
A 18/2016. (VIII.5.) EMMI rendeletben meghatározott képzési és kimeneti követelmények 

1. A mesterképzési szak megnevezése: villamosmérnöki (Electrical Engineering) 

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 

megjelölése 

- végzettségi szint: mester- (master; rövidítve: MSc-) fokozat 

- szakképzettség: okleveles villamosmérnök 

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Electrical Engineer 

3. Képzési terület: műszaki 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a villamosmérnöki alapképzési szak. 

4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: a műszaki, az 

informatika és a természettudomány képzési területek alap- és mesterképzési szakjai. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

- a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék) 

- a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 30 kredit 

- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit 

7. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi 

besorolása: 523 

8. A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák 

A képzés célja villamosmérnökök képzése, akik a villamos, elektronikus és számítástechnikai 

eszközökhöz, berendezésekhez és rendszerekhez kapcsolódó magas szintű természettudományos és 

specifikus műszaki ismeretek birtokában képesek új villamos, elektronikus és számítástechnikai 

rendszerek, berendezések és eszközök tervezésére, fejlesztésére és integrálására, a szakterületen 

fejlesztési feladatok ellátására, koordinálására, alap- és alkalmazott kutatási feladatok kidolgozásában 

való részvételre. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben való folytatására. 

8.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák 

8.1.1. A villamosmérnök 

a) tudása 

- Ismeri a villamosmérnöki szakmához kötött természettudományos és műszaki elméletet és 

gyakorlatot, rendelkezik a megfelelő szintű manuális készségekkel. 

- Ismeri a villamos területen alkalmazott anyagok fontosabb tulajdonságait, alkalmazási 

területeit. 

- Ismeri a műszaki dokumentáció készítésének szabályait. 

- Ismeri a vezetéshez kapcsolódó eszközöket és módszereket, a szakmagyakorláshoz szükséges 

jogszabályokat. 

- Rendelkezik a villamos területhez kapcsolódó méréstechnikai és méréselméleti ismeretekkel. 

- Ismeri a villamos területhez kapcsolódó információs és kommunikációs technológiákat. 



- Ismeri a modellezés és szimuláció villamos szakterülethez kapcsolódó eszközeit és módszereit. 

- Rendelkezik a villamos területhez kapcsolódó szaknyelvi ismeretekkel. 

- A választott specializációtól függően az alábbiak közül egy vagy néhány tématerület ismerete: 

- Tervezői szintű ismeretekkel rendelkezik a villamos alkatrészek fejlesztése és a 

mikroelektronika területén. 

- Ismeri az analóg és digitális áramkörök analízisének, tervezésének és megvalósításának 

módszereit és eljárásait. 

- Ismeri a rendszermodellezést, a méréstervezést, az adat- és jelfeldolgozást. 

- Ismeri az irányítástechnikai eszközöket és rendszereket, valamint ezek tervezésének és 

üzemeltetésének elveit és módszereit. 

- Ismeri a híradástechnikai és az infokommunikációs rendszereket, valamint ezek tervezésének 

és üzemeltetésének elveit és módszereit. 

- Ismeri a villamos energiaellátás, -tárolás és -átalakítás folyamatát, tervezését és 

üzemeltetését. 

- Ismeri a főbb villamosipari anyagokat és technológiákat, valamint fejlesztésüket. 

- Átfogó ismeretekkel rendelkezik a számítógép-hardverekről és -szoftverekről, továbbá a 

számítógépek és számítógép-hálózatok alkalmazástechnikájáról. 

- Ismeri a beágyazott rendszerek, az elektronikai berendezések és a számítógépes rendszerek 

tervezését és analizálási módszereit. 

- Ismeri a technológiai gépek és folyamatok illesztési és biztonsági funkcióit ellátó rendszereit, 

valamint ezek tervezésének elveit és módszereit. 

- Alkalmazásszintű ismerettel rendelkezik a kiválasztott szakterületen a tervezés, a fejlesztés, az 

integrálás, az üzembe helyezés, a gyártás, a minőségbiztosítás, az üzemeltetés, a szolgáltatás, 

valamint a karbantartás terén. 

- Ismeri a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség elvét és alkalmazását, a munkahelyi egészség 

és biztonság, a műszaki és gazdasági jogi szabályozás, valamint a mérnöketika területeket. 

b) képességei 

- Képes a villamos területen alkalmazott anyagok laboratóriumi vizsgálatára és elemzésére, a 

vizsgálati eredmények értékelésére és dokumentálására. 

- Képes a villamosrendszerek és -folyamatok üzemeltetése során gyűjtött információ 

feldolgozására és rendszerezésére, elemzésére, következtetések levonására. 

- Képes eredeti ötletekkel gazdagítani a villamos szakterület tudásbázisát. 

- Képes integrált ismeretek alkalmazására az elektronikai és az elektrotechnikai berendezések 

és folyamatok, a villamosipari anyagok és technológiák, valamint a kapcsolódó gépészeti és 

informatika szakterületeiről. 

- Képes rendszerszemléletű, folyamatorientált gondolkodásmód alapján komplex rendszerek 

globális tervezésére. 

- Képes a műszaki-, gazdasági-, környezeti- és humánerőforrások felhasználásának komplex 

tervezésére és menedzselésére. 

- Képes a villamosrendszerek és -folyamatok tervezésében, szervezésében és működtetésében 

használatos eljárások, modellek, információs technológiák alkalmazására és azok 

továbbfejlesztésére. 

