maga a boldogság, ha egész nap a számítógép elôtt ülnek, és
csodálatos szoftvereket alkotnak. Szerencsére! De nem mindenki ilyen. Szerencsére!
Ha te ez utóbbi táborba tartozol, és netán a gazdasági kérdések iránt is érdeklôdsz,
az jó. Téged is tárt kapukkal vár a Mûegyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara!

Gazdasággal fûszerezett 
informatika
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tudnak csapatban dolgozni, kreatívak és képe-
sek gyorsan befogadni az új ismereteket. Nö-
veli a felvétel esélyeit, ha a fiatal diplomás ta-
nulmányai során ösztöndíjjal járt már kül-
földön” – fogalmaz Fluck Benedek, a Bosch
Cso port Magyarország HR-igazgatója.

Mivel a Bosch Csoporton belül különbözô
divíziók mûködnek, és a vállalatnak több or-
szág ban vannak részlegei, a munkatársaknak
va lós lehetôségük van a váltásra: akár divíziók,
akár országok között. Jó tehát, ha a fiatal szíve -
sen mozdul, költözik egyik városból a másikba,
sôt esetleg egyik országból a másikba.

És ha valaki nem szívesen ugrik bele az is-
meretlenbe, annak sincs mitôl félnie. A Bosch
ugyanis – más vállalatokhoz hasonlóan – széles
körû gyakornoki programot biztosít a hallga-
tók számára. Jelenleg is több száz diák vesz
részt a tanulás mellett ezekben a programok-

ban, amelyek idôtartama három hónaptól egy
évig terjed. „Sok fiatal munkatársunk korábban
gyakornokként dolgozott a Boschnál. Fontos-
nak és sikeresnek tartom ezt a programot,
mivel a hallgatók az egyetemen megszerzett
magas szintû elméleti tudást sok hasznos gya-
korlati ismerettel egészítik ki. Ezen kívül még
diákként bepillanthatnak egy cég mûködésébe,
belsô folyamataiba is” – teszi hozzá Fluck
Benedek. ◆

Mi jut eszedbe, ha meghallod a Bosch nevet?
Egy mosogatógép, netán az otthoni fûnyíró,
esetleg valamilyen autóalkatrész? Egész biztos,
hogy találkoztál már Bosch-termékekkel, de
vajon azt is tudod, hogy a Bosch magyarországi
vállalatainál kiváló lehetôségei vannak a hazai
vil lamosmérnököknek és mérnök informatiku-
sok nak? Az autóiparban és a kéziszerszám-
gyár  tásban egyaránt van helyük a Mû egye te -
men végzett fiatal diplomásoknak: mind az
erôs áramú, mind a gyengeáramú szaktudással
ren delkezôknek; mind a fejlesztés, mind a gyár-
tás iránt érdeklôdôknek.

„Tekintettel arra, hogy a Bosch nemzetközi
nagyvállalat, rendkívül fontos az angol nyelv is-
merete. Ez már a felvételnél alapkövetelmény,

noha az esetleges hiányok pótlására a cégnél is
tartunk nyelvtanfolyamokat. Elônyt jelent, ha
valaki az angolon kívül németül is beszél. Ezen
túlmenôen olyan fiatalokat keresünk, akik jól
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Az egyetem alapvetôen elméleti tudást
nyújt. Alapot ad ahhoz, hogy a fiatal
villamosmérnök és informatikus megis-
merkedjen a gyakorlati tudnivalókkal.
Ha az alapok jók, menni fog a többi is.
Persze nem árt, ha a friss diplomásnak
vannak egyéb értékei is.

Miért a BME VIK?

„Magyarországon a BME egyike a legkiválóbb
egyetemeknek. A villamosmérnök és mérnök
informatikus hallgatóknak megadja azt az el-
méleti tudást, aminek birtokában a fiatal dip-
lomások jó gyakorlati szakemberekké válhat-
nak. A Mûegyetem összességében tehát olyan
hely, ahol valóban versenyképes szaktudást
lehet szerezni. Együttmûködésünk a BME-vel
sokéves múltra tekint vissza, nagyon hasznos
és gyümölcsözô mind az egyetem, mind a vál-
lalatcsoportunk számára.” (Bosch Csoport
Magyarország)

Versenyképes szaktudás Bármilyen kérdés esetén látogass el
a vik.bme.hu/felvi oldalra!
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matika szakon tu dom alkalmazni. A döntés
után – mivel budapesti vagyok – a BME VIK
választása már magától értetôdött. Tanulmá-
nyaim utolsó évében, a jelentkezési határidô
elôtt 1 órával leltem rá az Ericsson program-
jára, aminek kereté ben menedzsment érdek-
lôdésû, a külföldi munkavégzést kedvelô, ve-
zetô mérnököket képeznek. Pályázatomra
szerencsére pozitív visszajelzést kaptam, így
csatlakoztam a céghez.”

Andrea a program keretében elôször
szoft  verfejlesztôi munkákat végzett, aztán egy
innovációs projekten dolgozott. Késôbb részt
vett egy féléves svédországi projektben. Utána
kö vetkezett egy kínai kiküldetés, ahol már egy
25 fôs projektcsapatot irányított. Az utóbbi
más  fél évben Magyarországon vezetett külön-
fé le projekteket.

Dibuz Sarolta villamosmérnök 1997 óta
van az Ericssonnál. A 13 év alatt különféle, zö-

mé ben vezetôi pozíciókat töltött be, 2004-tôl
más fél évig Stockholmban. Jelenleg – fôosztály -
vezetôi minôségben – egy több mint 200 fôs
termékfejlesztô csapat élén áll.

„Amikor én jártam a Mûegyetemre, még
nem volt informatika szak. A szüleim is itt vé-
gez tek, nálunk tehát családi hagyomány a BME,
il letve a villamosmérnöki szakma. Az Erics son -
nál dolgozó nôi csapat jól bizonyítja, hogy
meg álljuk a helyünket. Úgy érzem, hogy férfi-
kol légáink elfogadnak minket, nemcsak mun-
ka társként, hanem vezetôként is. Véleményem
sze rint egyébként nagyon sokat számít a csalá -
di háttér. Azt hiszem, hogy többeket a szülôk
bá tortalanítanak el, és ezért sok lány, még ha
vol na is kedve a mérnöki, informatikusi munká -
hoz, nem meri megpróbálni az egyetemet. Pe -
dig nagy kár, hiszen rendkívül érdekes szakma,
jók az elôrelépési, kereseti lehetôségek, és ki-
vá ló a szakmai közösség.” ◆

Van a budapesti Infoparkban, a Mûegyetem
szomszédságában egy multinacionális cég, ahol
a hölgyek jócskán az egyetemi átlag fölötti
arány ban képviseltetik magukat. Az Ericsson
ku tatás-fejlesztési és támogató központjában
– talán a véletlennek, talán a svédországi anya-
vál lalat kultúrájának köszönhetôen – a munka-
tár sak közel 10 százaléka nô.

Fábián Laura 2002-ben kezdett el tanulni a
Bu dapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egye tem Villamosmérnöki és Informatikai Kar
(BME VIK) mérnök informatikus szakán. „Apu-
kám programozó matematikus, hatéves korom
óta volt otthon számítógép, úgyhogy szinte be-
lenôttem a szakmába. Csak az egyetemen
döb bentem rá, hogy a villamosmérnöki kérdé -
sek is érdekelnek, ezért fordultam az informa-

ti kán belül a telekommunikáció irányába. Ne-
gyed év után megnéztem, hogy hol lehetne
gya kornoki munkát vállalni. Így kerültem az
Ericssonhoz, ahol a diploma megszerzése után
felvettek állandó munkatársnak.”

Laura úgynevezett harmadik szintû rend-
szer támogató mérnökként dolgozik. Termé-
sze tesen senki sem úgy lép ki az egyetem ka-
pu ján, hogy ismeri a bonyolult távközlési rend-
sze rek lelkivilágát, és bátran osztogathatja taná -
csait a rendszereket üzemeltetô vén rókáknak.
A folyamatos tanulással mindenkinek számol-
nia kell. De nem remek dolog idôrôl idôre
meg ismerkedni a legkorszerûbb megoldások-
kal, esetenként külföldön? A BME VIK-en ga-
ran táltan megkapod a biztos alapokat a to-
vábbfejlô déshez.

Darabos Andrea projektvezetô 2007-ben
vég zett a BME VIK-en mérnök informatikus-
ként. „Pályaválasztásomat alapvetôen két té-
nye zô befolyásolta: egyrészt, hogy édesapám
vil lamosmérnök, másrészt, hogy már a gim-
názi umban nagyon érdekelt a matek. Felme-
rült ben nem, hogy matematikus leszek, de
jobban sze rettem volna az elméleti tudást üz-
leti gondol kodással ötvözni. Végül meggyôz-
tek, hogy a ma tematikát legjobban az infor-
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A Villamosmérnöki és Informatikai Kar
hallgatói között csupán elvétve bukkan
föl egy-egy lány. Tény, hogy a mûszaki
dolgok iránt inkább a fiúk érdeklôdnek,
ám a lányok jelenlegi, 5 százalék körüli
aránya roppant kevés. Ez sem a szak-
mának, sem a mérnöktársadalomnak
nem válik hasznára.

