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1. A véleményezést kérő felsőoktatási intézmény neve, címe 

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem 

A felsőoktatási intézményben a tervezett képzésért közvetlenül felelős szervezeti egység 

Informatikai Kar 

2. A (magyar vagy külföldi) felsőoktatási intézménnyel együttműködésben folytatandó képzés1 esetén a 

partner intézmény(ek) neve, címe  

 

 

3. A tervezett képzés helye(i) (székhely, telephely, külföld) és címe(i) 

 

ELTE Informatikai Kar 

1117 Budapest, Pázmány péter sétány 1/C. 

4. Az indítandó alapképzési szak megnevezése (a vonatkozó KKK szerint)  

Programtervező informatikus 

 

5. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése (a vonatkozó KKK szerint) 

Programtervező informatikus 

 

6. Az indítani tervezett szakirányok2 és/vagy specializációk 3.  

 

Szoftverfejlesztő informatikus, Szoftvertervező informatikus, Modellező informatikus 

7. Az indítani tervezett képzési formák (a megfelelők aláhúzandók!) 

                                                           
1 87/2015. (IV. 9.) Korm. rend. 19. § és 20. § 
2 NFtv. 108. § 33. szakirány: az adott szak részét képező önálló szakképzettséget eredményező, speciális szaktudást biztosí-

tó képzés. (Csak a szak KKK-jában szereplő szakirány indítható (létesítés nélkül)) 
3 NFtv. 108. § 31. specializáció: az adott szak részét képező önálló szakképzettséget nem eredményező, speciális szaktudást 

biztosító képzés. (Ha a szak KKK-jában a specializációk nevesítve és szakmai jellemzőkkel meghatározva szerepelnek, akkor 

a megadottakat kell követni) 
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• teljes idejű (nappali), részidejű (levelező, esti), távoktatásos (t), székhelyen kívüli (szhk) 

• idegen nyelven is: angol, német, francia, orosz, …  

• csak idegen nyelven: angol, német, francia, orosz, … 

8. A tervezett hallgatói létszám képzési formánként (n, l, e, t, szhk):  

 

n-500 e-120 angol-120 

9. A képzési idő4 6 félév 

 az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő: 180 kredit (a vonatkozó KKK szerint) 

 a képzésben felveendő tanórák5 száma: … (az összes hallgatói tanulmányi munkaidőn belül 

 a szakmai gyakorlat - ha van - időtartama és jellege: legalább nyolc hétig tartó (320 igazolt 

munkaórát tartalmazó) projekt-struktúrájú gyakorlat 

10. A szak indításának tervezett időpontja: 2018/19 

11. A szakfelelős oktató megnevezése (beosztása, tudományos fokozata) és aláírása 

dr. Kozsik Tamás, egyetemi docens, PhD 

 

12. Dátum, és az intézmény rektorának megnevezése és cégszerű aláírása 

 

 
 

                                                           
4 A tervezett részidejű [esti, levelező] képzésnek a teljes idejűtől eltérő adatait (félév, tanóraszámok) itt kérjük megadni 
5 Az NFtv. 17.§. (1) bekezdése a teljes idejű képzésnél félévenként legalább 200 tanórát határoz meg. 
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PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS ALAPKÉPZÉSI SZAK 

1. Az alapképzési szak megnevezése: programtervező informatikus (Computer Sci-

ence) 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség okle-

vélben szereplő megjelölése: 

- végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat 

- szakképzettség: programtervező informatikus 

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Computer Scientist 

3. Képzési terület: informatika 

4. A képzési idő félévekben: 6 félév 

5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit 

- a szak orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék) 

- a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 20 kredit 

- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit 

6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti 

tanulmányi területi besorolása: 481 

7. Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák 

A képzés célja programtervező informatikusok képzése, akik képesek szoftverorien-

tált információs technológiai eszközök és rendszerek létrehozási, bevezetési, működte-

tési, szervizelési, fejlesztési, alkalmazási tevékenységét önállóan és csoportmunkában 

ellátni. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. 

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák 

7.1.1. A programtervező informatikus 

a) tudása 

- Ismeri az informatikai szakterület tudásanyagát megalapozó általános és specifikus 

matematikai, számítástudományi elveket, tényeket, szabályokat, összefüggéseket, és 

eljárásokat. Az érintett területek: analízis (kalkulus), numerikus analízis, diszkrét ma-

tematika, lineáris algebra, operációkutatás, valószínűségszámítás és statisztika, logikai 

alapok, számításelmélet, algoritmusok tervezése és elemzése, automaták és formális 

nyelvek, mesterséges intelligencia alapjai. 

- Ismeri és érti az informatikai szakterület legfontosabb általános elméleteit, össze-

függéseit, tényanyagát és az ezekhez szükséges felépítő fogalomrendszert, különösen 

az alábbi területeken: a programozás módszertani alapjai, programozási nyelvek, fordí-
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tóprogramok, alkalmazások fejlesztése, programozási környezet; számítógép architek-

túrák, operációs rendszerek, számítógépes hálózatok, osztott rendszerek, az adatbázisok 

elméleti alapjai. 

- Ismeri az informatikai szakterület tervezési, fejlesztési, működtetési és irányítási fo-

lyamatainak alapvető feladatmegoldási elveit, módszereit és eljárásait, különösen - vá-

lasztott specializációjának megfelelően - a következő területeken: programozási tech-

nológia, adatbázisok felépítése és menedzselése, vállalati információs rendszerek fel-

építése és menedzselése, internet eszközök és szolgáltatások fejlesztése, térinformatikai 

rendszerek fejlesztése, osztott rendszerek felépítése, menedzselése, információbizton-

ság, logika informatikai alkalmazásai. 

- Alapvető ismeretekkel rendelkezik a rendszertervezés alapjai és a projektmenedzs-

ment módszertanok területén. 

- Rendelkezik az informatikai szakterület megfelelő szakspecifikus eszközeinek is-

meretével az eszközök kiválasztásához és a feladatok elvégzéséhez, különösen - specia-

lizációjának megfelelően - az alábbi területeken: számítógépes grafika, szakértői rend-

szerek, multimédia alkalmazások, numerikus számítási rendszerek, térinformatika, in-

formációbiztonság, adatbázis kezelő rendszerek. 

- Az angol nyelvtudása eléri a képzéshez, az angol nyelvű szakirodalom megismeré-

séhez, a szakszöveg megértéshez, feldolgozásához, és a szakképzettséggel ellátható 

szakmai feladatokhoz elvégzéséhez szükséges, valamint a folyamatos szakmai önkép-

zéshez szükséges szintet. 

- Ismeri a szakszerű és hatékony szakmai kommunikáció speciális informatikai esz-

közeit és módszereit. 

- Ismeri és érti az informatikai szakterület legfontosabb etikai és jogi, közgazdasági 

vonatkozásait, társadalmi hatásait. 

b) képességei 

- Képes az általános és specifikus matematikai, számítástudományi elveket, tényeket, 

szabályokat, összefüggéseket alkalmazni informatikai szakterületen. 

- Képes az informatika formális modelljeinek alkalmazására. 

- Képes az informatikai szakterület tudásanyagát alkalmazni algoritmusok tervezésé-

re, elemzésére és implementálására a legfontosabb programozási paradigmák figye-

lembe vételével. 

- Képes az informatikai szakterület tudásanyagát alkalmazni meglévő rendszertervek 

értelmezése és szoftverfejlesztési módszertanok és technológiák alkalmazása során, 
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különös tekintettel a projekt munkában történő szoftverfejlesztésre, dokumentálásra, 

tesztelésre, kódminőség ellenőrzésre, validálásra. 

- Képes az informatikai szakterület tudásanyagát alkalmazni mesterséges intelligen-

cia technikák, eszközök használata során. 

- Képes az informatikai szakterület tudásanyagát alkalmazni osztott rendszerek hasz-

nálata során. 

- Képes az informatikai szakterület tudásanyagát alkalmazni WEB-es alkalmazások 

fejlesztésére. 

- Képes az informatikai szakterület tudásanyagát alkalmazni numerikus számítási 

rendszerek modellezése és megvalósítása során. 

- Képes az informatikai szakterület tervezési, fejlesztési, üzemeltetési és irányítási ru-

tinfeladatainak ellátására szoftver rendszerek, adatbázis kezelő rendszerek, vállalati 

információs rendszerek, döntéstámogató rendszerek, szakértői rendszerek esetében. 

- Képes az informatikai szakterület tudásanyagát alkalmazni térinformatikai rendsze-

rek használata során. 

- Képes az informatikai szakterület tudásanyagát alkalmazni információbiztonsági és 

kriptográfiai problémák esetében. 

- Képes az informatikai rendszerek fejlesztésével, használatával kapcsolatos jogi sza-

bályozás alkalmazására, a jogi adatbázisok készség szintű használatára. 

- Anyanyelvén képes szakmai szakterületi kommunikációra és kooperációra. Leg-

alább angol nyelven képes alapszintű szakmai kommunikációra és együttműködésre. 

- Képes csapatban történő munkavégzés során együttműködni informatikai és más 

szakterületek szakembereivel. 

- Képes saját álláspontja kialakítására és annak vitákban való megvédésére az általá-

nos társadalmi, gazdasági és speciális informatikai kérdésekben. 

- Képes a szakmai információforrások használatára, a megoldandó problémához 

szükséges ismeretanyag megkeresésére. Meglévő ismereteire alapozva hatékonyan sa-

játít el új technológiákat és paradigmákat. 

- Képes informatikai tudását az elsajátított matematikai, számítástudományi elvek, 

tények, szabályok, eljárások alapján folyamatosan fejleszteni. 

c) attitűdje 

- Vállalja és hitelesen képviseli informatikai szakterülete szakmai alapelveit. 

- Nyitott a képesítésével, szakterületével kapcsolatos szakmai, technológiai fejlődés 

és innováció megismerésére és befogadására. 
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- Fontosnak tartja az informatikai szakmai eredmények közvetítését szakmai és nem 

szakmai körök számára. 

- Fontosnak tartja a környezettudatos magatartás, a társadalmi felelősségvállalás köz-

vetítését és megvalósítását. 

- Elfogadja az informatikai szakma munka- és szervezeti kultúra szabályait, etikai el-

veit. 

- Reflektív módon tekint saját szakmai kompetenciáira és tevékenységére. 

- Törekszik a folyamatos szakmai képzésre és általános önképzésre. 

- Törekszik más szakterületek szakembereivel való együttműködésre. 

- Munkája során figyelembe veszi az informatikai szakterület jogi előírásait. 

d) autonómiája és felelőssége 

- Felelősséget vállal szakmai tevékenységéért. 

- Szakmai konfliktusok esetén konstruktív hozzáállást tanúsít. 

- Törekszik a hatékony és minőségi munkavégzésre. 

- Felelősséggel vállalja részfeladatok megoldását komplex szoftverfejlesztési felada-

tok megoldásában. 

- Felelősséggel dönt saját tudásának fejlesztéséről és karrierjének építéséről. 

- Munkáját az információbiztonsági szempontok tiszteletben tartásával végzi. 

8. Az alapképzés jellemzői 

8.1. Szakmai jellemzők 

8.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak 

felépül: 

- matematikai és számítástudományi ismeretek: 60-75 kredit; 

- informatikai ismeretek, a szakdolgozat elkészítésének kreditértékével együtt: 80-

130 kredit. 