- Képes a villamosrendszerek, -technológiák és -folyamatok minőségbiztosítására, 

méréstechnikai és folyamatszabályozási feladatok megoldására. 



c) attitűdje 

- Törekszik a fenntarthatóság és energiahatékonyság követelményeinek érvényesítésére. 

- Törekszik szakmailag magas szinten önállóan vagy munkacsoportban megtervezni és 

végrehajtani a feladatait. 

- Törekszik arra, hogy a munkáját rendszerszemléletű és folyamatorientált gondolkodásmód 

alapján komplex megközelítésben végezze. 

- Munkája során vizsgálja a kutatási, fejlesztési és innovációs célok kitűzésének lehetőségét és 

törekszik azok megvalósítására. 

- Nyitottan áll az önművelést, önfejlesztést szolgáló szakmai továbbképzésekhez. 

- Elkötelezett a magas színvonalú, minőségi munkavégzés iránt és törekszik e szemléletet 

munkatársai felé is közvetíteni. 

- Új, komplex megközelítést kívánó, stratégiai döntési helyzetekben, illetve nem várt 

élethelyzetekben is törekszik a jogszabályok és etikai normák teljes körű figyelembevételével 

dönteni. 

- Elkötelezett az egészség- és biztonságkultúra, az egészségfejlesztés iránt. 

d) autonómiája és felelőssége 

- Szakmai problémák megoldása során önállóan és kezdeményezően lép fel. 

- Felelősséggel viseltetik a fenntarthatóság és környezettudatosság terén. 

- Döntéseit körültekintően, más (elsősorban jogi, közgazdasági, energetikai és 

környezetvédelmi) szakterületek képviselőivel konzultálva, önállóan hozza, melyért 

felelősséget vállal. 

- Döntései során figyelemmel van a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a 

termékfelelősség, az egyenlő esélyű hozzáférés elvére és alkalmazására, a munkahelyi 

egészség és biztonság, a műszaki, gazdasági és jogi szabályozás, valamint a mérnöketika 

alapvető előírásaira. 

9. A mesterképzés jellemzői 

9.1. Szakmai jellemzők 

9.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül: 

- természettudományi ismeretek (matematika, fizika, számítástudomány, rendszerelmélet, 

valamint szakmaspecifikus alaptárgyak) 20-35 kredit; 

- gazdasági és humán ismeretek (gazdasági, vezetési és menedzsment ismeretek, 

minőségbiztosítás, ergonómia, kommunikációelmélet, műszaki tudományok kultúrtörténete, 

környezetvédelem) 10-20 kredit; 

- villamosmérnöki szakmai ismeretek (villamos, elektronikus és számítástechnikai eszközök, 

berendezések, továbbá összetett rendszerek fejlesztéséhez, tervezéséhez, kivitelezéséhez, 

gyártásához és minőség-ellenőrzéséhez, és az ezekkel létrehozott komplex szolgáltatásokhoz 

kapcsolódó, a szakterületi mesterképzést megalapozó, átfogó elméleti ismeret, amely a 

villamosmérnöki szakma képzésében reprezentált szakterületei valamelyikének műveléséhez 

szükségesek) 15-35 kredit. 

9.1.2. A választható specializációkat is figyelembe véve a villamosmérnöki szakma képzésben 

reprezentált szakterületei valamelyikének műveléséhez szükséges anyag-, eszköz-, készülék-, 

berendezés-, rendszer-, technológiai és tervezési ismeret területeiről szerezhető speciális ismeret. 



Szakmaspecifikus szakterületek: a beágyazott információs rendszerek, az energiaátalakító rendszerek, 

az infokommunikációs rendszerek, az irányítórendszerek és robotinformatika, a mikroelektronika és 

elektronikai technológia, a számítógép-alapú rendszerek, a multimédia rendszerek és szolgáltatások, a 

villamosenergia-rendszerek, a folyamatok automatizálása és informatikája, a távközlés és ipari 

kommunikáció. A választható ismeretek kreditértéke a diplomamunka készítésével együtt 40-60 kredit. 

9.2. Idegennyelvi követelmény 

A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex 

típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. 

9.3. A szakmai gyakorlat követelményei 

A szakmai gyakorlat legalább négy hét időtartamú, szakmai gyakorlóhelyen szervezett gyakorlat, 

melynek további követelményeit a tanterv határozza meg. A szakmai gyakorlat kritériumkövetelmény. 

9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való 

belépés minimális feltételei 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján legalább 

50 kredittel rendelkezzen az alábbiak szerinti 80 kreditből: 

- természettudományi ismeretek (matematika, fizika, villamosipari anyagismeret) területén 20 

kredit; 

- gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtani és menedzsment ismeretek, 

környezetvédelem, minőségbiztosítás, munkavédelem, szaknyelv, társadalomtudomány) 

területéről 10 kredit; 

- elektrotechnikai, elektronikai és informatikai ismeretek (elektrotechnika, jelek és rendszerek, 

elektronika, digitális technika, informatika, programozás) területéről 30 kredit; 

- villamosmérnöki szakmai alapismeretek (híradástechnika, méréstechnika, irányítástechnika, 

mikroelektronika, elektronikai technológia, villamos energetika, laboratórium) területéről 20 

kredit. 

A mesterképzésben a felsorolt területekről a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi 

és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni. 

 

A szak választható specializációja: 

- folyamatirányítási és ipari kommunikációs rendszerek  



 