Gyertek, lányok! Ne féljetek!

Fábián Laura, Darabos Andrea és Dibuz Sarolta
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Tanulságokkal szolgálhat a szakirány meg-
választása is. Vajon miért esett az ifjú hölgy vá-
lasztása az irányító- és robotrendszerek szaki-
rányra? Része volt benne néhány kiváló okta-

tónak, ám alapvetôen Zsuzsanna elméleti be-
állítottsága döntött: úgy találta, hogy ezen a
szakirányon kaphatja a leginkább elméleti kép-
zést. Ezek után nem meglepô, hogy a végzést
követôen doktori képzésben szeretne részt
venni. Azt egyelôre még nem tudja, hogy hol
szerzi meg a doktori fokozatot. Külföldrôl is ka-
pott már ajánlatot, így lehet, hogy diplomával
a zsebében, kiváló angol és francia nyelvtudá-
sával – legalábbis egy idôre – megválik a Mû -
egyetemtôl. Attól az intézménytôl, amit a
mûszaki képzést nyújtó hazai egyetemek közül
az egyik legnívósabbnak tart.

„Egyetemistaként többször voltam már
külföldön, és minden esetben sok tapasztalatot
szereztem. Egyik ösztöndíjam külön érdekes-
sége, hogy egy alapvetôen biológusoknak szánt
pályázatot nyertem el. Mérnökhallgatóként
azonban nem tudtak a svájci intézet egyetlen
bioszos laborjában sem fogadni, így átirányí-
tottak egy mûszaki területen dolgozó profesz-
szorhoz. Kapcsolatunk nem korlátozódott
egyetlen alkalomra, konferencián is részt vet-
tem, sôt elképzelhetô, hogy doktoranduszként
is náluk dolgozom majd” – fogalmaz a végzôs
villamosmérnök-hallgató. ◆

Püspöki Zsuzsanna villamosmérnök hallgató
már mesterképzésre jár, azt is rövidesen –
2011 júniusában – befejezi. Az egyetemi évek
so rán a kezdetektôl fogva igyekezett minden
olyan lehetôséget kihasználni, ami valami pluszt
ad a kötelezô tananyaghoz. Elnyert ösztöndí-
jakat, többször járt külföldön, bekapcsolódott
kutatásokba, így minden esélye megvan a si-
keres pályakezdéshez. Mindezt lányként, egy
jel lemzôen férfiasnak elkönyvelt szakmában.

„Büszke vagyok rá, hogy amit eddig elér-
tem, nagyrészt magamnak köszönhetem. No -
ha a szüleim is mérnökök, soha nem gyakorol -
tak rám nyomást, hogy folytassam a családi ha-

gyo mányt. Mindenben támogattak, ami iránt
ér deklôdtem. A gimnáziumban biológiából,
ma tematikából és fizikából fakultáltam. Végül
egy fajta belsô késztetésbôl választottam a mû -
szaki pályát” – emlékszik vissza Zsuzsanna.

Elmondása szerint soha nem készült tuda-
tosan arra, hogy villamosmérnök legyen. A ta-
nulmányai vége felé már azt is elárulhatja, hogy
gimnazistaként egész más képe volt a szakmá-
ról, mint most, a konkrét tudás birtokában.

„Voltak, akik kezdetben kicsit furcsán néz-
tek rám, mondván: mit keres itt egy lány? So -
kan riogattak a kemény vizsgákkal, a szigorú
ok tatókkal. Sikerült is kicsit elvenniük az önbi-
zal mamat. Az elsô vizsgák után azonban rájöt-
tem, hogy butaság az ilyen mendemondákra
hall gatni. Meg kell érteni a dolgokat, akkor
egyik tárgy sem nehéz, és még arra is marad az
em bernek energiája, hogy plusz tárgyakat ve-
gyen föl. Pusztán szakmai érdeklôdésbôl” –
mondja Zsuzsanna.
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Egy robotikával foglalkozó lány a sok
fiú között. Zsuzsanna minden alkalmat
megragad, hogy az érdeklôdési körébe
tartozó területeken bôvítse tudását. Itt-
hon és külföldön egyaránt.

Bôven van lehetôség, 
csak élni kell vele
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Most ugyanerre készül a felsôoktatásban. Van
egy speciális elképzelése arról, hogy mi az,
amit Ame ri ká ban nem oktatnak, viszont hosz-
szú távon várhatóan nagy szükség lesz rá a
világ minden részén” – mutat rá az AIT lét re-
hozásában köz re mû kö dô Recski András, a
BME VIK Számítástudományi és Információ-
elmé leti Tanszékének vezetôje.

Az ötlet abból ered, hogy a szoftvermér-
nökök többsége nem óriáscégeknél, hanem ki-
sebb vállalatoknál dolgozik majd. Olyan cégek -
nél, amelyeknek – ha terjeszkedni akarnak –
al kalmazkodniuk kell a külföldi kultúrákhoz. Ez
új az amerikai informatikus-mérnököknek, és

ter mészetesen nélkülözhetetlen más országok,
így Magyarország szakembereinek is. A lényeg
te hát egyfajta multikulturális érzékenység kia-
lakítása annak érdekében, hogy a jövô infor-
matikusai és mérnökei otthonosan mozogja-
nak a különbözô fogadó országok piacain.

Az AIT oktatói között lesznek egyetemi
pro fesszorok, például a BME VIK-rôl. Többsé-
gük azonban olyan vállalkozó, aki a gyakorlat-
ban valamilyen téren világszínvonalút nyújtott.

Idén nyáron – próbaképpen – megtartot-
ták az AIT elsô kurzusát. Négy héten keresz-
tül 28 amerikai és 7 magyar diák tanult az
egyetemen.  ◆

Manapság már sok
magyar egyetemista
gondolja úgy, hogy ta-
nulmányai egy részét
– ösztöndíjasként –
külföldön végzi. Sze-
rencsére a le hetôsé-
gek köre folyamato-
san bôvül, így egy re
több hallgató kapcso-
lódhat be Európa vagy

Amerika egyetemeinek életébe. Rövidesen – a
fordított folyamat részeként – érdekes kezde-
mé nyezésnek lehetünk tanúi Magyarországon:
várhatóan 2011 februárjában megkezdi mû kö -
dé sét az Aquincum Institute of Technology,
rö viden AIT. 

A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudomá-
nyi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai
Kar (BME VIK) akkreditált alapképzésének
(BSc.) kihelyezett szakirányára elsôsorban
amerikai diákokat fogadnak; a tervek szerint
kezdetben szemeszterenként 25-30-at, a ké-
sôbbiekben 80-100-at. A képzés színvona lát
és tandíját egyaránt a legjobb amerikai egye-
 temekéhez igazították. (A tandíj egy szemesz -
terre 13 ezer dollár.) De miért érdekes ez a
magyar hallgatóknak? Azért, mert számuk ra
sem kizárt, hogy részt vegyenek az elitképzés-
ben. Ráadásul térítésmentesen. Igaz, csupán az
amerikai létszám 10 százaléka érkezhet a BME
VIK-rôl, tehát csak a legjobbak reménykedhet-
nek a felvételben, ôk viszont néhány hó napig
olyan közegbe kerülnek, mintha a tenge rentúl
valamelyik elitegyetemén tanulnának.

De vajon mi az, amivel többet ad az AIT
egy hallgatónak, mint a Mûegyetem? „Egész
más a filozófiája. Alapítója, Bojár Gábor, az
építé szeti tervezôszoftverekkel foglalkozó
Graphi soft elnöke annak idején azzal tette
cégét sikeressé, hogy a piac egy nagyon szûk
szegmen sét célozta meg, és abban igyekezett
a világon a legjobb lenni. És sikerült is neki.
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Ahhoz, hogy egy mérnök vagy informa-
tikus otthonosan mozogjon országha-
tárainkon kívül, meg kell ismernie a kül-
föl di kultúrákat. Lehetôleg már az
egye tem alatt. És láss csodát! Akár itt-
hon is kaphatsz ízelítôt a multikulturá-
lis környezetbôl.

Elitképzés Budapesten
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A Villamosmérnöki és Informatikai Karon 
a fiatalok már hallgatóként 
bekapcsolódhatnak az innovációs
tevékenységbe
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tô asztalhoz, oszlassuk el az esetleges félreér-
téseket! Nem olyan humanoid robotokról van
szó, amelyek kiváltják a sebészorvosokat, ha -
nem olyan szuperpontos szikékrôl, nagyfelbon -
tású képalkotó eszközökrôl, intelligens integ -
rált rendszerekrôl, amelyek révén egyrészt a
korábbi beavatkozások nagyobb hatékonyság-
gal, nagyobb biztonsággal végezhetôk el, más-
részt újszerû beavatkozásokra nyílik lehetôség.
És ezekben a hihetetlenül érdekes kutatások-
ban, kísérletekben vehetsz részt te is, ha a BME
VIK-et választod!