8.1.2. Differenciált, választható, sajátos kompetenciákat eredményező szakmai isme-

retek aránya a képzés egészén belül 36-60 kredit. Különösen javasolt specializációk és 

azok szakterületei: 

- modellező informatikus (matematikai és alkalmazott matematikai ismeretek 24-52 

kredit, informatikai alkalmazói ismeretek 8-12 kredit); 

- szoftverfejlesztő informatikus (informatikai ismeretek 36-60 kredit); 

- szoftveralkalmazó informatikus (informatikai alkalmazói ismeretek 36-60 kredit); 

- térinformatikus (földrajzi és térképészeti alapismeretek 10-12 kredit, térinformati-

kai szakmai ismeretek 26-50 kredit); 
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- adatmodellezés és információbiztonság (matematikai és számítástudományi alapis-

meretek 10-12 kredit, informatikai ismeretek 26-50 kredit); 

- komputer grafika és képfeldolgozás (matematikai és számítástudományi ismeretek 

10-12 kredit, informatikai ismeretek 26-50 kredit); 

- adatbázis rendszerek üzemeltetése, fejlesztése (informatikai ismeretek 3-60 kredit). 

8.2. Idegennyelvi követelmény 

Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú 

(B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy 

oklevél megszerzése szükséges. 

8.3. A szakmai gyakorlat követelményei 

A szakmai gyakorlat egyéni vagy csoportmunkában erre alkalmas szervezetnél vagy 

a felsőoktatási intézmény gyakorlóhelyén teljesítendő legalább nyolc hétig tartó (320 

igazolt munkaórát tartalmazó) projekt-struktúrájú gyakorlat. 
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I. A KÉPZÉS TARTALMA 

I.1. A képzés programja; a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése) 
(minta 6 / 7/ 8 féléves képzésre – az adott esetben nem adekvát (7-8.) félévek oszlopa törölhető) 

 

ismeretkörök a *KKK. 8.1. alapján 

és tantárgyaik 

 

felelősök 

félévek tantárgy 

kreditszáma6 

számonkérés 
(koll / gyj 

/egyéb7 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

tantárgy féléves tanóraszáma, tanóratípusa8 (ea / sz / gy / konz) /kreditértéke 

törzsanyag ismeretkörei  

Informatika ismeretkör  –  felelőse:   –  elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”9: 60/40 (kredit%) 

Számítógépes rendszerek 28 ea/2 kr 

28 gy/2 kr 

14 konz/1 kr 

       2+2+1 (X) Gy 

Programozás 28 ea/2 kr 

42 gy/3 kr 

14 konz/1 kr 

       2+3+1 (X) Gy 

Imperatív programozás 28 ea/2 kr 

42 gy/3 kr 

       2+3+0 (X) Gy 

Funkcionális programozás 28 ea/2 kr 

28 gy/2 kr 

14 konz/1 kr 

       2+2+1 (X) K 

Programozási nyelvek I  14 ea/1 kr 

14 gy/1 kr 

14 konz/1 kr 

      1+1+1 (X) Gy 

Programozási nyelvek II  14 ea/1 kr 

14 gy/1 kr 

14 konz/1 kr 

      1+1+1 (X) Gy 

Objektumelvű programozás  28 ea/2 kr 

42 gy/3 kr 

14 konz/1 kr 

      2+3+1 (X) Gy 

                                                           

* az adott szak KKK-jának 8.1. Szakmai jellemzők (A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül) pontjában megadottak szerint 

 a tantárgy mellett kérjük jelezni ha választható: KV (kötelezően választható), valamint a kurzus nyelvét is, ha nem (csak) magyar: a: (angol), n: (német) stb. 

** ha vannak kötelezően választható tárgyak is, akkor az összesítésbe a megadott körből legalább választandók összkreditszáma kerüljön  
6 egy sorba írt több féléves tantárgynál a sorra-kerülés rendjében megadva (pl. 3; 2, ill. koll; gyj) 
7 pl. évközi beszámoló 
8 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, 

konzultáció), amelynek időtartama legalább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc 
9 A képzési karakter, a kredit%-ban kifejezett mérték megállapítása: az ismeretanyag-tartalom, az elérendő kompetenciák jellege (ld. tárgyleírás), az ismeretátadás módja és a számonkérés 

módja összevetésével, együttes, komplex megítélésével. 
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Web-fejlesztés  14 ea/1 kr 

28 gy/2 kr 

      1+2+0 (X) Gy 

Adatbázisok I    28 ea/2 kr 

28 gy/2 kr 

    2+2+0 K Gy 

Operációs rendszerek    14 ea/1 kr 

14 gy/1 kr 

14 konz/1 kr 

    1+1+1 (X) Gy 

Konkurens programozás     14 ea/1 kr 

14 gy/1 kr 

14 konz/1 kr 

   1+1+1 (X) Gy 

Telekommunikációs hálózatok     28 ea/2 kr 

28 gy/2 kr 

14 konz/1 kr 

   2+2+1 K Gy 

Számítástudomány ismeretkör  -  felelőse: ……………………..  –  elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: ….. (kredit%) 

Algoritmusok és adatszerkezetek I  28 ea/2 kr 

28 gy/2 kr 

14 konz/1 kr 

      2+2+1 K Gy 

Algoritmusok és adatszerkezetek II   28 ea/2 kr 

28 gy/2 kr 

14 konz/1 kr 

     2+2+1 K Gy 

Mesterséges intelligencia     28 ea/2 kr 

14 konz/1 kr 

   2+0+1 K 

Matematika ismeretkör  -  felelőse: ……………………..  –  elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: ….. (kredit%) 

Matematikai alapok 56 gy/4 kr        0+4+0 Gy 

Diszkrét matematika I  28 ea/2 kr 

28 gy/2 kr 

14 konz/1 kr 

      2+2+1 K Gy 

Analízis I  28 ea/2 kr 

28 gy/2 kr 

14 konz/1 kr 

      2+2+1 K Gy 

Egyéb ismeretkör  -  felelőse: ……………………..  –  elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: ….. (kredit%) 

Egyetemi tanulásmódszertan 14 gy/1        0+1+0 (X) Gy 

Innovatív vállalkozás menedzs-

ment 

14 ea/1 kr 

28 gy/2 kr 

       1+2+0 (X) Gy 

Jogi ismeretek      28 ea/2 kr 

14 konz/1 kr 

  2+0+1 K 

a törzsanyagban összesen 126 ea 

 238 gy 

154 ea 

182 gy, ….sz 

 28 ea 

 28 gy 

42 ea 

42 gy 

70 ea 

42 gy 

28 ea   

85 kr 

… koll,  

… gyj 

 29 kr** 30 kr 5 kr 7 kr 11 kr 3 kr   
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specializáció ismeretkörei/tantárgyai (differenciált szakmai ismeretek) Szoftverfejlesztő informatikus 

Informatika ismeretkör  -  felelőse:………………..….. –  elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”:…. (kredit%) 

Webprogramozás   14 ea/1 kr 

28 gy/2 kr 

14 konz/1 kr 

     1+2+1 (X) Gy 

Programozási technológia   28 ea/2 kr 

28 gy/2 kr 

14 konz/1 kr 

     2+2+1 (X) Gy 

Szoftvertechnológia-F    28 ea/2 kr 

28 gy/2 kr 

14 konz/1 kr 

    2+2+1 K Gy 

Adatbázisok II     28 ea/2 kr 

28 gy/2 kr 

14 konz/1 kr 

   2+2+1 K Gy 

Számítástudomány ismeretkör  -  felelőse:………………..….. –  elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”:…. (kredit%) 

A számításelmélet alapjai I.    28 ea/2 kr 

28 gy/2 kr 

14 konz/1 kr 

    2+2+1 K Gy 

A számításelmélet alapjai II.     28 ea/2 kr 

28 gy/2 kr 

14 konz/1 kr 

   2+2+1 K Gy 

Matematika ismeretkör  -  felelőse:………………..….. –  elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”:…. (kredit%) 

Analízis II (szoftverfejlesztő)   28 ea/2 kr 

28 gy/2 kr 

14 konz/1 kr 

     2+2+1 K Gy 

Diszkrét modellek alkalmazásai   28 gy/2 kr 

14 konz/1 

kr 

     0+2+1 Gy 

Numerikus módszerek    28 ea/2 kr 

28 gy/2 kr 

14 konz/1 kr 

    2+2+1 K Gy 

Valószínűségszámítás és statisz-

tika 

    28 gy/2 kr 

14 konz/1 

kr 

   0+2+1 Gy 
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szakdolgozat      konz  össz. 20 kr 
beszámolók, 

záróvizsga 
 

a szakon eddig  

összesen 

…..ea 

…gy, …. sz 

…..ea 

…gy, …. sz 

70 ea 

112 gy 

84 ea 

84 gy 

56 ea 

84 gy 
   

65 kr 

.. koll.   

.. besz. 

.. gyj. 

 

….kr ….kr 17 kr 15 kr 13 kr 20 kr   
 

 

 

a törzsanyagban összesen 126 ea 

 238 gy 

154 ea 

182 gy, ….sz 

 28 ea 

 28 gy 

42 ea 

42 gy 

70 ea 

42 gy 

28 ea   

85 kr 

… koll,  

… gyj 

 29 kr** 30 kr 5 kr 7 kr 11 kr 3 kr   
 

 

szabadon választhatók (az adott szak KKK-ja szerint, többnyire legalább az összkreditek 5%-a 10 ) 

a választás biztosítása11, a felvétel lehetőségei, gyakorlata12 a szakon: pl. a felsőoktatási intézményben/karon/… meghirdetett tantárgyakból szabadon, pl. összesen 10 kr 

    10 kr     pl: 10 kr  pl. koll, gyj 
 

 

szakmai gyakorlat (az adott szak KKK-ja szerint): 

         . 

 8 hét, 320 óra 

 

törzsanyag, specializáció, 

szakdolgozat, szab. vál összesen 

126 ea 

238 gy, 

….sz 

154 ea 

182 gy, 

….sz 

98 ea 

140 gy 

126 ea 

126 gy 

126 ea 

126 gy 
28 ea   

160 kr 

.. koll.   

.. besz. 

.. gyj. 
29 kr 30 kr 22 kr 32 kr 24 kr 23 kr   

                                                           
10 Nftv. 49. § (2) A hallgató részére biztosítani kell, hogy tanulmányai során az oklevél megszerzéséhez előírt összes kredit legalább öt százalékáig, az intézmény szervezeti és működési szabályzata 

alapján szabadon választható tárgyakat vehessen fel - vagy e tárgyak helyett teljesíthető önkéntes tevékenységben vehessen részt -, továbbá az összes kreditet legalább húsz százalékkal meghaladó kre-

ditértékű tantárgy közül választhasson. ***A szabadon választhatók köre (MAB-értelmezés szerint): pl. 180 kredites képzésnél legalább 36 kreditnyi tantárgy-választék felkínálása. 
11 Nftv. vhr. 87/2015 54. § (2) ... Szabadon választható tantárgy esetében a felsőoktatási intézmény nem korlátozhatja a hallgató választását a felsőoktatási intézmények által meghirdetett tantárgyak 

körében.  
12 A szabadon választhatók felvételéhez a tantervben az előírt mértékben (lehetőleg egyenletes elosztásban) „szabad helyet” kell hagyni. A kurzusok felsorolása nem szükséges, ill. opcionális: megadha-

tók pl. meghatározott kör*** tárgyainak teljes felsorolásával, vagy – jelezve, hogy ezen belüli kínálatról van szó – az elsősorban javasolt tárgyak megadásával.  