„A kutatás-fejlesztésben az a jó, hogy az
ember mindig találhat társakat, partnereket.
Ilyen szempontból is kiváló a Mûegyetem, hi-

szen rengeteg jól bevált, nagy hagyományokkal
rendelkezô nemzetközi kapcsolata van. Ha az
ember néhány hónapot, vagy egy-két évet kül-
földön tölt, rengeteg ismeretet szerez, amit
aztán itthon kiválóan tud kamatoztatni. Például
a kutatóközpontban, ami – reményeink szerint
- a mai laborunkból nô majd ki néhány év
alatt” – mutat rá Haidegger Tamás.

A fiatal szakember meggyôzôdése: az el-
következô 10-20 évben óriási jelentôsége lesz
az egyén szempontjából annak, hogy milyen
szakmát választ, illetve melyik felsôoktatási in-
tézményben tanul. A BME-n végzett villamos-
mérnökök és informatikusok kétségtelenül jó
helyzetbôl indulnak. ◆

Fantasztikus dolgok vannak a világon! A tech-
nika már adott például ahhoz, hogy egy sebész
ne a mûtôasztal mellett állva operáljon, hanem
akár több száz vagy ezer kilométerrôl – a ro-
botika és a korszerû infokommunikációs esz-
közök segítségével – végezze el a beavatko-
zást. Noha a hazai gyógyászatban egyelôre
nem bevett gyakorlat a robotsebészet, jó hír,
hogy a kutatások már Magyarországon is meg-
kezdôdtek. És ami még jobb hír neked, leendô
mûegyetemista, hogy a Budapesti Mûszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnö -

ki és Informatikai Kara (BME VIK) a kutatások
egyik fellegvára.

Haidegger Tamás villamosmérnök, or vos -
bio lógiai mérnök, végzôs doktorandusz hall-
gató már évek óta kutatómérnökként az or-
vosi informatika laborban dolgozik. Tudásának
alapjait részben a BME VIK robot-irányítás-
technika szakirányán, részben az egészségügyi
mérnökképzés keretében szerezte. Ez utóbbi-
nál, ahol a mérnöki tudományokon kívül ana-
tómiai, élettani, biokémiai stb. ismereteket is
szereznek a hallgatók, a BME együttmûködô
partnere a Semmelweis Egyetem és az Ál lat or -
vostudományi Egyetem.

„Az elmúlt 3-4 évben szinte kizárólag a ro-
botsebészettel, illetve tágabb értelemben a
számítógéppel integrált sebészettel foglalkoz-
tam. Ötvöztem tehát a villamosmérnöki hát-
teret, valamint azt a tudásbázist, amit a robot-
irányítástechnika szakirányon és az egészségü-
gyi vonalon szereztem. Ezt a kombinációt a
hazai felsôoktatásban kizárólag a BME nyújtja”
– fogalmaz Haidegger Tamás.

Visszatérve a robottechnikára: még mielôtt
bár ki is arra gondolna, hogy ma már nyugaton
az orvos helyett csak Robot Robi áll oda a mû -
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„Doktor Robotot várják a kettes bale-
seti mûtôben egy sürgôs esethez.”
Ilyesmi ma még nem fordul elô, az vi-
szont már valóság, hogy az emberi or-
vost különféle robottechnikai eszközök
segítik a beavatkozások elvégzésekor.
Sôt a Mûegyetemen már az érdeklô-
dô hallgatók is bekapcsolódhatnak az
ilyen irányú kutatásokba.

Túl a szakmán

Szerencsére a Mûegyetemen nem csak a szigorúan vett szakmai ismereteket lehet elsajá-
títani. Ha már zsenge fiatalkorodban érdeklôdsz a vezetési, szervezési kérdések iránt,
kitûnô gyakorlópályát kínálnak a különféle hallgatói szervezetek. Itt van például a Magyar
Villamosmérnök és Informatikus Hallgatók Egyesülete (www.eestec.hu), ahol innovációs
napokat, elôadássorozatokat, külföldi rendezvényeket, workshopokat, diákcseréket,
programozóversenyeket és még ki tudja, mi mindent szerveznek. Ha bekapcsolódsz a
munkába, sok emberrel találkozhatsz, és olyasmit is megtanulhatsz különösebb erôfeszí-
tés nélkül, aminek a késôbbiekben nagy hasznát veheted.

Kutatások 
fellegvára
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vagy bármi más), akkor az Automatizálási és
Al kalmazott Informatikai Tanszéken biztosan
ta lál ilyet. Mivel mind az alap-, mind a mester-
képzésben találkoznak a fiatalok mobiltémák-
kal, már a második évtôl kezdve be lehet kap-
csolódni a fejlesztési projektekbe” – fogalmaz
Charaf Hassan egyetemi docens, a MIK szol-
gáltatásfejlesztési igazgatója.

A szállítók bôven ellátják az egyetemet
mobilkészülékekkel; nagyon sok gyártó, nagyon
sokféle modellje megtalálható a laborokban.
Ha van egy jó ötlet, akkor a hallgató kap hozzá
telefont, valamint rendelkezésére bocsátják a
fejlesztôi környezetet. Természetesen senki-
nek sem kell magányosan megküzdenie a fela-
dattal. Az egyetem konzultációkon segíti a fia-
talokat: az oktatók már magát az ötletet véle-
ményezik, de leginkább a fejlesztés használha-
tóságára, eladható termékké alakítására helye-
zik a hangsúlyt.

„Szerencsére a mi témáink iránt hatalmas a
hallgatói érdeklôdés. A munka önmagában is
rop pant változatos és érdekes, de van még egy
nagy vonzereje: az itt megszerzett tudással ki-
vá lóan el tudnak helyezkedni a fiatalok. Folya-

ma tosan keresnek minket a jó szakembere-
kért, most is legalább 250 embernek tudnék
mun kát kínálni. Úgy látom, hogy az elkövetke -
zô 10 évben egy jó mobilfejlesztônek biztosan
nem lesz gondja az elhelyezkedéssel. Ráadásul
a BME VIK-en végzett informatikusok nemcsak
szoftvert írni, hanem rendszerben gondolkozni
is megtanulnak. Így képesek a továbbfejlô-
désre” – hangsúlyozza Charaf Hassan. ◆

Tudtad, hogy a Budapesti Mûszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetem a hazai mobilfejleszté-
sek meghatározó központja? Több tanszék is
ak tív résztvevôje a munkának, az egyetem és
az ipar kapcsolatai rendkívül széles körûek. Az
egyik legeredményesebb kezdeményezés a
Mobil In novációs Központ (MIK), ahol a kon-
zorciumi tagok között az egyetemi tanszéke-
ken kívül egy kutatóintézet, valamint több
gyártó és szol gáltató is képviselteti magát. Az
együtt mû ködés a garancia arra, hogy a részt-
vevôk piac közeli fejlesztésekkel foglalkozzanak,
illetve olyan prototípusok kerüljenek ki a labo-
rokból, ame lyekkel a késôbbiekben igazi piaci
sikereket le het elérni. Pontosabban a BME-n
korántsem csak laborokban folyik a munka. Az
egyetem te rületén egy komplett kis mobilhá-
lózat mû kö dik. A fejlesztéseket tehát élô rend-
szeren lehet kipróbálni.

De vajon miért érdekes ez egy leendô in-
formatikus hallgatónak? A válasz roppant egy-
szerû: azért, mert a hallgatók is bekapcsolód-
hat nak a fejlesztésekbe. Bárki jöhet önkéntes
alapon, illetve a késôbbiekben az önálló labo-
rok vagy a diplomamunka keretében is vá-
laszthat mobiltémát.

„Minden olyan informatikus hallgatót szíve -
sen látunk, aki szereti a kihívásokat, és érdekli
a korlátlan lehetôségeket kínáló mobilvilág. Ha
valaki például egy olyan alkalmazás fejlesztésé -

be szeretne bekapcsolódni, amelynek a vég-
ered ménye egy mûködô szoftver (egy játék,
egy prog ramszervezô, egy GPS alapú rendszer
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Szereted a kihívásokat? Remek! A mo-
bil világ tele van kihívásokkal. A Mû -
egye tem Villamosmérnöki és Informati-
kai Karán korlátlan lehetôségeid van-
nak, hogy megismerkedj a legújabb
tech nológiákkal, és bekapcsolódj a fej-
lesztésekbe.

Nyílt nap

A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudomá-
nyi Egyetem Villamosmérnöki és Informa-
tikai Kara 2010. november 26-án nyílt
napot rendez, ahova minden érdeklôdôt
várnak. Bôvebb információ: 
vik.bme.hu/felvi

Nemzetközi elismerés

Kiválóan szerepelt egy mûegyetemista a
Nokia Calling All Innovators versenyen. A
nemzetközi megmérettetésre idén mintegy
ezerhatszázan jelentkeztek. Michel ber ger
Roland villamosmérnök-hallgató a Wake
Up nevû szoftverrel a termelékeny ség ka-
tegóriában harmadik helyezést ért el, és
megkapta a legjobb segédprogramnak járó
különdíjat. A Wake Up egy mû hol das hely-
meghatározással segített ébresztôóra. Be
lehet állítani, hogy mennyivel a cél elérése
elôtt jelezzen, illetve hogy 100 méterrel a
cél elôtt is figyelmeztessen.

Minden, ami mobil
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jem ben, pedig késôbb vonzott a közgazdász
pá lya is. Úgy érzem, hogy jól döntöttem. Le -
het, hogy néhány év múlva – munka mellett
vagy esetleg mialatt GYES-en leszek – elvég-
zem a közgázt is, de jó, hogy az elsô diplomám
a mérnöki.”