Az előírt összkredit-számnak (180, 180+30, vagy 240) a kötelezőkkel (kurzusok, gyakorlatok, szakdolgozat készítés, szakmai gyakorlat), a választhatókból a választandókkal, és az előírt mér-

tékű) szabadon választhatókkal együtt kell teljesülnie. 
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KV   
5inf+5 

sztud 
 

3inf+2 

sztud 
5inf+   20 kr  

szakon összesen         180 kr  
 

 

 

 

 

 

 

specializáció ismeretkörei/tantárgyai (differenciált szakmai ismeretek) Szoftvertervező informatikus 

Informatika ismeretkör  -  felelőse:………………..….. –  elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”:…. (kredit%) 

Eseményvezérelt alkalmazások   28 ea/2 kr 

28 gy/2 kr 

14 konz/1 kr 

     2+2+1 (X) Gy 

Adatbázisok II     28 ea/2 kr 

28 gy/2 kr 

14 konz/1 kr 

   2+2+1 K Gy 

Szoftvertechnológia-TM    28 ea/2 kr 

28 gy/2 kr 

14 konz/1 kr 

    2+2+1 K Gy 

Számítástudomány ismeretkör  -  felelőse:………………..….. –  elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”:…. (kredit%) 

Programozáselmélet   28 ea/2 kr 

28 gy/2 kr 

14 konz/1 kr 

     2+2+1 K Gy 

Formális nyelvek és a fordító-

programok alapjai 

   28 ea/2 kr 

28 gy/2 kr 

14 konz/1 kr 

    2+2+1 K Gy 

Számításelmélet     28 ea/2 kr 

28 gy/2 kr 

14 konz/1 kr 

   2+2+1 K Gy 

Matematika ismeretkör  -  felelőse:………………..….. –  elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”:…. (kredit%) 

Analízis II   28 ea/2 kr 

28 gy/2 kr 

14 konz/1 kr 

     2+2+1 K Gy 

Diszkrét matematika II   28 ea/2 kr 

28 gy/2 kr 

14 konz/1 kr 

     2+2+1 K Gy 
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Numerikus módszerek I    28 ea/2 kr 

28 gy/2 kr 

14 konz/1 kr 

    2+2+1 K Gy 

Valószínűségszámítás és statisz-

tika 

   14 ea/1 kr 

28 gy/2 kr 

14 konz/1 kr 

    1+2+1 (X) Gy 

Többváltozós függvénytan    14 ea/1 kr 

28 gy/2 kr 

14 konz/1 kr 

    1+2+1 (X) Gy 

Numerikus módszerek II     14 ea/1 kr 

28 gy/2 kr 

   1+2+0 (X) Gy 

 

 

 

 
 

 

 

szakdolgozat      konz  össz. 20 kr 
beszámolók, 

záróvizsga 
 

a szakon eddig  

összesen 

…..ea 

…gy, …. sz 

…..ea 

…gy, …. sz 

112 ea 

112 gy 

112 ea 

140 gy 

70 ea 

84 gy 
   

76 kr 

.. koll.   

.. besz. 

.. gyj. 

 

….kr ….kr 20 kr 23 kr 13 kr 20 kr   
 

 

 

a törzsanyagban összesen 126 ea 

 238 gy 

154 ea 

182 gy, ….sz 

 28 ea 

 28 gy 

42 ea 

42 gy 

70 ea 

42 gy 

28 ea   

85 kr 

… koll,  

… gyj 

 29 kr** 30 kr 5 kr 7 kr 11 kr 3 kr   
 

 

szabadon választhatók (az adott szak KKK-ja szerint, többnyire legalább az összkreditek 5%-a 13 ) 

a választás biztosítása14, a felvétel lehetőségei, gyakorlata15 a szakon: pl. a felsőoktatási intézményben/karon/… meghirdetett tantárgyakból szabadon, pl. összesen 10 kr 

                                                           
13 Nftv. 49. § (2) A hallgató részére biztosítani kell, hogy tanulmányai során az oklevél megszerzéséhez előírt összes kredit legalább öt százalékáig, az intézmény szervezeti és működési szabályzata 

alapján szabadon választható tárgyakat vehessen fel - vagy e tárgyak helyett teljesíthető önkéntes tevékenységben vehessen részt -, továbbá az összes kreditet legalább húsz százalékkal meghaladó kre-

ditértékű tantárgy közül választhasson. ***A szabadon választhatók köre (MAB-értelmezés szerint): pl. 180 kredites képzésnél legalább 36 kreditnyi tantárgy-választék felkínálása. 
14 Nftv. vhr. 87/2015 54. § (2) ... Szabadon választható tantárgy esetében a felsőoktatási intézmény nem korlátozhatja a hallgató választását a felsőoktatási intézmények által meghirdetett tantárgyak 

körében.  
15 A szabadon választhatók felvételéhez a tantervben az előírt mértékben (lehetőleg egyenletes elosztásban) „szabad helyet” kell hagyni. A kurzusok felsorolása nem szükséges, ill. opcionális: megadha-

tók pl. meghatározott kör*** tárgyainak teljes felsorolásával, vagy – jelezve, hogy ezen belüli kínálatról van szó – az elsősorban javasolt tárgyak megadásával.  

Az előírt összkredit-számnak (180, 180+30, vagy 240) a kötelezőkkel (kurzusok, gyakorlatok, szakdolgozat készítés, szakmai gyakorlat), a választhatókból a választandókkal, és az előírt mér-

tékű) szabadon választhatókkal együtt kell teljesülnie. 
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     5 kr 5 kr   pl: 10 kr  pl. koll, gyj 
 

 

szakmai gyakorlat (az adott szak KKK-ja szerint): 

         . 

 8 hét, 320 óra 

 

törzsanyag, specializáció, 

szakdolgozat, szab. vál összesen 

126 ea 

238 gy, 

….sz 

154 ea 

182 gy, 

….sz 

140 ea 

140 gy 

154 ea 

182 gy 

140 ea 

126 gy 
28 ea   

171 kr 

.. koll.   

.. besz. 

.. gyj. 
29 kr 30 kr 25 kr 30 kr 29 kr 28 kr   

KV   7 kr sztud 2 kr inf     9 kr  

szakon összesen         180 kr  
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specializáció ismeretkörei/tantárgyai (differenciált szakmai ismeretek) Modellező informatikus 

Informatika ismeretkör  -  felelőse:………………..….. –  elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”:…. (kredit%) 

Eseményvezérelt alkalmazások   28 ea/2 kr 

28 gy/2 kr 

14 konz/1 kr 

     2+2+1 (X) Gy 

Számítástudomány ismeretkör  -  felelőse:………………..….. –  elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”:…. (kredit%) 

Bevezetés a számításelméletbe    28 ea/2 kr 

28 gy/2 kr 

14 konz/1 kr 

    2+2+1  

Matematika ismeretkör  -  felelőse:………………..….. –  elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”:…. (kredit%) 

Analízis II   28 ea/2 kr 

28 gy/2 kr 

14 konz/1 kr 

     2+2+1 K Gy 

Diszkrét matematika II   28 ea/2 kr 

28 gy/2 kr 

14 konz/1 kr 

     2+2+1 K Gy 

Numerikus módszerek I   28 ea/2 kr 

28 gy/2 kr 

14 konz/1 kr 

     2+2+1 K Gy 

Numerikus módszerek II    28 ea/2 kr 

28 gy/2 kr 

14 konz/1 kr 

    2+2+1 K Gy 

Valószínűségszámítás    14 ea/1 kr 

28 gy/2 kr 

14 konz/1 kr 

    1+2+1 (X) Gy 

Analízis III    28 ea/2 kr 

28 gy/2 kr 

14 konz/1 kr 

    2+2+1 K Gy 

Diszkrét matematikai modellek 

és alkalmazásaik 

    28 ea/2 kr 

14 konz/1 kr 

   2+0+1 K 

Matematikai statisztika     14 ea/1 kr 

28 gy/2 kr 

14 konz/1 kr 

   1+2+1 (X) Gy 

Analízis alkalmazásai     28 ea/2 kr 

28 gy/2 kr 

14 konz/1 kr 

   2+2+1 K Gy 
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szakdolgozat      konz  20 kr 
beszámolók, 

záróvizsga 
 

a szakon eddig  

összesen 

…..ea 

…gy, …. sz 

…..ea 

…gy, …. sz 

112 ea 

112 gy 

98 ea 

112 gy 

70 ea 

56 gy 
   

76 kr 

.. koll.   

.. besz. 

.. gyj. 

 

….kr ….kr 20 kr 24 kr 12 kr 20   
 

 

a törzsanyagban összesen 126 ea 

 238 gy 

154 ea 

182 gy, ….sz 

 28 ea 

 28 gy 

42 ea 

42 gy 

70 ea 

42 gy 

28 ea   

85 kr 

… koll,  

… gyj 

 29 kr** 30 kr 5 kr 7 kr 11 kr 3 kr   

 

 

 

szabadon választhatók (az adott szak KKK-ja szerint, többnyire legalább az összkreditek 5%-a 16 ) 

a választás biztosítása17, a felvétel lehetőségei, gyakorlata18 a szakon: pl. a felsőoktatási intézményben/karon/… meghirdetett tantárgyakból szabadon, pl. összesen 10 kr 

     10    pl: 10 kr  pl. koll, gyj 
 
 

szakmai gyakorlat (az adott szak KKK-ja szerint): 

         8 hét, 320 óra  

a szakon összesen 

126 ea 

238 gy, 

….sz 

154 ea 

182 gy, 

….sz 

140 ea 

140 gy 

154 ea 

182 gy 

140 ea 

98 gy 
28 ea   

171 kr 

.. koll.   

.. besz. 

.. gyj. 
29 kr 30 kr 25 kr 31 kr 33 kr 23 kr   

KV   
3 kr inf+2 

kr sztud 
  4 kr inf     

összesen         180 kr  

 

 
          

 

 

                                                           
16 Nftv. 49. § (2) A hallgató részére biztosítani kell, hogy tanulmányai során az oklevél megszerzéséhez előírt összes kredit legalább öt százalékáig, az intézmény szervezeti és működési szabályzata 

alapján szabadon választható tárgyakat vehessen fel - vagy e tárgyak helyett teljesíthető önkéntes tevékenységben vehessen részt -, továbbá az összes kreditet legalább húsz százalékkal meghaladó kre-

ditértékű tantárgy közül választhasson. ***A szabadon választhatók köre (MAB-értelmezés szerint): pl. 180 kredites képzésnél legalább 36 kreditnyi tantárgy-választék felkínálása. 
17 Nftv. vhr. 87/2015 54. § (2) ... Szabadon választható tantárgy esetében a felsőoktatási intézmény nem korlátozhatja a hallgató választását a felsőoktatási intézmények által meghirdetett tantárgyak 

körében.  
18 A szabadon választhatók felvételéhez a tantervben az előírt mértékben (lehetőleg egyenletes elosztásban) „szabad helyet” kell hagyni. A kurzusok felsorolása nem szükséges, ill. opcionális: megadha-

tók pl. meghatározott kör*** tárgyainak teljes felsorolásával, vagy – jelezve, hogy ezen belüli kínálatról van szó – az elsősorban javasolt tárgyak megadásával.  

Az előírt összkredit-számnak (180, 180+30, vagy 240) a kötelezőkkel (kurzusok, gyakorlatok, szakdolgozat készítés, szakmai gyakorlat), a választhatókból a választandókkal, és az előírt mér-

tékű) szabadon választhatókkal együtt kell teljesülnie. 
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KV           

Számítógépes grafika    28 ea/2 kr 

28 gy/2 kr 

14 konz/1 kr 

28 ea/2 kr 

28 gy/2 kr 

14 konz/1 kr 

28 ea/2 kr 

28 gy/2 kr 

14 konz/1 kr 

   2+2+1 K Gy (KV) 

Web-es alkalmazások fejlesztése    14 ea/1 kr 

14 gy/1 kr 

14 konz/1 kr 

    1+1+1 (X) Gy (KV) 

Kriptigráfia és biztonság    28 ea/2 kr 

28 gy/2 kr 

14 konz/1 kr 

28 ea/2 kr 

28 gy/2 kr 

14 konz/1 kr 

   2+2+1 K Gy (KV) 

GPU programozás F    14 ea/1 kr 

28 gy/2 kr 

14 ea/1 kr 

28 gy/2 kr 

   1+2+0 (X) Gy (KV) 

Front-end webprogramozás    14 ea/1 kr 

28 gy/2 kr 

14 konz/1 kr 

14 ea/1 kr 

28 gy/2 kr 

14 konz/1 kr 

14 ea/1 kr 

28 gy/2 kr 

14 konz/1 kr 

  1+2+1 (X) Gy (KV) 

Back-end webprogramozás    14 ea/1 kr 

28 gy/2 kr 

14 konz/1 kr 

14 ea/1 kr 

28 gy/2 kr 

14 konz/1 kr 

14 ea/1 kr 

28 gy/2 kr 

14 konz/1 kr 

  1+2+1 (X) Gy (KV) 

Full stack webprogramozás     28 gy/2 kr 

14 konz/1 kr 

28 gy/2 kr 

14 konz/1 kr 

28 gy/2 kr 

14 konz/1 kr 

  0+2+1 (X) Gy (KV) 

Natív mobilalkalmazás fejlesztés           

Multiplatform mobilalkalmazás 

fejlesztés 

          

Web-alapú mobilalkalmazás-

fejlesztés 

          

Vállalati információs rendszerek 

és architektúrák 

     28 ea/2 kr 

28 gy/2 kr 

14 konz/1 kr 

  2+2+1 K Gy (KV) 

Tesztelési módszerek           

Big Data architektúrák és elemző 

módszerek 

    28 ea/2 kr 

28 gy/2 kr 

14 konz/1 kr 

   2+2+1 (X) Gy 

Haladó Java F    28 ea/2 kr 

28 gy/2 kr 

14 konz/1 kr 

 28 ea/2 kr 

28 gy/2 kr 

14 konz/1 kr 

  2+2+1 Gy (KV) 

Haladó C++    28 ea/2 kr 

28 gy/2 kr 

14 konz/1 kr 

 28 ea/2 kr 

28 gy/2 kr 

14 konz/1 kr 

  2+2+1 Gy (KV) 
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Kutatásfejlesztési és innovációs 

labor F 

42 gy/3 kr 

28 konz/2 kr 

42 gy/3 kr 

28 konz/2 kr 

42 gy/3 kr 

28 konz/2 kr 

42 gy/3 kr 

28 konz/2 kr 

42 gy/3 kr 

28 konz/2 kr 

42 gy/3 kr 

28 konz/2 kr 

  0+3+2 Gy 

Bevezetés a gép tanulásba  28 ea/2 kr 

14 konz/1 kr 

28 ea/2 kr 

14 konz/1 kr 

28 ea/2 kr 

14 konz/1 kr 

    2+0+1  (X) Gy (KV) 

Szoftver mély neuronhálók ma-

tematikájához 

  14 gy/1 kr 

14 konz/1 kr 

14 gy/1 kr 

14 konz/1 kr 

14 gy/1 kr 

14 konz/1 kr 

   0+1+1  (X) Gy (KV) 

Szoftver mély neuronhálók al-

kalmazásához 

  14 gy/1 kr 

14 konz/1 kr 

14 gy/1 kr 

14 konz/1 kr 

14 gy/1 kr 

14 konz/1 kr 

   0+1+1 (X) Gy (KV) 

Mély neuronhálok fajtái    14 gy/1 kr 

14 konz/1 kr 

14 gy/1 kr 

14 konz/1 kr 

14 gy/1 kr 

14 konz/1 kr 

  0+1+1 (X) Gy (KV) 

Mély neuronhálók state-of-the-art 

alkalmazásai 

   14 gy/1 kr 

14 konz/1 kr 

14 gy/1 kr 

14 konz/1 kr 

14 gy/1 kr 

14 konz/1 kr 

  0+1+1 (X) Gy 

(KV) 

Programozáselmélet F   28 ea/2 kr 

28 gy/2 kr 

14 konz/1 kr 

 28 ea/2 kr 

28 gy/2 kr 

14 konz/1 kr 

   2+2+1 K Gy (KV) 

Programozási módszertan    28 ea/2 kr 

28 gy/2 kr 

14 konz/1 kr 

 28 ea/2 kr 

28 gy/2 kr 

14 konz/1 kr 

  2+2+1 K Gy (KV) 

Osztott rendszerek specifikációja 

és implementációja 

     28 ea/2 kr 

28 gy/2 kr 

14 konz/1 kr 

  2+2+1 K Gy (KV) 

Számítási modellek     28 ea/2 kr 

28 gy/2 kr 

14 konz/1 kr 

   2+2+1 K Gy (KV) 

Típuselmélet   28 ea/2 kr 

28 gy/2 kr 

14 konz/1 kr 

     2+2+1 K 

Komputeralgebra rendszerek     42 gy/3 kr 

14 konz/1 kr 

   0+3+1 Gy (KV) 

Numerikus algoritmusok     14 ea/1 kr 

28 gy/2 kr 

14 konz/1 kr 

   1+2+1 (X) Gy (KV) 

Logika          2+2+1 K (KV) 
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I.2. Ismeretkörök/tantárgyi programok, tantárgyleírások  
(a tantervi táblázatban szereplő minden tanegységről) 

Az ismeretkör:  Informatika 

 

 

(1.) Tantárgy neve: Számítógépes rendszerek Kreditértéke: 5 kredit 

A tantárgy besorolása: kötelező (a nem kívánt törlendő!) 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 50%….. (kredit%) 

A tanóra19 típusa: ea. / gyak. / konz. és óraszáma: 2 / 2 / 1 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: ) angol 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők20 (ha vannak):  

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb21): gyj (összevont számonkérés) 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok22 (ha vannak):  

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgynak célkitűzései: 

• Áttekintést adjon a ma használt számítógépes rendszerek működési elvéről a mikrokontrollerektől a 

szuperszámítógépekig. (logikai, fizikai szintek, többprocesszoros, többmagos rendszerek, utasítás-adat 

ábrázolás, alapvető hardware eszközök) 

• A középiskola után különböző tudással érkező hallgatók számára egységes szakmai alapotzást nyújtson, 

ami elengedhetetlen a későbbi tanulmányok során. (operációs rendszerek szerepe, fájlrendszer, 

biztonságos hálózat használat, alapvető operációs rendszer lehetőségek) 

• Ismerjék meg a két leggyakrabban használt operációs rendszer környezetben és az iparban is használt 

alapvető script írási lehetőségeket! Ez a shell script, illetve a Powershell elemekkel való ismerkedést 

jelenti. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Pere László Linux alapismeretek, Pult Kft, 2002, ISBN:9789639301375 

Soós Tibor Windows PowerShell 2.0 rendszergazdáknak, Soós Tibor:Microsoft PowerShell 2.0 rendszergazdák-

nak–elmélet és gyakorlat , Microsoft Magyarország, 2010. URL: https://bit.ly/2GQtsa2 

TAMOP 4.1.2.A/2-10/1  on-line tananyag, https://bit.ly/2EDSOBS 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 

- Ismeri és érti az informatikai szakterület legfontosabb általános elméleteit, összefüggéseit, tényanyagát és 

az ezekhez szükséges felépítő fogalomrendszert: számítógép architektúrák, operációs rendszerek, 

számítógépes hálózatok 

- Rendelkezik az informatikai szakterület megfelelő szakspecifikus eszközeinek ismeretével az eszközök 

kiválasztásához és a feladatok elvégzéséhez 

- Ismeri az alapvető parancsokat, lehetőségeket, script készítés eszközeit mind Windows mind Unix 

környezetben. 

b) képességei 

                                                           
 

19 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
20 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
21 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
22 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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--Képes a szakmai információforrások használatára, a megoldandó problémához szükséges ismeretanyag 

megkeresésére. Meglévő ismereteire alapozva hatékonyan sajátít el új technológiákat és paradigmákat. 

- Képes az informatikai szakterület tervezési, fejlesztési, üzemeltetési és irányítási rutinfeladatainak 

ellátására 

c)  attitűdje 

- Vállalja és hitelesen képviseli informatikai szakterülete szakmai alapelveit. 

- Nyitott a képesítésével, szakterületével kapcsolatos szakmai, technológiai fejlődés és innováció 

megismerésére és befogadására. 

d)  autonómiája és felelőssége 

- Törekszik a hatékony és minőségi munkavégzésre. 

 

 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Illés Zoltán, habil PhD, egyetemi docens…… 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

…………………..…. 

 
 

 

 

Tantárgy neve: Programozás Kreditértéke: 6 

kredit 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 80 (kredit%) 

A tanóra23 típusa: ea. / gyak. / konz. és óraszáma: 2 / 3 / 1 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: angol ) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők24 (ha vannak):  

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb25): gyj (összevont számonkérés) 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok26 (ha vannak):  

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 

 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Problémamegoldási stratégiák, az informatikai problémamegoldás alapjai. A problémák 

megoldásához szükséges informatikai eszközök és módszerek. A problémamegoldás lépései.  

A feladat, a program és a megoldás fogalma, és ezek kapcsolata. Mi a programozás, a 

programkészítés folyamata. Programkészítési elvek.  

Algoritmus-leíró eszközök. Algoritmikus struktúrák. Algoritmus-mintákra épülő programozás 

alapötlete. Egész intervallumon értelmezett függvényekre felírt típusfeladatokat megoldó 

algoritmus-minták (programozási tételek): 

összegzés, számlálás, maximum-kiválasztás, keresés, kiválasztás, rendezések. 

Programozási feladatok megoldása algoritmus-mintákra történő visszavezetés módszerével. 

                                                           
 

23 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
24 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
25 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
26 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Adattípus, változó, konstans fogalma. Elemi és összetett adatok, file-szervezés. Egész és valós 

számok, logikai értékek, karakterek. Tömbök, szövegek, rekordok. 

Egy programozási nyelv alapvető elemei (értékadás, beolvasás, kiírás, elágazások, ciklusok, 

alprogramok, konstansok, változók, típusok definiálása), konzol és a szöveges állomány 

kezelése. A programfejlesztői környezet, szerkesztés, fordítás, futtatás. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása 

bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Szlávi P., Zsakó L.: Módszeres programozás: Programozási bevezető, ELTE IK 2006. 

Szlávi P., Zsakó L.: Módszeres programozás: Programozási tételek, ELTE IK 2006. 

Szlávi P., Temesvári T., Zsakó L.: A programkészítés technológiája, ELTE IK 2006. 

Gregorics, T.: Programozás – Tervezés. ELTE-Eötvös Kiadó, 2013. 

Gregorics, T.: Programozás – Megvalósítás. ELTE-Eötvös Kiadó, 2013. 

https://progalap.elte.hu/ 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., 

KKK 8. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben 

hozzájárul 

pl.:  

e) tudása 

- Ismeri és érti az informatikai szakterület legfontosabb általános elméleteit, összefüggéseit, 

tényanyagát és az ezekhez szükséges felépítő fogalomrendszert, különösen az alábbi 

területeken: a programozás módszertani alapjai, programozási nyelvek, programozási 

környezet;  

- Ismeri az informatikai szakterület tervezési, fejlesztési, működtetési és irányítási 

folyamatainak alapvető feladatmegoldási elveit, módszereit és eljárásait, különösen - 

választott specializációjának megfelelően - a következő területeken: programozási 

technológia, adatbázisok felépítése és menedzselése, vállalati információs rendszerek 

felépítése és menedzselése, internet eszközök és szolgáltatások fejlesztése, térinformatikai 

rendszerek fejlesztése, osztott rendszerek felépítése, menedzselése, információbiztonság, 

logika informatikai alkalmazásai. 

f) képességei 

- Képes az informatikai szakterület tudásanyagát alkalmazni algoritmusok tervezésére, 

elemzésére és implementálására a legfontosabb programozási paradigmák figyelembe 

vételével. 