Bea jó jegyei és egyéb tudományos tevé-
kenysége alapján eséllyel indult volna bárme-
lyik mesterképzésre, ám ô azt a villamos
energetikát választotta, ahova – mondjuk
meg ôszintén – általában nem tolonganak a
hallgatók. „Gyanítom, hogy választásomban
nagy szerepe volt mûszerész édesapámnak.
Mindazonáltal amikor jelentkeztem az egye-
temre, nem gondol tam bele, hogy milyen
„férfias” világba csöp penek. Már csak azért is,
mert alig van lány a karon. De ez csak egy
rövid ideig volt furcsa, az tán természetessé
vált. És persze voltak olyan tárgyak is, ame-
lyekkel meg kellett küzdenem. Sosem volt az
erôsségem például a prog ramozás, nagy hát-
rányt jelentett, hogy a gim náziumban össze-
sen fél évig tanultam számí tástechnikát. De
ezt is át lehetett hidalni.”

Bea Miskolcról jött a Mûegyetemre. Óha-
tatlanul felvetôdik a kérdés: miért nem maradt
szü lôvárosában, és jár ott egyetemre? „Úgy
érez tem, hogy jót fog tenni, ha elszakadok ott-
hon ról, kicsit a magam ura leszek, és itt nagyobb
lehetôségek várnak rám. Egy há rom hónapos
franciaországi szakmai út, konferenciák Genfben,

Washingtonban és Leuvenben – ma gyarázni
sem kell, hogy ezek mekkora élmények. A másik
okot a miskolci és Miskolc környéki korlátozot-
tabb munkalehetôségek jelentették.”

Természetesen mindezt nem adják ingyen.
Ke mény munka, sok tanulás és elhivatottság
kell az ilyen és hasonló eredményekhez. De ez
nemcsak megoldható, hanem élvezetes is le -
het. Nagyon fontos, hogy az ember megtalálja
a tanulás és a szórakozás helyes arányát. Bea,
aki a Schönherz Kollégium lakója, nagyra érté-
keli a számtalan közösségi programot. Az elsô
évben elképzelhetetlen volna az ismerkedés, a
beilleszkedés a bulik és a Schönherz Qpa nél-
kül. Talán az egyik legjobb módja, hogy az em -
ber egy társaság részévé is váljon, és a szakmá -
val is foglalkozzon, ha részt vesz egy olyan
szak mai szervezet munkájában, ami kapcsoló-
dik az érdeklôdési területéhez. „Másodéves
ko romtól vagyok tagja az Energetikai Szakkol-
lé giumnak. Ez segített bekapcsolódni a szakmai
élet be, de sok jó barátot és élményt is köszön -
hetek neki.” ◆

A Wikipédia szerint a hazai Gábor Dénes-díj
olyan szakembereknek adományozható, akik
jelentôs tudományos, vagy mûszaki-szellemi al-
kotást hoztak létre, és ezzel hozzájárultak a
környezeti értékek megôrzéséhez, valamint
köz re mûködésükkel nagy mértékben elôsegí-
tették intézményük innovációs tevékenységét.
Igen, kedves középiskolások. Nem tévedés.
Polgári Beáta 2008-ban, villamosmérnök hall-
gatóként Gábor Dénes TDK-díjat kapott tu-
dományos diákköri munkájáért (Rezisztív szup-
ravezetôs zárlati áramkorlátozóban használ-
ható YBa2Cu3O7-δ szupravezetô készítése és
vizsgálata). De vajon hogyan jutott el ez a ked-
ves, mosolygós fiatal lány a Mûegyetemre,
miért kapta a rangos elismerést, illetve hogyan
került a Villamos Energetikai Tanszék mester-
képzésére?

Kisiskolásként tanítónô és zongoratanár
sze retett volna lenni. A nyolcosztályos gimná-
zi umban azonban többet kellett tanulni, így a
ze ne elôbb-utóbb csak hobbi maradt. Kilence-
dik ben már egyértelmû volt számára, hogy a
ma tematika a kedvence.

„Matekból és fizikából fakultáltam, és ezzel
tu lajdonképpen eldôlt a pályaválasztásom. Ér-
de kes, hogy a történelem meg se fordult a fe-
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Rezisztív szupravezetôs zárlati áram-
korlátozó. Még megjegyezni sem köny-
nyû. Bea ilyet tervezett, és munkájáért
komoly elismerést kapott. Amúgy sze-
ret zongorázni, és a mérnöki hivatás
mellett a magánéletre is fordít idôt.

Egy hallgatónk
Gábor Dénes
TDK-díjat kapott

Villogó 
a kulcstartóra

A villogót a BME VIK
Elektronikai Technoló-
gia Tanszék készítette,
az elemet a Varta biz  to-
sította
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jén – helyben, a BME-n beiratkozhatsz egy fel-
zárkóztató kurzusra is.

Összefoglalva: mérnöknek lenni remek
dolog, az informatika pedig nemcsak perspek-

tivikus, hanem roppant izgalmas, érdekes irány
is. A kettôt nálunk ötvözve kaphatod meg,
azon ban ezért neked is tenned kell. Csak any-
nyit mondhatunk: Megéri! ◆

A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai
Karán (BME VIK) az alapképzésben (BSc.) vil-
la mosmérnököket és mérnök informatikuso-
kat képeznek. Nyugalom, ne lapozz rögtön to-
vább, mondván: ezzel tökéletesen tisztában
vagy. Ha villamosmérnöknek készülsz, akkor
va lószínûleg nem ér majd nagy meglepetés, ám
a tapasztalatok szerint sokak számára nem vi-
lá gos, hogy mit is tanítanak a mérnök informa-
tikus szakon. A BME VIK-en ugyanis nem pusz-
tán informatikusokat, hanem mérnök informa-
tikusokat képeznek. A két fogalom közti összes
különbséget persze lehetetlen néhány mon-
datban felsorolni, ezt majd megérted, ha mér-
nök informatikus hallgató, majd remélhetôleg
vég zett szakember leszel. A lényeg viszont
egy szerû, és a névválasztásban rejlik: a BME-n
ta nuló informatikusok ugyanazt a szemléletmó -
dot sajátítják el, mint az itt végzett villamos-,
építô- vagy gépészmérnökök. Mérnökök lesz-

nek. Mit is jelent ez? Egyetlen mondatban talán
annyit, hogy elméletileg szilárdan megalapo-
zott, ugyanakkor nagyon is gyakorlatias tudást
kapnak.

De miért olyan fontos erre már most, kö-
zép iskolásként felkészülni? A válasz roppant
egy szerû: a BME VIK-en informatikus hallgató-
ként is óriási szükséged lesz a fizikára. Ahhoz,
hogy a felsôbb évfolyamokon megbirkózzál a
kü lönféle gyakorlati problémákkal, ahhoz, hogy
meg felelô szemléleted, modellalkotó képessé-
ged alakuljon ki, sikerrel kell venned az itt ok-
ta tott fizika tantárgyakat. Ez azonban – a ta-
pasz talatok szerint – sok mérnök informatikus
hallgató számára kemény diónak bizonyul.

Most se lapozz tovább, és ne is kezdj el
gon dolkozni azon, hogy talán mégsem a BME
VIK számodra a legjobb választás! Jelenleg nincs
más tennivalód, mint jól megtanulni a középis-
ko lás fizika tananyagot. Lehetôleg érettségizzél
fi zikából, legalább középszinten, de ha teheted,
még jobb, ha az emelt szintût választod. A töb -
bi aztán már az egyetem dolga. Hidd el, ha
meg vannak az alapjaid, a BME VIK-en megta-
nít ják neked az összes további tudnivalót. Sôt,
szükség esetén – egyetemi tanulmányaid ele-
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Nemcsak a villamosmérnököknek, ha -
nem a mérnök informatikusoknak is
ala pozó tantárgy a fizika.

Fontos a fizika!

Érdemes érettségizni fizikából

A karra felvett hallgatók az elsô héten már évek óta felmérôt írnak fizikából. Íme a 2010-es
eredmény, amibôl nem túl nehéz a helyes következtetést levonni.
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A fizika felmérô teszt teljesítése a fizika érettségi függvényében (százalékban)
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A Villamosmérnöki és Informatikai Kar 
bôven ad teret a kreativitásnak. Kiváló
gyakorlópálya a késôbbi éles helyzetekhez
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szintetizátorok használatát. A hôskorban sokan
maguk készítették az erôsítôket, vagy maguk ál-
lították elô a megálmodott hanghatásokat. Én is
sokszor nyúltam vissza az egyetemen szerzett
hangmérnöki ismeretekhez.
✔ Jól érezted tehát magad az egyetemen, sze-

retted a szakmát, simán lediplomáztál. Tud-
tommal mégsem dolgoztál egyetlen napot
sem villamosmérnökként. Miért?

Gondolkoztam a valódi mérnöki pályán is, vagy
a zene és a mûszaki terület összeházasításán.
Végül az döntötte el a sorsomat, hogy kezdô-
ként napi 8 órában kellett volna mérnökként
dolgoznom, és így nem maradt volna idôm a
zenélésre. Akkoriban az Illés zenekar már or-
szágosan ismert együttes volt, és kiderült, hogy
dalszerzôként sem vagyok ügyetlen. De azért
a rögös mûvészi pályán a mai napig sokszor
eszembe jut, hogy a számítógépek okozta for-
radalmi változásokban is megtaláltam volna a
helyemet. A kreatív fantáziám nem veszett vol -
na el a mûszaki pályán sem.
✔ Tudtál valamit kamatoztatni mûvészi pályá-

don a Mûegyetemen tanultakból?
Elég sokat. Diplomás mérnökként rögtön a kez-
detekkor könnyen eligazodtam a zenekar körüli
technikai problémák között. Aztán késôbb, a
stúdiókban is sokat segített a mûszaki tudásom.

Jó párszor elôfordult, hogy nemcsak zenészként,
hanem hangmérnökként, vagy a hangmérnökkel
kiválóan szót értô zenei rendezôként is jelen
voltam. Akkor is jól jöttek az egyetemen tanul-
tak, amikor különféle hanghatásokat kerestünk.
A mûszaki tudás azonban nagyon hamar elavul,
így néhány év után már nem tudtam lépést tar-
tani a legújabb innovációkkal.
✔ Mit mondanál egy mai középiskolásnak,

miért válassza a Mûegyetemet?
A Mûegyetem a konkrét mérnöki ismeretek
közvetítésén kívül olyan tudományos mûszaki
szemléletet ad a hallgatóknak, amely az élet
minden területén rendkívül hasznos, és megóv
sokféle eltévelyedéstôl. Olyan korban élünk,
amikor a különféle ideológiák és társadalmi
mozgalmak idônként ingoványos területre té-
vednek, és nem mindig találják meg a kivezetô
utat. A tudományos szemléletben meg lehet
bízni, mert az – a kultúrától függetlenül – a
megadott határértékeken belül mindig érvé-
nyes válaszokat ad. Egy jó mérnök tehát kiis-
meri magát a világ technikai csodái között,
nem lehet könnyen áltudományos hókuszpó-
kuszokkal félrevezetni, ráadásul az elkövetkezô
évtizedekben biztosan nem lesz gondja a meg-
élhetéssel, hiszen óriási szüksége van rá a tár-
sadalomnak. ◆

✔ Elmondanád a mai középiskolásoknak pá-
lyaválasztásod mozgatórugóit?

Elszántan készültem a mérnöki pályára. Már az
ál talános iskolában. Nyolcadik után nyáron egy
ku tatóintézetben dolgoztam, és a mai napig em-
 lékszem rá, miként találkoztam az elsô magyar
kísérleti számítógépekkel. Ez csak még nagyobb
kedvet csinált nekem a mûszaki tudomá nyok
iránt. Olyannyira, hogy nem gimnázium ba, hanem
a Puskás Tivadar Távközlési Tech nikumba men-
tem. Ott aztán foglalkoztunk rádiók kal, elekt-
roncsövekkel, félvezetôkkel, belekóstoltunk az
átviteltechnikába, és mind ez tovább növelte ér-
deklôdésemet. Kétségem sem volt afelôl, hogy
érettségi után a Mûegyetem Villamosmérnöki
Karára felvételizem.
✔ Középiskolás korodban már zenéltél. Ez

sem változtatta meg az utadat?
Még az sem tántorított el, hogy az érettségi
elôtt bekerültem az Illés zenekarba. Akkoriban
egyértelmûen hobbizenész voltam, nem ter-
veztem hosszantartó, profi zenészkarriert. De
végül másként alakultak a dolgok. Szerencsé-
sen elvégeztem zenélés közben az egyetemet
is. 1969-ben diplomáztam, és ma is ôrzöm az
oklevelet.
✔ Érezted valaha úgy, hogy más irányú tanul-

mányokat kellett volna inkább folytatnod?
Soha, egyetlen pillanatra sem bántam meg, hogy
kitartottam a Mûegyetem mellett. Egész szak-
mai és magánéletem során nagy hasznát vettem
az ott tanultaknak, az ott kapott szemléletnek.
Meggyôzôdésem, hogy a zene és a mû szaki tu-
dományok nem állnak távol egymás tól. Szám-
talan példa igazolja, hogy a tudomá nyos pályán

tevékenykedôk nagyra értékelik a jó zenét. És
az sem véletlen, hogy a mû szaki ifjúság körébôl
kerültek ki az elsô olyan zenészek, akik magas
szintre fejlesztették az elektromos gitár és a
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Népszerûsége a hatvanas években kez-
dôdött. Az ország az Illés zenekar gitá-
rosaként, dalszövegeinek szerzôjeként
ismerte meg. Manapság leginkább egy
szál gitárral a kezében áll ki a színpad -
ra, és így varázsolja el a közönséget. 
A kö zelmúltban jelent meg „Ne várd 
a má just” címmel kötete, ami leghíre-
sebb dal szövegeit tartalmazza. Bródy
Já nos ról van szó, aki „mellesleg” a BME
Villamosmérnöki Ka rán végzett.

Mûvész – mérnöki diplomával



A Mûegyetem Villamosmérnöki és Informatikai
Karán a hallgatók minden évben megválasztják
a kar kiváló oktatóját, illetve kiváló fiatal okta-
tóját. Ez utóbbi idei díjazottja Németh Krisztián,
a Távközlési és Médiainformatikai Tanszék ta-
nársegédje. Komoly elismerés, ha egy oktatót
a köztudottan kritikus ifjúság pozitívan minô-
sít. Krisztián tehát kétségtelenül sikeres. Eddigi
szakmai útja akár neked is mintául szolgálhat.

„Már a gimnáziumban egyértelmû volt szá-
momra, hogy számítástechnikával szeretnék
foglalkozni. A Mûegyetem informatikusképzé-
sére felvételiztem, és egyáltalán nem bántam
meg. Kaptam ugyanis valami pluszt, amire nem
számítottam. Ezt az extrát a „mérnök” szó
kép viseli a képzés nevében. Ez két, számomra

nagyon fontos dolgot jelent. Az egyik a szilárd
tudományos alapja a munkának: a matematika,
a fizika és a hasonló tárgyak jelentik azt a szik-
lát, amire mi építkezünk. Aki ezeket érti, nem
fog csalódni. A másik dolog, hogy mindez nem
öncélú tudomány: a tudományos alapokra
építve a gyakorlatban használható, és a gya-
korlatban valóban használt rendszereket ho-
zunk létre. Mindez valóban csodálatos érzés,
de a hozzá vezetô út, kár lenne tagadni, bizony
munkaigényes. Talán ettôl lesz olyan szép” –
fogalmaz Németh Krisztián.

A diploma megszerzését követôen Krisz ti -
án – kezdetben doktoranduszként – bent ma-
radt az egyetemen, kutatási témája az IP alapú
hálózatok szolgáltatásának minôsége. Olyan
megoldásokon dolgozik, amelyek az IP alapú
hálózatokon is garantálják a hagyományos te-
lefonhálózaton, vagy például a televízióadá -
soknál megszokott és megkövetelt szolgálta-
tásminôséget.

A kutatás mellett természetesen oktat is.
Elôadásokat tart, gyakorlatot és laboratóriumi
foglalkozásokat vezet. A jelek szerint nem is
akárhogyan.

„Gimnazista koromban nem tudtam, mivel
foglalkozom majd felnôttként, de azt gondol-
tam, hogy tanítani biztosan nem akarok. Hát,
ez nem jött be. Mostanra azonban kifejezet-
ten megszerettem az oktatást, akár egy nagy
teremben tartok elôadást több száz hallgató-
nak, akár egy kis laborban beszélek tíz diák
elôtt. Mindegyiknek megvan a maga varázsa,
és természetesen megvannak a mesterfogásai.
Egy nagy elôadóban igyekszem színpadias ele-
meket is bevetni, a kisebb teremben nagyon
fontos az együtt gondolkodás, de a személyes
hangvétel is” – mutat rá Németh Krisztián.

Kedves leendô Mûegyetemista! Ha tehát a
BME VIK-re jössz, a kutatás, az oktatás lehetô-
sége is nyitva áll elôtted, függetlenül attól, hogy
a villamosmérnöki vagy informatikusi tudomá-
nyok mely területei iránt érdeklôdsz. Nem baj,
ha most még el se tudod képzelni, hogy át-
menjél a katedra másik oldalára. Ahogy Krisz -
tián példája is mutatja, menet közben is vál-
tozhatsz, és te is örömödet lelheted majd az
oktatásban. ◆
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Krisztián tizenévesen biztos volt benne,
hogy tanítani nem akar, nem fog. Most
mégis ôt választották a hallgatók a kar
kiváló fiatal oktatójának. Téged is ér-
het nek meglepetések.

A katedra túloldaláról
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köz megtalálható, amivel interakcióba lehet
lép ni a virtuális valósággal” – tájékoztat Takács
Barnabás, a labor kutatója.