-…….. 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Zsakó László, tanszékvezető egyetemi 

docens, PhD, habil. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

 

 
 

Tantárgy neve: Imperatív programozás Kreditértéke: 5 kredit 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 40/60 (kredit%) 

A tanóra típusa: ea. / gyak.  és óraszáma:  2 + 3 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: ) 
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Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak): - 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyj (összevont) 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak): - 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Programozási nyelvek célja, szabályrendszere: lexika, szintaktika, szemantika. Forráskód és tárgykód. Fordítás, 

futtatás, interpretálás. Fordítási és futási hibák. Hibakeresés. Kifejezések felépítése, literálok, operátorok. 

Kifejezéskiértékelés, precedencia, asszociativitás, lustaság. Vezérlési szerkezetek, kivételkezelés. Strukturált 

programozás. Alaptípusok, rekordok, tömbök. Mutatók, referenciák. Procedurális programozás, alprogramok, 

paraméterátadás. Végrehajtási verem és dinamikus tárhely. Memória allokálása és felszabadítása, szemétgyűjtés. 

Hatókör, láthatóság, élettartam. Statikus és dinamikus szemantikai szabályok, típusellenőrzés. Számábrázolás, 

karakterkódolás. Assembly alapismeretek. Utasítások és vezérlési szerkezetek fordítása assembly nyelvre. A 

végrehajtási verem használata. A fordítóprogram működése, a gépi kód szerkezete. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

• Kernighan – Ritchie: A C programozási nyelv, Műszaki Könyvkiadó. ISBN 

9631605523 

• Bjarne Stroustrup: A C++ programozási nyelv, Kiskapu Kiadó, 2001. ISBN: 

9789639301191 

• Mark Summerfield: Python 3 programozás. Kiskapu Kiadó, 2009. ISBN: 978 

963 963 7641 

• Kitlei Róbert: Assembly programozás, 2007. 

https://www.inf.elte.hu/dstore/document/269/assembly.pdf 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a.) tudása 
Ismeri és érti az informatikai szakterület legfontosabb általános elméleteit, összefüggéseit, tényanyagát és az 

ezekhez szükséges felépítő fogalomrendszert, különösen az alábbi területeken: [...] programozási nyelvek, 

fordítóprogramok, alkalmazások fejlesztése, programozási környezet [...]. 

b.) képességei 

Képes az informatikai szakterület tudásanyagát alkalmazni algoritmusok tervezésére, elemzésére és 

implementálására a legfontosabb programozási paradigmák figyelembe vételével. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Kozsik Tamás, docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

 

 

 

(1.) Tantárgy neve: Funkcionális programozás Kreditértéke: 5 kredit 

A tantárgy besorolása: kötelező  (a nem kívánt törlendő!) 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 50 (kredit%) 

A tanóra27 típusa: ea. / gyak. / konz. és óraszáma: 2 / 2 / 1 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: ) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők28 (ha vannak): tematikus 

prezentációk, interaktív oktatási anyag 

                                                           
27 

  Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató sze-

mélyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama 

legalább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
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A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb29): koll (összevont számonkérés) 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok30 (ha vannak): beandadó programok, géptermi 

zárthelyi, vizsgazárthelyi 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tárgy célja a programozás iránt érdeklődő hallgatók részére betekintési lehetőséget nyújtani a napjainkban egyre 

nagyobb népszerűségnek örvendő funkcionális programozási módszer elveibe, matematikai alapjaiba és 

eszközeibe. 
A nyelvi eszközök használata gyakorlatias módon, de az elméleti alapokat sem mellőzve, Haskell és/vagy Clean 

programozási nyelven keresztül kerül bemutatásra. 

A kurzusra jelentkező diákok az alábbi fogalmakkal ismerkednek meg a félév során: hivatkozási helyfüggetlenség, 

kiértékelés, lusta és mohó kiértékelési stratégia, normál forma, rekurzió, magasabbrendű függvények, 

típusrendszer, függvénydefiníciók, mellékhatásmentes függvények, mintaillesztés, őrfeltételek, adatszerkezetek, 

lokális definíciók, ZF-kifejezések, polimorfizmus, típusszinonímák, algebrai adattípus, absztrakt adattípus, 

modulok, típusosztályok, példányosítás 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező irodalom: 
a) Nyékiné Gaizler Judit - Programozási nyelvek, Kikapu Kiadó, 2003, ISBN: 9789639301467  

Ajánlott irodalom  

b) Miran Lipovača - Learn You a Haskell for Great Good! (A Beginner's Guide), No Starch Press, 2011, ISBN-

13: 978-1-59327-283-8 

c) Graham Hutton - Programming in Haskell, Cambridge University Press, 2016 , ISBN: 978-1316626221 

d) PIETER KOOPMAN, RINUS PLASMEIJER, MARKO VAN EEKELEN,  SJAAK SMETSERS - 

Functional Programming in CLEAN (Draft), URL: 

http://www.mbsd.cs.ru.nl/publications/papers/cleanbook/CleanBookI.pdf 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

pl.:  

e) tudása 

- Az informatikai szakterület tudásanyagát megalapozó általános és specifikus matematikai, 

számítástudományi elveket, tényeket, szabályokat, összefüggéseket, és eljárásokat ismeri meg. 

-  Megismeri az informatikai szakterület legfontosabb általános elméleteit, összefüggéseit, 

tényanyagát és az ezekhez szükséges felépítő fogalomrendszert. 
f) képességei 

-Képes az informatikai szakterület tudásanyagát alkalmazni algoritmusok tervezésére és 

implementálására a funkcionális programozási paradigma figyelembe vételével. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Horváth Zoltán, egyetemi tanár, PhD habil 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

Bozó István, tanársegéd 

 
 

 

(1.) Tantárgy neve: Programozási nyelvek I Kreditértéke: 3 kredit 

A tantárgy besorolása: kötelező (a nem kívánt törlendő!) 

                                                                                                                                                                                              
28  pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
29  pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
30  pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: ….. (kredit%) 

A tanóra31 típusa: ea. / gyak. / konz. és óraszáma:  1 / 1 / 1 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: ) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők32 (ha vannak): 
……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb33): gyj (összevont) 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok34 (ha vannak): …………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): …………….. 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Az objektum-orientált programozás eszközei a C++ programozási nyelvben és a szabványkönyvtárában 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Bjarne Stroustrup: A C++ programozási Nyelv, Kiskapu Kiadó 

Scott Meyers: Hatékony C++, Scolar Kiadó 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

pl.:  

a) tudása 
-Ismeri és érti az informatikai szakterület legfontosabb általános elméleteit, összefüggéseit, tényanyagát és az 

ezekhez szükséges felépítő fogalomrendszert, különösen az alábbi területeken: a programozás módszertani 

alapjai, programozási nyelvek, fordítóprogramok, alkalmazások fejlesztése, programozási környezet; számítógép 

architektúrák, operációs rendszerek, számítógépes hálózatok, osztott rendszerek, az adatbázisok elméleti alapjai. 
b) képességei 

-Képes az informatikai szakterület tudásanyagát alkalmazni algoritmusok tervezésére, elemzésére és 

implementálására a legfontosabb programozási paradigmák figyelembe vételével. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Pataki Norbert …………………….…… 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

…………………..…. 

 

 

Tantárgy neve: Programozási nyelvek II. Kreditértéke: 3 kredit 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 40/60 (kredit%) 

A tanóra típusa: ea. / gyak. / konz. és óraszáma:  1 + 1 + 1 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: ) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak): - 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyj (összevont) 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak): - 

                                                           
31  

  Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató sze-

mélyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama 

legalább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
32  pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
33  pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
34  pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Imperatív programozás 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Az objektum-orientált programozás eszközei a Java programozási nyelvben és a szabványkönyvtárában. Osztályok, 

interfészek, felsorolási típusok definiálása. Konstruktorok. Öröklődés, típushierarchia, altípusos polimorfizmus. 

Felüldefiniálás, dinamikus kötés. Típusellenőrzés, típuskonverziók. Generikusok, parametrikus polimorfizmus. 

Objektumok sekély és mély tartalmi összehasonlítása és másolása. Programszerkezet, csomagok, láthatóság. 

Referenciák, dinamikus memória, szemétgyűjtés. Paraméterátadás, kivételkezelés. Beépített típusok és a 

szabványos programkönyvtár. A Java Virtuális Gép. Konvenciók, idiómák, jó gyakorlatok a nyelvben. Tesztelési 

eszközök. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

• Java 2 útikalauz programozóknak 5.0 I-II. (Nyékyné G. Judit (szerk) és mások) 

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány, 2009. (ajánlott) 
• The JavaTM Language Specification. (Gosling, J., Joy, B., Steele, G., Bracha, G., 

Buckley, A.)  

Elérhető online: https://docs.oracle.com/javase/specs/ 

(ajánlott) 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a.) tudása 
Ismeri és érti az informatikai szakterület legfontosabb általános elméleteit, összefüggéseit, tényanyagát és az 

ezekhez szükséges felépítő fogalomrendszert, különösen az alábbi területeken: [...] programozási nyelvek, 

fordítóprogramok, alkalmazások fejlesztése, programozási környezet [...]. 

b.) képességei 

- Képes az informatikai szakterület tudásanyagát alkalmazni algoritmusok tervezésére, elemzésére és 

implementálására a legfontosabb programozási paradigmák figyelembe vételével. 
- Képes a szakmai információforrások használatára, a megoldandó problémához szükséges ismeretanyag 

megkeresésére. Meglévő ismereteire alapozva hatékonyan sajátít el új technológiákat és paradigmákat. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Kozsik Tamás, docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

Kitlei Róbert, mesteroktató, -                                       Mészáros Mónika, tanársegéd, - 

Lázár Katalin Anna, adjunktus, PhD                            Török Márk, tanársegéd, - 

Kaposi Ambrus, adjunktus, PhD 

 

(1.) Tantárgy neve: Objektum elvű programozás Kreditértéke: 6 kredit 

A tantárgy besorolása: kötelező (a nem kívánt törlendő!) 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 100 (kredit%) 

A tanóra35 típusa: ea. / gyak. / konz. és óraszáma: 2 / 3 / 1 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: ) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők36 (ha vannak): 
……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb37): gyj (összevont számonkérés) 

                                                           
 

35 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
36 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
37 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 

https://docs.oracle.com/javase/specs/
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Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok38 (ha vannak): …………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Programozás 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A típus fogalma, felhasználói típus megvalósítása C++ nyelven osztállyal. Az objektum és az 

osztály fogalma. Objektum-orientált programozás ismérvei. Objektumok példányosítása, és má-

solása (sekély és mély másolás).  

Típusok osztályozása szerkezetük szerint. Gyűjtemények és azok feldolgozása. Felsorolók 

fogalma, típusa. Nevezetes felsorolók. Programozási tételek általánosítása felsorolókra. Felada-

tok megoldása felsorolókra fogalmazott programozási tételekre történő visszavezetéssel. Prog-

ramozási tételekkel alkotott algoritmusok tesztelése. Egyedi felsorolók megvalósítása. Összefut-

tatás. 

Objektumok közötti kapcsolatok ábrázolása objektum- és osztály diagrammal. A függőség, 

az asszociáció, az aggregáció, a kompozíció, és a származtatás és ezek C++ nyelvű megvalósítá-

sa. Feladatok megoldásának tervezése osztálydiagramokkal. Néhány nevezetes tervezési minta, 

mint például a sablonfüggvény, híd, bejáró, látogató, egyke, stratégia. 