Noha a labor munkatársai nem oktatnak
ön álló tantárgyakat a Mûegyetemen, az érdek-
lô dô diákok számos tantárgy keretében kerül-
het nek kapcsolatba a virtuális valóság eszköz-
tárával. A leendô villamosmérnökök és infor-
matikusok egyaránt bepillanthatnak a filmek-
bôl már évtizedek óta ismert és csodált vir-
tuális világ rejtelmeibe. Természetesen ahhoz,
hogy valaki bármit is alkosson a számítógépes
grafikában, komoly programozói háttérrel kell
rendelkeznie. Ezért a labor a felsôbb évesek-
nek jelent kiváló gyakorlóterepet, számukra 
is fôként úgy, hogy különbözô tantárgyak 
(például önálló laborok, mérések) keretében, 

demonstrációkon használhatják ki a virtuális va-
lóság képességeit.

Amit a Mûegyetemen, illetve a késôbbiek-
ben a virtuális valóság technológiájából elsajátí-
tasz, kétségtelenül piacképes tudás. Egy vi-
szonylag szûk piacon, bizonyos alkalmazási te-
rületeken az elkövetkezô 5-10 évben a számí-
tógépes grafika szerepe biztosan megnô. De
arra ne számíts, hogy a multinacionális cégek to-
longanak majd érted. Inkább kisebb cégeknél
lehet nagy az ázsiód. Akár saját magad is ala pít-
hatsz olyan céget, amely persze nem önma -
gában a tudásodat, hanem a tudásodra épü lô
alkalmazott technológiát értékesíti majd. A szó-
rakoztatóiparban, az orvostechnikában vagy ki
tudja még hol. És persze nemcsak Ma gyar or -
szágon, hanem a világ legkülönbözôbb tájain. ◆

Amikor majd hallgatóként mész a Mû egye tem -
re, elsô utad minden bizonnyal valamelyik ha-
talmas elôadóba vezet. Aztán következnek a
ki sebb gyakorlati termek, majd egyre többször
a számítógépekkel, mûszerekkel teli laborató-
riu mok. Szerencsére sok labor van a Villamos-
mér nöki és Informatikai Karon, ahol egyrészt
az oktatás részeként gyakorlati feladatokat kell
el végezned, másrészt bekapcsolódhatsz a ku-
ta tásokba, fejlesztésekbe, demonstrációkba.
Kedv csinálóként pillantsunk most be az Egye-
sült Innovációs és Tudásközpont Virtuális Va-
lóság Laboratóriumába!

„A virtuális valóság – a számítógépes gra-
fika segítségével – megváltoztatja az emberek
képességeit. Legismertebb formája a 3D-meg-
jelenítés. A mi laborunk ennél sokkal tovább
megy: olyan eszközökkel dolgozunk, amelyek
360 fokos gömbvideó-felvételeket tesznek in-
ter aktívvá, és kombinálnak 3D-elemekkel, illet -
ve fizikai szimulációval. A gömbvideó-felvételek
speciális kamerákkal készülnek, majd az így lét-
rehozott filmeket és interaktív tartalmakat
nagy felbontású digitális formában rögzítik. A
né zô a tartalom közepében elhelyezett virtuá-
lis kamerákat vezérli, azaz saját maga dönti el,
hogy mit, illetve milyen sebességgel néz meg.
E módszer segítségével 360 fokos képek kap-
hatók akár teljesen ismeretlen, elérhetetlen
hely színekrôl is. A laborban minden olyan esz-
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Láttad az Avatart? Ha igen, minden bi-
zonnyal belefeledkeztél a 3D-megjele-
nítés nyújtotta virtuális valóságba. Ne -
tán az is eszedbe jutott, hogy te is szí-
vesen foglalkoznál ilyesmivel? Esetleg
gondoltál arra is, hogy a számítógépes
grafika magasiskolája nemcsak a fil-
meknél, hanem például a korszerû or-
voslásban is komoly szerephez juthat?

Virtuális világ, valós lehetôségek
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kötöttem ki. Közben kiváltottam az egyéni vál-
lalkozói igazolványt, és egy kicsit megismer-
kedtem a könyveléssel is. Ma is úgy érzem,
hogy egyelôre nem a multiknál van a helyem,
ugyanis egy kisebb cégnél az ember nemcsak
rész feladatokat kap, hanem egy termék teljes
fejlesztési, gyártási folyamatát végig tudja kö-
vetni. Ezért is vonzó számomra a saját cég” –
mutat rá Vincze Viktor.

Természetes büszkeséggel tölthet el min-
denkit a Mûegyetemen, hogy lám, lám: egy üz-
leti fókuszú pályázaton mérnökhallgatók végez -
tek az elsô helyen. Ez biztosan jelent valamit.
„Alapvetô célunk volt pályázati mellékletként
egy mûszakilag megalapozott és kidolgozott
témát a zsûri elé tárni, de a legtöbb energiánkat

a marketing, a mûködési és a pénzügyi terv
vette el. A BME-n megkapják a hallgatók a szük-
séges alapismereteket, továbbá a képzés során
nagy hangsúlyt fektetnek az önálló probléma-
megoldásra és a csapatmunkára. Azért is sze re-
tik a cégek a Mûegyetemrôl jövô fiatalokat, mert
tudják: ha odatesznek eléjük egy felada tot, akkor
megtalálják a megoldást. A mi példánk is élô bi-
zonyíték erre” – fogalmaz Lág ler Gergely.

Szerencsére minden évben vannak pályá-
zatok, csak szemfülesnek kell lenni, és bele kell
vág ni. Vesztenivalód igazán nincs. Csak tanul-
hatsz, és rengeteg értékes tapasztalatot sze-
rezhetsz a nagybetûs Élethez, sôt, ha pályáza-
tod a legjobbnak bizonyul, beindíthatod elsô
önálló cégedet. ◆

Ha valaki mérnöknek készül, dícséretes, ha
vannak saját, kreatív ötletei. Neked is jutottak
már eszedbe olyan dolgok – akár valamilyen
kü tyü, akár valamilyen szoftvermegoldás –,
amit szívesen láttál volna élôben? De talán az
is eszedbe jutott, hogy nem elég a jó ötlet, sok
víz lefolyik a Dunán, amíg abból termék szüle-
tik. Na és persze üres zsebbel kár is belevágni
a nagy kalandba. Vagy talán mégsem?

„Társammal, Lágler Gergellyel már régóta
szemeztünk a Dreher egyetemi hallgatóknak
szóló pályázatával, hiszen bôven voltak ötlete-
ink, ráadásul a kiíró csupán minimális gazdasági
elô követelményt támasztott az indulókkal
szem ben. A pályázat során azt kellett bemu-
tat nunk, hogy miként képzeljük el egy jó ötlet
gya korlati megvalósítását, céges keretek kö-
zött. A hangsúly tehát az üzleti elképzelésen

volt” – mondja Vincze Viktor, a BME villamos-
mérnök-hallgatója (23 éves, immár MSc. hall-
gató), a 2009/2010-es „A jövô fiatal vállalko-
zója” pályázat gyôztese.

A két mûegyetemista egy elektronikai fej-
lesz tô céget álmodott meg, amelynek az elsô
sa ját terméke lenne a pályázat címét adó Sys -
tem On Module. Az eszköz egy programoz-
ható miniatûr ipari számítógép, ami nagyon kis
helyen, nagy integráltsággal tartalmazza a szá-
mítástechnikai feladatokat elvégzô alkotóele-
meket, és így könnyen beágyazható különféle
céltermékekbe, például orvostechnikai, bizton -
ságtechnikai berendezésekbe. Erre dolgozott
ki Vincze Viktor és Lágler Gergely olyan üzleti
tervet, amit a Dreher 3 millió forint, cégalapí-
tásra fordítható tôkével díjazott. A fiatal vállal-
kozók, a pénz mellett, 6 hónapig tanácsokat is
kaptak az Életpálya Alapítványtól.

Tanulságokkal szolgál az is, hogy miként ju-
tott el a két fiatal az önálló cégalapítás gondo-
latáig. „Amint volt már némi szakmai tudásom,
el kezdtem az egyetem mellett dolgozni. Ezt
erô sen ajánlom minden hallgatónak, már a
BSc. képzés második felétôl. Voltam multina-
cio nális cégnél állásinterjún, fel is vettek, de vé -
gül inkább egy magyar orvostechnikai cégnél
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Igencsak meglepô volna, ha a Mû egye -
temen töltött évek alatt nem lenne né-
hány remek, megvalósításra méltó öt-
leted. Ha tanulmányaid során odaáig is
eljutsz – és miért ne jutnál el –, hogy az
ötlethez mûködképes üzleti elképzelést
is kapcsolj, akkor nyert ügyed van.

Van egy jó ötleted? Valósítsd meg!

Vincze Viktor Lágler Gergely
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Megkértük a Gólyákat, hogy szánjanak rá né-
hány percet, és töltsék ki kérdôívünket. Több
mint 800 elsôéves villamosmérnök és mérnök
informatikus hallgató fogta a tollat, és írta be
válaszait.

A legtöbben (227-en) Budapestrôl érkez-
tek, a második a rangsorban Pest megye (113).
Meglehetôsen kevesen – megyénként húsznál
kevesebben – jutottak be a BME VIK-re Tolna,
Békés, Somogy és Nógrád megyébôl.