Kód-újrafelhasználás objektum orientált eszközei. Programozási tételekkel alkotott algorit-

musok implementálása egy osztály-sablon könyvtár kódjának felhasználásával. 

Objektumok viselkedésének tervezése együttműködési diagrammok, szekvencia diagrammok 

és állapot diagrammok segítségével. Párhuzamosan tevékenykedő objektumok C++ nyelvű 

megvalósítása. Aszinkron üzenetek és események kezelése. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Gregorics Tibor: Programozás  1.kötet  Tervezés ELTE Eötvös Kiadó, 2013.  

ISBN 978 963 312 064 4 

Gregorics Tibor: Programozás  2.kötet  Megvalósítás ELTE Eötvös Kiadó, 2013. 

ISBN 978-963-312-065-1 

Sike, S. Varga, L.: Szoftvertechnológia és UML. ELTE Eötvös Kiadó, 2003.  

ISBN 963 463 587 3 

Andrei Alexandrescu, Herb Sutter: C++ kódolási szabályok. Kiskapu Kft. 2005.  

ISBN 963 9301 930 

Kent Beck: Implementációs minták. Panem 2008. ISBN 978-9-63554-97-6 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 

- Ismeri az informatikai szakterület tervezési, fejlesztési folyamatainak alapvető 

feladatmegoldási elveit, módszereit és eljárásait. 

- Ismeri a szakszerű és hatékony szakmai kommunikáció speciális informatikai eszközeit és 

módszereit. 
b) képességei 

- Képes az informatikai szakterület tudásanyagát alkalmazni algoritmusok tervezésére, 

elemzésére és implementálására a legfontosabb programozási paradigmák figyelembe 

vételével. 

- Képes az informatikai szakterület tudásanyagát alkalmazni meglévő rendszertervek 

                                                           
38 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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értelmezése és szoftverfejlesztési módszertanok és technológiák alkalmazása során, különös 

tekintettel a dokumentálásra, tesztelésre. 

- Képes a szakmai információforrások használatára, a megoldandó problémához szükséges 

ismeretanyag megkeresésére. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Gregorics Tibor egyetemi docens PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

…………………..…. 

 

 

 

Tantárgy neve: Web-fejlesztés Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 50% (kredit%) 

A tanóra típusa: ea. / gyak. és óraszáma: 1 / 2 az adott félévben, 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak): --- 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyakorlati jegy (X) 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak): --- 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Alapfogalmak a web-fejlesztés témakörében (szabványok és ajánlások, http,https, url,uri, urn, HTML, 

XHTML,XML, DTD, validáció, reszponzív webdesign) 

HTML alapok (alapstruktúra, dokumentumtípus, szemantika, validálás), a HTML5 és XHTML 1.0 közti 

különbségek. 

Bevezetés a stíluslapok használatába (css alapok, csatolási módok, mértékegységek, látszólagos osztályok 

és elemek, rangsor, kiértékelési sorrend, formázásmodell, tipikus oldalfelépítések és megvalósításuk , 

CSS1,CSS2 és CSS3 szelektorok használata) 

A honlapkészítés ergonómiája, példák, elvek, módszerek és eszközök 

(Ergonómia fogalma, használhatóság, használhatósági faktorok,  a tervezés folyamata, vizsgálati módsze-

rek, felhasználói élmény, tartalomtervezés, oldaltervezés, tipográfia kérdések, linkek használata, multimé-

diás elemekkel kapcsolatos ergonómiai elvek, navigáció, site tervezés, többnyelvű oldalak megvalósítására 

vonatkozó elvek.) 

Mitől akadálymentes egy honlap? Speciális igényű felhasználói csoportok problémái és elvárásai. 

(Akadálymentesítés és az. egyetemes tervezés fogalma, egyenlő esélyű hozzáférés fontossága, példák, az 

IKT szempontból hátrányos helyzetű felhasználók (gyengénlátó-, vak-, színvak-, siket-, mozgáskorlátozott 

felhasználók) által tapasztalt problémák, speciális eszközök (pl. Braille kijelző, képernyőolvasó, speciális 

beviteli eszközök), a WCAG 2.0 (Web Akadálymentesítési Útmutató 2.0) alapelveinek, irányelveinek és 

teljesítési feltételeinek rövid áttekintése, akadálymentesség ellenőrzésének módszerei és eszközei (validá-

torok, kontraszt elemzés, struktúra elemzés, médiaelemek akadálymentességének ellenőrzése.)), a WAI-

ARIA bemutatása 

 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező irodalom: 

1. Abonyi-Tóth Andor: A weblapkészítés technikája (HTML5, CSS3) és ergonómiája (e-tananyag) 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-
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0052_27_weblapkeszites_technikaja_ergonomiaja/index.scorml 

Ajánlott irodalom  

1. Webergonómia Jakob Nielsen nyomán (Szerkesztő: Leiszter Attila, Typotex, 2011) 

2. Steve Krug: Ne törd a fejem! - Felhasználóbarát webdizájn (HVG Könyvek kiadó, 2008) 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. pont) 

a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

tudása 

- Ismeri és érti az informatikai szakterület legfontosabb általános elméleteit, összefüggéseit, tényanya-

gát és az ezekhez szükséges felépítő fogalomrendszert, különösen az alábbi területeken: a programozás 

módszertani alapjai, programozási nyelvek, fordítóprogramok, alkalmazások fejlesztése, programozási 

környezet; számítógép architektúrák, operációs rendszerek, számítógépes hálózatok, osztott rendszerek, az 

adatbázisok elméleti alapjai. 

- Ismeri az informatikai szakterület tervezési, fejlesztési, működtetési és irányítási folyamatainak alap-

vető feladatmegoldási elveit, módszereit és eljárásait, különösen - választott specializációjának megfelelő-

en - a következő területeken: programozási technológia, adatbázisok felépítése és menedzselése, vállalati 

információs rendszerek felépítése és menedzselése, internet eszközök és szolgáltatások fejlesztése, térin-

formatikai rendszerek fejlesztése, osztott rendszerek felépítése, menedzselése, információbiztonság, logika 

informatikai alkalmazásai. 

- Rendelkezik az informatikai szakterület megfelelő szakspecifikus eszközeinek ismeretével az eszkö-

zök kiválasztásához és a feladatok elvégzéséhez, különösen - specializációjának megfelelően - az alábbi 

területeken: számítógépes grafika, szakértői rendszerek, multimédia alkalmazások, numerikus számítási 

rendszerek, térinformatika, információbiztonság, adatbázis kezelő rendszerek. 

- Ismeri és érti az informatikai szakterület legfontosabb etikai és jogi, közgazdasági vonatkozásait, tár-

sadalmi hatásait. 

képességei 

- Képes az informatikai szakterület tudásanyagát alkalmazni meglévő rendszertervek értelmezése és 

szoftverfejlesztési módszertanok és technológiák alkalmazása során, különös tekintettel a projekt munká-

ban történő szoftverfejlesztésre, dokumentálásra, tesztelésre, kódminőség ellenőrzésre, validálásra. 

- Képes az informatikai szakterület tudásanyagát alkalmazni WEB-es alkalmazások fejlesztésére. 

- Képes saját álláspontja kialakítására és annak vitákban való megvédésére az általános társadalmi, gaz-

dasági és speciális informatikai kérdésekben. 

- Képes a szakmai információforrások használatára, a megoldandó problémához szükséges ismeret-

anyag megkeresésére. Meglévő ismereteire alapozva hatékonyan sajátít el új technológiákat és paradigmá-

kat. 

attitűdje 

- Vállalja és hitelesen képviseli informatikai szakterülete szakmai alapelveit. 

- Nyitott a képesítésével, szakterületével kapcsolatos szakmai, technológiai fejlődés és innováció meg-

ismerésére és befogadására. 

- Fontosnak tartja a környezettudatos magatartás, a társadalmi felelősségvállalás közvetítését és megva-

lósítását. 

- Törekszik a folyamatos szakmai képzésre és általános önképzésre. 

- Munkája során figyelembe veszi az informatikai szakterület jogi előírásait. 

autonómiája és felelősség 

- Felelősséget vállal szakmai tevékenységéért. 
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- Szakmai konfliktusok esetén konstruktív hozzáállást tanúsít. 

- Törekszik a hatékony és minőségi munkavégzésre. 

- Munkáját az információbiztonsági szempontok tiszteletben tartásával végzi. 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Abonyi-Tóth Andor, egyetemi adjunktus, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

Dr. Abonyi-Tóth Andor, egyetemi adjunktus, PhD 

 

(1.) Tantárgy neve: Operációs rendszerek Kreditértéke: 3 kredit 

A tantárgy besorolása: kötelező  (a nem kívánt törlendő!) 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 50%. (kredit%) 

A tanóra39 típusa: ea. / gyak. / konz. és óraszáma: 1+1+1……. az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: )angol 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők40 (ha vannak): 
……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb41): gyj (összevont számonkérés) 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok42 (ha vannak): …………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): …4…………….. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): …Számítógépes rendszerek…………….. 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Az operációs rendszer fogalma, feladata, helye egy számítógépes rendszerben; firmware, mid-

dleware; megszakítások, kivételek, rendszerhívások. Tervezési célkitűzések, felhasználási 

kategóriák, szerkezeti felépítés fajtái; alkalmazásprogramozói felület; konkrét példák. A fol-

yamat fogalma és megvalósítása; folyamatleíró, folyamattáblázat; a szál fogalma és különböző 

megvalósításai; különbség a szál és a folyamat között; konkrét példák. Interaktív, kötegelt és 

valós idejű folyamatok és ütemezéseik; ütemező algoritmusok. Ütemezések mai 

Linux,Windows rendszerben.. Párhuzamosság alapfogalmai, fajtái, versenyhelyzet; a kritikus 

szekciók problémája, és megoldásai; osztott memória és üzenetküldés. Szemaforok, monitorok 

és megvalósításaik; holtpontok, jellemzésük, megelőzésük, elkerülésük és felismerésük; példák. 

Tárak fajtái, adatcsere a tárak között; a memóriakezelés feladata; alapvető memóriakezelési 

módszerek: rögzített és dinamikus partíciók; virtuális memória fogalma, megvalósításának mód-

szerei: lapozás és szegmentálás. Virtuális memóriakezelési algoritmusok. Bemeneti/kimeneti 

eszközök, kezelésük, ütemezés lehetőségek. Állományrendszerek, szolgáltatásaik; adatál-

lományok, meta-adatok, könyvtárak, hivatkozások; speciális célú állományrendszerek. Ál-

lományrendszerek megvalósítása; áttekintés; állományrendszerek csatolása; könyvtárak 

megvalósítása; blokkfoglalási módszerek; szabad tárterület nyilvántartása; naplózás; kvóta. 

Lemezterület-szervezés; fizikai és logikai formázás; partíciók; redundáns tömbök (RAID 

szintek, kombinált RAID megoldások).  

                                                           
 

39 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
40 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
41 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
42 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  



Bs-utmut ALAPKÉPZÉS  –  SZAKINDÍTÁS 

 

30  

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Andrew S. Tanembaum, Albert S. Woodhull: Operációs rendszerek, Panem, 2. kiadás, 2007 ISBN: 

9789635454761 
Knapp Gábor, Adamis Gusztáv: Operációs rendszerek, LSI oktatóközpont, 2001 ISBN: 9635772513 

Brian W.Kernighan, Dennis M. Ritchie: A C programozási nyelv, Műszaki Kiadó 2008, ISBN: 

9789631605525,http://kr-c.freeweb.hu/ 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

pl.:  

a) tudása 
 - Ismeri és érti az informatikai szakterület legfontosabb általános elméleteit, összefüggéseit, tényanyagát és 

az ezekhez szükséges felépítő fogalomrendszert: számítógép architektúrák, operációs rendszerek, 

számítógépes hálózatok 

b) képességei 

---Képes a szakmai információforrások használatára, a megoldandó problémához szükséges ismeretanyag 

megkeresésére. Meglévő ismereteire alapozva hatékonyan sajátít el új technológiákat és paradigmákat. 

c) attitűdje 

- Vállalja és hitelesen képviseli informatikai szakterülete szakmai alapelveit. 