Talán nem meglepô, hogy a hallgatók
édes apáinak körében sokkal gyakoribb a mû -
szaki végzettség, mint a humán vagy a gazda-
sági. Mûszaki felsôfokú végzettséggel 307-en,
technikusi oklevéllel 125-en rendelkeznek, míg
a humán és a gazdasági diplomás apák száma
összességében csupán 100. Az édesanyák ese-
tében némileg másképpen fest a kép. Körük-
ben a humán felsôfokú végzettség dominál
(208), mûszaki diplomával mindössze 77-en
rendelkeznek.

Ami a szülôk foglalkozását illeti, az édesa-
pák többsége szellemi munkakörben dolgo-

zik: alkalmazottként 192-en, vezetô beosztású
alkalmazottként 169-en. Meglehetôsen magas
a fizikai munkakörû alkalmazottak száma
(183), valamint a cégtulajdonsok, vállalkozók
száma (179) is. Az édesanyák közül 453-an
dolgoznak szellemi munkakörben alkalma-
zottként, a vezetô beosztásúak száma 100
körül mozog.

Figyelemre méltó, hogy a 2010-es Gólyák
95 százaléka elsô alkalommal felvételizett a
Mûegyetemre, és mindjárt sikerrel is vette az
akadályt. A nagy többség úgy jutott be a BME
VIK-re, hogy semmiféle elôkészítô tanfolyamra
nem járt.

A válaszokból az is kiderül, hogy mikor
döntöttek a fiatalok a mérnöki pálya, illetve a
BME VIK mellett. Sokan (334-en) már a 10.
osz tály megkezdése elôtt tudták, hogy hol sze-
ret nék folytatni tanulmányaikat, további 224-
en pedig a 12. osztály megkezdéséig döntöttek
jövôjükrôl. Több mint 170-en csak a középis-
kola utolsó évében, míg 67-en csak a jelent-
kezés elôtti egy hónapban határoztak.

Végezetül álljon itt néhány adat arról, hogy
a Gólyák milyen sportokat részesítenek elôny-
ben: labdarúgás és egyéb labdajátékok, bicikli-
zés, futás, testépítés/torna, úszás, küzdôspor-
tok. A többség nem versenyszerûen sportol, a
leigazolt játékosok száma mindössze 35. ◆

Mikor határoztad el, hogy a mérnöki
pá lyát választod? Jártál valamilyen
tárgyból elôkészítôre? Mi a szüleid fog-
lalkozása? Mit sportolsz? 

Válaszoltak a Gólyák

A Pro Progressio Alapítványt 1996-ban alapította a Mûegyetem Baráti Köre a BME stratégiai
céljai megvalósításának támogatására. Az alapítvány általános és céltámogatásokat fogad, ösz-
töndíjakat ad hallgatóknak, oktatóknak. Mûegyetemi varázslat címmel gyûjtôakciót szervez a tör-
téneti campus értékeinek megôrzéséért. 2010-ben második alkalommal  írta ki középiskolák ré-
szére a mûszaki és természettudományi tárgyak oktatásának támogatására, valamint az ezeket
oktató pedagógusok elismerésére szóló pályázati felhívását. 

Díjazott középiskolák

Arany János Általános Iskola és Gimnázium, Budapest 300 000 Ft
Árpád Gimnázium, Tatabánya 200 000 Ft
Bányai Júlia Gimnázium, Kecskemét 300 000 Ft
Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium 

Hódmezôvásárhely 200 000 Ft
Csík Ferenc Általános Iskola és Gimnázium, Budapest 300 000 Ft
Eötvös József Gimnázium, Szakképzô Iskola és Kollégium, Tiszaújváros 300 000 Ft
Erkel Ferenc Gimnázium és Informatikai Szakképzô Iskola, Gyula 200 000 Ft
Gépipari, Informatikai Mûszaki Szakközépiskola és Kollégium, Szombathely 200 000 Ft
Krúdy Gyula Középiskola, Gyôr 200 000 Ft
Mechatronikai Szakközépiskola és Gimnázium, Budapest 300 000 Ft
Móricz Zsigmond Gimnázium, Szentendre 300 000 Ft
Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképzô és Általános Iskola, Szeged 300 000 Ft
Sztáray Mihály Gimnázium, Tolna 300 000 Ft

Díjazott pedagógusok, egyenként 300 000  Ft ösztöndíjjal

Csizmazia Imre Lovassy László Gimnázium, Veszprém
Erdôsné Németh Ágnes Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola, 

Nagykanizsa
Juhász Andrea Arany János Általános Iskola és Gimnázium, Budapest
Lévayné Egyházi Piroska Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola, Székesfehérvár
Madarász Péter Herman Ottó Gimnázium, Miskolc
Dr. Mindáné Kolostori Nóra Boronkay György Mûszaki Középiskola és Gimnázium, Vác
Dr. Prokainé Hajnal Zsuzsanna Dobó István Gimnázium, Eger
Simon Péter Leôwey Klára Gimnázium, Pécs
Szakács Erzsébet Szentendrei Református Gimnázium, Szentendre
Székely Péter ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnáziuma, Budapest
Zsigó Zsolt Bánki Donát Mûszaki Középiskola és Kollégium, Nyíregyháza

További lépések

Az alapítvány pályázatához kapcsolódóan a BME oktatói és hallgatói elôadásokat tartanak a nyer-
tes iskolák pályaválasztás, illetve fakultációválasztás elôtt álló diákjainak. Az iskolákban történô sze-
mélyes találkozást az egyetemi laborokkal való közvetlen ismerkedés követi a BME VIK által szer-
vezett nyitott laborok programja keretében.

www.proprogressio.hu
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Pro Progressio Alapítvány
Az egyetemi oktatásért, kutatásért
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1. Tetszôleges nem negatív a (a ≠ 1) szám esetén

a)                    b)                    c)                    d)                    e) ezek egyike sem

2. Mennyi a √104-lg25 kifejezés értéke ?

a)  4        b)  5        c)  10        d)  20        e) ezek egyike sem

3. Mennyivel egyenlô a  sin 75o cos 75o szorzat ?

a)                b)                c)                d)                e) ezek egyike sem

4. Az alábbi függvények közül melyik páros függvény ?

f(x) = cos 3x                      g(x) =                        h(x) = 2x

a) csak az f         b) csak a g         c) csak a h          d) több is páros         e) egyik sem páros

5. Mennyivel egyenlô az                kifejezés értéke, ha  

a) 192          b) 194          c) 196          d) 198          e) ezek egyike sem

6. Árvízi védekezéshez c darab      köbméteres tartályt töltöttünk meg homokkal. Hány darab  

köbméteres tartályba tudtunk volna ugyanennyi homokot tölteni ?

a)                 b)                 c)                 d)                 e) 

7. Melyik állítás igaz az alábbiak közül? Az  x2 – 8x + y2 + 4y + 4 = 0  egyenletû kör

i) középpontja a (– 4;2) pont          ii) sugara 4 egység          iii) érinti az y tengelyt

a) csak az i)        b) csak az ii)        c) csak az iii)        d) egyik sem igaz        e) több is igaz

8. Egy gép értéke évente 20%-al csökken. Két év használat után a gépet akkori értékének 
3/4 részéért eladták. Az eredeti ár hány százalékáért jutott az új tulajdonos a géphez?

a) 45%        b) 48%        c) 60%        d) 64%        e) ezek egyike sem
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A felvételt nyert villamosmérnök és informatikus hallgatók
elsô felmérô dolgozata (2010)

Mérd fel magad komolyan!
1. Egy pontszerû testet 3 m/s kezdôsebességgel vízszintesen elhajítunk. A test sebességének

függôleges komponense a földet érés pillanatában 4 m/s. Mit mondhatunk a test sebességé
rôl a földet érés pillanatában? (A közegellenállás elhanyagolható.)
a) 3 m/s        b) 4 m/s        c) 5 m/s        d) 7 m/s

2. Két egyforma tömegû, egymással érintkezô kiskocsit úgy hozunk mozgásba, hogy az egyiket
F erôvel toljuk. A kocsik vízszintes felületen mozognak, a súrlódás elhanyagolható. Mit mond-
hatunk a két kocsi között fellépô Fny nyomóerôrôl?
a)  Fny < F/2        b)  Fny = F/2        c)  Fny > F/2        d)  Fny = F

3. Két test azonos szögsebességgel egyenletes körmozgást végez. Melyik állítás helyes?
a)  A két test fordulatszáma biztosan egyenlô.
b)  A két test kerületi sebessége biztosan egyenlô.
c)  A két test centripetális gyorsulása biztosan egyenlô.
d)  A két körmozgáshoz tartozó sugárnak azonosnak kell lenni.

4. Egy szemüveg lencséje 2 dioptriás. Ez azt jelenti, hogy:
a)  A lencsék fókusztávolsága 50 cm
b)  A lencsék átmérôjének és fókusztávolságának hányadosa 5
c)  A lencsék fókusztávolsága 2 m
d)  A lencsék görbületi sugara 2 m

5. Ideális gázt állandó hômérsékleten fele térfogatra összenyomunk.
a)  Az összenyomás során nem volt hôcsere a környezettel.
b)  A gáz belsô energiája növekedett a folyamat során.
c)  A gáz nyomása kétszeres lett.
d)  A gáz hôt vett fel környezetébôl.

6. Három darab egyforma, 1,5 V elektromotoros erejû és 0,3 Ω belsô ellenállású telepet soro-
san kapcsoltunk. Melyik állítás érvényes a létrehozott új áramforrásra?
a)  Elektromotoros ereje 4,5 V, belsô ellenállása 0,3 Ω.
b)  Elektromotoros ereje 1,5 V, belsô ellenállása 0,9 Ω.
c)  Elektromotoros ereje 1,5 V, belsô ellenállása 0,1 Ω.
d)  Elektromotoros ereje 4,5 V, belsô ellenállása 0,9 Ω.

7. Friss radioaktív forrás 200 g rádiumot tartalmaz, melynek felezési ideje 1600 év. Mennyi rá-
dium marad 4800 év múlva?
a) 25 g        b) 50 g        c) 66,7 g        d) 175 g

8. Mit jelent, hogy Magyarországon a hálózati feszültség 230 V?
a)  A konnektor két érintkezôje között a feszültség minden pillanatban pontosan 230 V.
b)  A feszültség értéke idôben változik, de maximum 230 V.
c)  A feszültség effektív értéke 230V, egy adott pillanatban a feszültség lehet 230 V-nál na-
gyobb vagy kisebb is.
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Matematika

Fizika

F
m m

Akár könnyen, akár nehezen ment a feladatok megoldása (lásd: www.vik.bme.hu/felvi), van
egy javaslatunk. Ha veszed a fáradtságot, és átrágod magadat Vannay László: Fizika össze-
foglaló és példatár címû könyvén (Typotex Kiadó – ISBN 978-963-2790-90-9), akkor
szinte kizárt, hogy problémád legyen a fizika érettségivel, valamint a BME VIK felmérôjé-
vel. A könyv a középszintû érettségi anyagának összefoglaló elméleti magyarázatait is tar-
talmazza, számos mintapélda megoldásának részletes ismertetése mellett.
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1. Eszti mamájának öt lánya van. Az egyik Lili,
a másik Lulu, a harmadik Lolo, a negyedik
pedig Lala. Hogy hívják az ötödiket ?

2. Egy hegymászónak az a feladata, hogy lee-
reszkedjen egy szakadék aljába, 60 méter
mélyre. Mivel csupán egy 45 méteres kö-
tele van, az az egyetlen lehetôsége, hogy a
pontosan félúton (azaz 30 méteres mély-
ségben) lévô sziklapárkányon megvesse a
lábát. Itt nemcsak megállni tud, hanem a kö-
telét is rögzítheti. Hogyan tud épségben le-
jutni hôsünk a mélybe ? (A kötelet tetszô-
legesen hosszú darabokra szét tudja vágni.
Azonban a kötelet szétfejteni nem érde-
mes, mert akkor egyik darab sem bírja el az
emberünk súlyát.)

3. Hogyan lehet tizenkilencbôl elvenni egyet
úgy, hogy húsz maradjon ?

4. Egy 10 km hosszú körpálya egy pontjából
elindul két gyalogos és egy légy. A két gya-
logos ellentétes irányba indul el: az egyik 6
km/ó, a másik 4 km/ó sebességgel halad. A
légy mindeközben a két gyalogos által már
megtett úton repked a körpálya mentén
10km/ó sebességgel úgy, hogy az egyik gya-

logostól a másikig repül
oda-vissza, és sohasem
pihen. Hol lesz a légy
abban a pillanatban, ami-
kor a gyalogosok találkoz-
nak ? Mekkora távolságot
repült a légy ezalatt ?

5.eÍrjuk be 1-tôl 9-ig az
egészeket egy 3x3-as táb-
lázatba úgy, hogy minden
sorban, minden oszlop-
ban és az átlókban is
ugyanannyi legyen az ösz-
szeg !

6.eKét edényünk van,
amikben 5 liter kék, ill. 5 liter sárga festék
van. Átteszünk egy kiskanál kék festéket a
sárga festékes edénybe, megkeverjük, majd
a keverékbôl visszarakunk egy kanállal az
eredetileg kék festéket tartalmazó edénybe,
amit szintén összekeverünk. Ezt az eljárást
60-szor megismételjük. A végül kapott ke-
verék színe melyik edényben lesz közelebb
a zöldhöz ?

7. A várfalon tíz bástya van, a várfal teljes
hossza pedig 1 km. Minden bástyán egy-egy
ôr teljesít szolgálatot. Délben a harang meg-
kondulásakor mindegyikük elindul a várfa-
lon pontosan 5 km/h sebességgel valame-
lyik irányba. Amint két ôr szembetalálkozik,
abban a pillanatban mindketten sarkon for-
dulnak, és az ellenkezô irányban haladnak
tovább. Pontosan 2 órakor mindenki meg-
torpan azon a helyen, ahol éppen tartóz-
kodik. Bizonyítsuk be, hogy a tíz ôr minde-
gyike éppen azon a helyen lesz, ahonnan
délben elindult.

8. Legfeljebb hány fo rintunk lehet a mai napon
érvényes (és közismert) forintérmékben
úgy, hogy abból ne tudjunk pontosan 200
Ft-ot kifizetni ?

Játékos feladatok az egyszerû logika, a matematika és a fizika
témakörébôl

Mérd fel magad könnyedén! Tudod-e?

➻ A BME VIK mérnök informatikus és villamosmérnök alapszak nappali képzésen 2010-
ben a felvételi ponthatár 370-370 pont volt.

➻ Idén 1656-an jelentkeztek a mérnök informatikus szakra, közülük 806-an elsô helyen.
Összesen 570 diák kezdhette meg tanulmányait az államilag támogatott képzésben.

➻ A villamosmérnöki szakra 1407-en jelentkeztek 2010-ben, közülük 604-en elsô helyen
jelölték meg a BME VIK-et. Összesen 478-an íratkozhattak be az államilag támogatott
képzésre.

➻ A 2010-ben nappali tagozatokra felvételizôk körében a gazdaságtudományi képzés állt
a népszerûségi lista élén. A mûszaki területek (élükön a gépész- és villamosmérnöki
szakokkal) a második, az informatikaiak (mérnök informatikus, programtervezô infor-
matikus) a hetedik helyen végeztek.

➻ Az ITJobs felmérése szerint egy kezdô szoftverfejlesztô havi bruttó átlagbére 250 és 450
ezer forint között mozog. Két-négy év tapasztalattal a havi javadalmazás eléri, sôt akár
jócskán meghaladhatja a bruttó 450 ezer forintot.



A Schönherz Kollégiumba, a villanyos és
infós koleszba a pestieknek és az albérlet-
ben élôknek is érdemes be-
nézni. Sok jó ember gyûlik ott
össze nap mint nap. Te is se-
gítséget kaphatsz majd a ta-
nulásban, bekapcso-
lódhatsz a szak-
mai körök mun-
kájába, és persze
bulizhatsz!

Csak lányoknak!
A BME VIK-en lánynak lenni át-
kozottul nehéz, hiszen sokan
kakukkfiókának néznek, és
csak a fôzési tudományodat
ismerik el. A BME VIK-en
lánynak lenni átkozottul egy-
szerû, hiszen mindig lesz, aki
segít a tanulásban, és sohasem
kell egyedül bulizni menned. A
lényeg, hogy légy mindig talpra-
esett! Ha ez sikerül, akkor az itt
töltött idô életed egyik legszebb
szakasza lehet.

Minden év szeptembe-
rében (esetleg októbe-
rében) rendezik meg a
Schönherz Qpát. Több-
helyszínes, játékos csa-
patvetélkedô-sorozatról
van szó, amit nagy kár len -
ne kihagyni. Persze a Qpán
kívül is vannak kollégiumi
rendezvények, így például a
Dezsô-buli (disznóvágás), a
Felezô bál (ha már egyszer el-
jutottál odáig...), a Je ges Nap
(vetélkedô a jégen) vagy a
Csillagtúra (akadályverseny).
Figyelem! A nagy bulizás
köz ben azért nehogy megfe-
ledkezz a tanulásról!

Felsorolni is nehéz,
hányféle mûvelôdési

és szórakozási lehetô-
ség közül választhatsz,

ha ki akarod szellôz-
tetni fejedbôl a mûszaki

tudományokat. A kí-
nálatból (a teljesség

igénye nél kül):
SPOT fotókör,
Silentio kórus,

TökÁsz kár-
tyakör, Csocsó
kör, Túra kör,
Kosárlabda és

Streetball kör. 

A BME el-
végzésének

feltétele,
hogy két fél-
éven ke resz-

tül testnevelés
órákon vegyél

részt. A hagyo-
mányos sportá-
gakon kívül vá-

laszthatók egyéb
sportágak is, jel-

lemzôen némi té-
rítési díj elle-

nében. 
Az extra 

kínálatból: 
Krav Maga, aikido, 

karate, Csí Kung, 
kett le bell, falmászás.

Villamosmérnök himnusz
(hallgatói változat)

Villamosmérnökök jönnek egymás után sorban.
Jobbra nézz, balra nézz! A többi mind ott lent a porban.
Szakmai sovinizmusunk jogos önámítás,
||: Az iparba megyünk, lesz majd sírás-rívás. :||

www.vik.bme.hu