- Nyitott a képesítésével, szakterületével kapcsolatos szakmai, technológiai fejlődés és innováció 

megismerésére és befogadására. 

d)  autonómiája és felelőssége 

- Törekszik a hatékony és minőségi munkavégzésre. 

 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Illés Zoltán, habil PhD, egyetemi docens…… 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

…………………..…. 

 

 

(1.) Tantárgy neve: Adatbázisok I Kreditértéke: 4 kredit 

A tantárgy besorolása: kötelező  (a nem kívánt törlendő!) 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: ….. (kredit%) 

A tanóra43 típusa: ea. / gyak.  és óraszáma: 2 / 2  az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: ) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők44 (ha vannak): 
……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb45): koll / gyj  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok46 (ha vannak): …………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Algoritmusok és adatszerkezetek I 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Adatbázisokkal kapcsolatos fogalmak. Az adatbázis-kezelő rendszerek legfontosabb tulajdonságai, szolgáltatásai 

és ezzel összefüggő fogalmak. A relációs adatmodell. Az egyed-kapcsolat modell. Egyed-kapcsolat diagramok 

leképezése relációs sémába. Az SQL, mint a relációs adatbázis-kezelő rendszerek nyelve. Programozási 

                                                           
 

43 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
44 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
45 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
46 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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környezetek, tárolt eljárások (SQL/PSM és Oracle PL/SQL).  

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom: Adatbázisrendszerek - Alapvetés, 2. kiadás, Panem, Budapest, 2008. 
Kende Mária, Nagy István: Oracle példatár - SQL, PL/SQL, Panem, 2005. 

Kevin Loney: Oracle Database 10g - Teljes referencia, Panem, 2006. 

Gábor András, Juhász István: PL/SQL-programozás, Panem, 2007. --- lásd ezen a linken:  

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0046_plsql_programozas/adatok.html 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

pl.:  

a) tudása 

- Ismeri és érti az informatikai szakterület legfontosabb általános elméleteit, összefüggéseit, 

tényanyagát és az ezekhez szükséges felépítő fogalomrendszert, különösen az adatbázisok 

területén. 

- Ismeri az informatikai szakterület tervezési, fejlesztési, működtetési és irányítási 

folyamatainak alapvető feladatmegoldási elveit, módszereit és eljárásait, különösen az 

adatbázisok felépítése és menedzselése területén.  

- Rendelkezik az informatikai szakterület megfelelő szakspecifikus eszközeinek ismeretével az 

eszközök kiválasztásához és a feladatok elvégzéséhez, különösen az adatbázis kezelő 

rendszerek területén. 

b) képességei 

- Képes az informatikai szakterület tervezési, fejlesztési, üzemeltetési és irányítási 

rutinfeladatainak ellátására szoftver rendszerek, adatbázis kezelő rendszerek esetében. 

 

- Képes az informatika formális modelljeinek alkalmazására. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Hajas Csilla, egyetemi adjunktus, PhD 

………………….…… 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

…………………..…. 

 

Tantárgy neve: Konkurens programozás Kreditértéke: 3 kredit 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 40/60 (kredit%) 

A tanóra típusa: ea. / gyak. / konz. és óraszáma:  1 + 1 + 1 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: ) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak): - 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyj (összevont) 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak): - 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 5. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Programozási nyelvek II. 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Elosztott, párhuzamos és konkurens programok. Többszálúság. Elosztott és megosztott memória a folyamatok 

közötti kommunikációban. Megosztott memória a szálkezelésben: stackek, heap. 
Szálak definiálása és elindítása, szálak életciklusa. Blokkoló tevékenységek. Ütemezés: run-to-completion, pre-

emption. Időosztás, kontextusváltás. Szálak közötti interferencia. Race condition. Optimalizációk által okozott 

anomáliák. Szálbiztosság. Monitorok működése. A volatile szerepe. Atomicitás, kizárás és láthatóság biztosítása 

szinkronizációval. Check-then-act. Invariáns több változó felett. Konkurens használatra tervezett adatszerkezetek. 
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Szinkronizációs eszközök a szabványos programkönyvtárban. Író-olvasó szinkronizáció. Várakozás feltételre. 

Termelő-fogyasztó feladat. Holtpont, livelock, kiéheztetés. Feladatok kiosztása szálakra. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

• The JavaTM Language Specification. (Gosling, J., Joy, B., Steele, G., Bracha, G., 

Buckley, A.)  

Elérhető online: https://docs.oracle.com/javase/specs/ 

(ajánlott) 

• Java Concurrency in Practice. (Goetz, B. és mások: ) Addison-Wesley 
Professional, 2006. ISBN-13: 078-5342349603 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a.) tudása 
Ismeri és érti az informatikai szakterület legfontosabb általános elméleteit, összefüggéseit, tényanyagát és az 

ezekhez szükséges felépítő fogalomrendszert, különösen az alábbi területeken: [...] programozási nyelvek, [...] 

osztott rendszerek [...]. 

b.) képességei 

- Képes az informatikai szakterület tudásanyagát alkalmazni algoritmusok tervezésére, elemzésére és 

implementálására a legfontosabb programozási paradigmák figyelembe vételével. 
- Képes az informatikai szakterület tudásanyagát alkalmazni osztott rendszerek használata során. 

- Képes a szakmai információforrások használatára, a megoldandó problémához szükséges ismeretanyag 

megkeresésére. Meglévő ismereteire alapozva hatékonyan sajátít el új technológiákat és paradigmákat. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Kozsik Tamás, docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

Kitlei Róbert, mesteroktató, - 

 

(1.) Tantárgy neve: Telekommunikációs hálózatok Kreditértéke: 5 kredit 

A tantárgy besorolása: kötelező   

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 50% (kredit%) 

A tanóra47 típusa: ea. / gyak. / konz. és óraszáma: 2 / 2 / 1 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: ) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők48:- 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb49): koll / gyj  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok50: önálló házi feladatok, gyakorlat előtti kis ZH  

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 5. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Programozási nyelvek I 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A hallgatók a képzés során sajátítsák el a képzési program kompetenciák megszerzéséhez szükséges számítógépes 

hálózatokhoz kapcsolódó ismereteket. A tantárgy áttekintést ad a számítógépes hálózatok és az Internet 

működéséről a fizikai jelátviteltől, a csomagtovábbításon át a magas szintű alkalmazásokig (CDN, peer-to-peer 

hálózatok, stb.). Az Internetes protokollok ismerete és működésük megértése mellett a tárgy hálózat programozási 

és beállítási ismereteket is ad a hallgatóknak. 

                                                           
 

47 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
48 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
49 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
50 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  

https://docs.oracle.com/javase/specs/
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Tematika: 

• Bevezetés az Internet felépítésébe, réteg-modellek 

• Fizikai réteg: Alapok, önütemező kódok, alapsáv, szélessáv 

• Adatkapcsolati réteg: Hibafelismerés és javítás, Hamming távolság, blokk kódok, CRC, 

• utólagos hibajavítás, alternáló bit protokoll, csúszó ablakok, MAC alréteg, statikus 

• multiplexálás, dinamikus csatornafoglalás, kollízió alapú protokollok, Aloha, CSMA, 

• versenymentes protokollok, korlátozott verseny, Ethernet, LAN-ok összekapcsolása 

• Hálózati réteg: Link-State Routing, Distance-Vector Routing, RIP, IGRP, OSPF, InterAS 

• Routing, BGP, IP címzés, CIDR, ARP, IPv6, DHCP, IPSec, VPN 

• Szállítói réteg: multiplexálás, TCP, Tahoe, Reno, CUBIC, AIMD, hatékonyság, fairness, ECN, DCTCP, 

AQM 

• Hálózati felhasználások, socket programozás, hálózat emulátor (Mininet) 

• Felhasználói réteg: DNS, Email, WWW, P2P 

• Hálózatok biztonsága: titkosítás, tűzfalak 

• Kitekintés, új trendek: adatközpontok, SDN, virtualizáció, NFV 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

• Andrew S. Tanenbaum: Computer Networks, 4th edition (Prentice Hall, 2003) Magyar fordítása: A. S. 

Tanenbaum: Számítógépes hálózatok, második, bővített átdolgozott kiadás (Panem, 2004) 
 

További ajánlott irodalom: 

• James F. Kurose, Keith W. Ross: Computer Networking – A Top-Down Approach Featuring the Internet, 

4th edition (Prentice Hall, 2007) Magyar fordítása: J. F. Kurose, K. W. Ross: Számítógép hálózatok 

működése – Alkalmazásorientált megközelítés (Panem, 2008)  

• Larry L. Peterson, Bruce S. Davie: Computer Networks – A Systems Approach, 3rd edition (Morgan 

Kaufmann Publishers, 2003)  

• W. Richard Stevens: TCP/IP Illustrated, Volume I – The Protocols (Addison-Wesley, 1994) 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

 

c) tudása 
• Ismeri és érti az informatikai szakterület legfontosabb általános elméleteit, összefüggéseit, tényanyagát és 

az ezekhez szükséges felépítő fogalomrendszert a számítógépes hálózatok területén. 

• Ismeri és érti a hálózati rétegek szerepét és az alapvető hálózati protokollok (Ethernet, IPv4, IPv6, TCP, 

UDP) működését. 

• Ismeri és érti a hálózati alkalmazások fejlesztéséhez és a hálózat beállításához használható alapvető 

eszközöket. 

 

d) képességei 

• Képes az informatikai szakterület tudásanyagát alkalmazni osztott rendszerek használata során. 

• Képes az informatikai szakterület tudásanyagát alkalmazni Internetes alkalmazások fejlesztése és 

tervezése során. 
• Képes az informatikai szakterület tudásanyagát alkalmazni számítógépes hálózatok tervezése és 

konfigurálása során. 

• Képes az informatikai szakterület tudásanyagát alkalmazni hálózati protokollok és alkalmazások 

működésének vizsgálatához. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Laki Sándor, Egyetemi adjunktus, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): - 

 

 

 

 

 

(1.) Tantárgy neve: Webprogramozás-Bevezetés a webprogramozásba??? 

változhat a címe 
Kreditértéke: 4 kredit 
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A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 67% (kredit%) 

A tanóra51 típusa: ea. / gyak. / konz. és óraszáma: 1 / 2 / 1 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: angol) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők52 (ha vannak): --- 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb53): gyj (összevont számonkérés) 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok54 (ha vannak): --- 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Web-fejlesztés 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A web mint alkalmazásfejlesztési platform. Dinamikus kliens- és szerveroldali webprogramozás alapjai, 

fogalomköre. Kliens-szerver architektúra (szereplők, modellek, HTTP, CGI). Grafikus, eseményvezérelt 

alkalmazások készítése a böngészőben (Dokumentum Objektum Modell, események és kezelésük, rasztergrafika, 

animációk, játékok). HTML5 API-k programozása (pl. webkamera, geolokáció). Böngészőplugin-ok készítése. 

Szerveroldali webes alkalmazások megvalósítása és tipikus feladatai (űrlapellenőrzés, adattárolás, munkamenet, 

hitelesítés). Szerveroldali kód szervezése (MVC). Az AJAX technológia alapelvei. Kitekintés a mobiltechnológia 

világába. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező irodalom: 

1. Horváth Győző, Visnovitz Márton: A böngésző mint alkalmazásfejlesztési platform (e-tananyag), 2018. 

http://webprogramozas.inf.elte.hu/tananyag/kliens/  

2. Horváth Győző, Visnovitz Márton: Dinamikus weboldalak előállítása szerveroldali technológiákkal (e-

tananyag), 2018. http://webprogramozas.inf.elte.hu/tananyag/szerver/  

Ajánlott irodalom  

1. Horváth Győző: Bevezetés a kliens- és szerveroldali webalkalmazások készítésébe (e-tananyag). 

http://webprogramozas.inf.elte.hu/tananyag/wf2/ 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

 tudása 

• Ismeri a műszaki szakterület ismeret- és tevékenységrendszerének alapvető tényeit, összefüggéseit, 

határait, korlátait. 

• Ismeri a műszaki menedzsment szakterületeinek tanulási, ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok 

etikai korlátait és problémamegoldó technikáit. 

• Ismeri a szűkebb műszaki szakterület technológiáit. 

képességei 

• A műszaki szakterületen felmerülő rutinfeladatok megoldásában képes alkalmazni a megszerzett általános 

és specifikus természettudományi, műszaki tudományi, gazdálkodás- és szervezéstudományi elveket, 

szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. 

• Képes műszaki-gazdasági dokumentációk megértésére, feldolgozására. 

• Képes az információk menedzselésére. 

• Rendelkezik együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel, kommunikációs készséggel. 

• Rendelkezik felelősségtudattal, minőségtudattal, értékelési és önértékelési, analizáló és szintetizáló 

képességgel. 

• Képes a szakterületét támogató szoftverek és informatikai rendszerek felhasználói szintű kezelésére, 

alkalmazására. 

                                                           
 

51 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
52 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
53 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
54 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  

http://webprogramozas.inf.elte.hu/tananyag/kliens/
http://webprogramozas.inf.elte.hu/tananyag/szerver/
http://webprogramozas.inf.elte.hu/tananyag/wf2/
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attitűdje 

• Nyitott a műszaki szakterületet megalapozó általános és specifikus ismeretekre. 

• Törekszik arra, hogy folyamatos önképzéssel és továbbképzéssel szakmai fejlődését elősegítse. 

• Átfogó rendszerszemlélettel rendelkezik. 

 

autonómiája és felelőssége 

• Irányítás mellett közreműködik a műszaki szakterület szakembereivel egy-egy konkrét projekt 

megvalósításában. 

• Felelősséget vállal szakmai döntéseiért. 

• A szakterületét megalapozó nézeteket felelősséggel vállalja. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Horváth Győző, egyetemi adjunktus, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

• Dr. Horváth Győző, egyetemi adjunktus, PhD 

• Visnovitz Márton, egyetemi tanársegéd 

 

 

(1.) Tantárgy neve: Programozási technológia Kreditértéke: 5 kredit 

A tantárgy besorolása: kötelező (a nem kívánt törlendő!) 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 50-50% (kredit%) 

A tanóra55 típusa: ea. / gyak. / konz. és óraszáma: 2 / 2 / 1 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: ) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők56 (ha vannak): 
……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb57): gyj (összevont számonkérés) 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok58 (ha vannak): …………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Objektumelvű programozás 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A kurzus célja a korábbi objektumorientált programozási ismeretekre alapozva grafikus felületet (GUI-t) használó, 

eseményvezérelt Java alkalmazások fejlesztése. A hallgatók az egyszerű, egyablakos alkalmazásoktól a 

többablakos, többrétegű (MV, MVC architektúra), adatbázis-adatokkal dolgozó alkalmazásokig végigtekinthetik a 

felhasználható eszközöket és elsajátíthatják kezelésüket. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Angster Erzsébet: Objektumorientált tervezés és programozás, JAVA, 2. kötet, ISBN: 963006264X 

Bruce Eckel: Thinking in Java, ISBN: 978-0131872486 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

pl.:  

a) tudása 
Ismeri az informatikai szakterület tervezési, fejlesztési, működtetési és irányítási folyamatainak alapvető 

                                                           
 

55 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
56 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
57 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
58 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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feladatmegoldási elveit, módszereit és eljárásait, különösen - választott specializációjának megfelelően - a 

következő területen: programozási technológia. 

b) képességei 

Képes az informatikai szakterület tudásanyagát alkalmazni meglévő rendszertervek értelmezése és 

szoftverfejlesztési módszertanok és technológiák alkalmazása során, különös tekintettel a projekt munkában 

történő szoftverfejlesztésre, dokumentálásra, tesztelésre, kódminőség ellenőrzésre, validálásra. 

Képes csapatban történő munkavégzés során együttműködni informatikai és más szakterületek szakembereivel. 

Képes a szakmai információforrások használatára, a megoldandó problémához szükséges ismeretanyag 

megkeresésére. Meglévő ismereteire alapozva hatékonyan sajátít el új technológiákat és paradigmákat. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Szendrei Rudolf 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

 

(1.) Tantárgy neve: Adatbázisok II Kreditértéke: 5 kredit 

A tantárgy besorolása: kötelező  (a nem kívánt törlendő!) 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13:50% (kredit%) 

A tanóra59 típusa: ea. / gyak. / konz. és óraszáma: 2 / 2 / 1 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: ) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők60 (ha vannak): 
……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb61): koll / gyj  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok62 (ha vannak): …………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 5. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Adatbázisok I 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

1. Az adatbázis-kezelő felépítése, működése, komponensei, példányok, rendszerállomá-

nyok, memóriakezelése, rendszergazdai feladatok, lemezegységek, blokkok, fájlok fel-

építése, RAID megoldások 

2. Fizikai fájlszervezés, feladata, költségek, paraméterek, kupac, rendezett táblák, hasító 

index, elsődleges index, másodlagos index, , többszintű indexek, B-fa, B+-fa, B*-fa , 

bitmap index, módosítás, keresés, előnyök, hátrányok 

3. Sql lekérdezés átalakítása relációs algebrai kifejezéssé, lekérdezésfordító, algebrai opti-

malizálás, szabályok, heurisztikákon alapuló algoritmus 

4. A relációs algebrai műveletek megvalósítása, egy és többmenetes algoritmusok, művele-

ti költségek, outputméretek becslése 

5. Több tábla összekapcsolása, összekapcsolások sorrendje, futószalagosítás, materializá-

ció, dinamikus programozási feladat, a félig-összekapcsolás (semi-join) és alkalmazása 

osztott lekérdezésekre 

6. Költségalapú és szabályalapú optimalizálása a gyakorlatban, lekérdezésterv megjeleníté-

se, értelmezése, Explain plan, tkprof, hintek 

7. Rendszerhibák kezelése, konzisztens adatbázis, tranzakciók, hibafajták, semmisségi (un-

do) naplózás és helyreállítás, ellenőrzőpont, ellenőrzőpont működés közben 

8. Helyrehozó (Redo) naplózás, semmiségi/helyrehozó (Undo/Redo) naplózás, archiválás, 

                                                           
 

59 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
60 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
61 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
62 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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példák 

9. A naplózási/helyreállítási megoldásai a gyakorlatban 

10. Konkurenciavezérlés, ütemezés, sorbarendezhetőség, konfliktus-sorbarendezhetőség, 

megelőzési gráf,  

11. Zárolási ütemező, kétfázisú zárolás, holtpont, várakozási gráf 

12. Különböző zármódú zárolási rendszerek, kompatibilitási mátrix, felminősítés, módosítá-

si zárak, növelési zárak, fogalmak 

13. Zárolási ütemező felépítése, zártáblák 

14. Konkurenciavezérlés megoldásai a gyakorlatban 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom: Adatbázisrendszerek megvalósítása, Panem, 2001 

Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek. Alapvetés (Második, átdolgozott kiad), Panem, 2008.  

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

c) tudása 

- ismeri az adatbázisok elméleti alapjait 

- ismeri az adatbázisok felépítését és menedzselését, hangolását, konkurenciakezelését, 

hatékonyabbá, biztonságosabbá tételét. 

- Rendelkezik az adatbázisrendszerek informatikai szakterület, megfelelő szakspecifikus 

eszközeinek ismeretével 
d) képességei 

- képes az informatikai szakterület tervezési, fejlesztési, üzemeltetési és irányítási rutinfeladatainak ellátására 

adatbázis-kezelő rendszerek esetében.  

- képes az informatikai szakterület tudásanyagát alkalmazni algoritmusok tervezésére, 

elemzésére és implementálására a legfontosabb programozási paradigmák figyelembe 

vételével adatbázis-kezelő rendszerek esetében.  
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Kiss Attila, tanszékvezető hab. docens, mat. tud. kandidátus 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

…………………..…. 

 

 

 

(1.) Tantárgy neve: Szoftvertechnológia (szoftverfejlesztő) Kreditértéke: 5 kredit 

A tantárgy besorolása: kötelező  (a nem kívánt törlendő!) 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 50-50% (kredit%) 

A tanóra63 típusa: ea. / gyak. / konz. és óraszáma: 2 / 2 / 1 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: ) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők64 (ha vannak): 
……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb65): koll / gyj  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok66 (ha vannak): …………………….. 

                                                           
 

63 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
64 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
65 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
66 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Programozási technológia 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Követelményelemzés (használati eset diagram, felhasználói történet), tervezés (objektumelvű tervezés, SOLID 

elvek, szerkezeti-, viselkedési-, és architektúrális diagramok), megvalósítás (fejlesztést támogató eszközök, verzió 

kezelők), tesztelés (szintek, módszerek, szempontok) 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Sike S., Varga L.: Szoftvertechnológia és UML, ELTE, Eötvös kiadó, 2003. ISBN: 9634635873 

I. Sommerville: Szoftverrendszerek fejlesztése, Panem Könyvkiadó, 2002., ISBN: 9789635454785 

E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides: Desing Patterns – Elements of Reusable Object - Oriented Software, 

Addison - Wesley Longman Inc., 1995., ISBN: 978-0201633610 

Ron Patton: Software Testing, Sams, 2005., ISBN: 978-0672327988 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

pl.:  

e) tudása 

- Ismeri az informatikai szakterület tervezési, fejlesztési, működtetési és irányítási 

folyamatainak alapvető feladat megoldási elveit, módszereit és eljárásait, különösen - 

választott specializációjának megfelelően - a következő területeken: programozási 

technológia. 

f) képességei 
- Képes az informatikai szakterület tudásanyagát alkalmazni meglévő rendszertervek 

értelmezése és szoftverfejlesztési módszertanok és technológiák alkalmazása során, különös 

tekintettel a projekt munkában történő szoftverfejlesztésre, dokumentálásra, tesztelésre, 

kódminőség ellenőrzésre, validálásra. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Szendrei Rudolf 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

 

 

(1.) Tantárgy neve: Eseményvezérelt alkalmazások Kreditértéke: 5 kredit 

A tantárgy besorolása: kötelező (a nem kívánt törlendő!) 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 50-50% (kredit%) 

A tanóra67 típusa: ea. / gyak. / konz. és óraszáma: 2 / 2 / 1 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: ) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők68 (ha vannak): 
……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb69): gyj (összevont számonkérés) 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok70 (ha vannak): …………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Objektumelvű programozás 
 

                                                           
 

67 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
68 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
69 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
70 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Egy gépes, egy felhasználós, eseményvezérelt, grafikus felhasználói felületű asztali alkalmazások készítése 

.NET/C#, Qt/C++ platformokon, relációs adatbázisban történő perzisztálással. 

Több rétegű alkalmazások fejlesztése MV (model-view), MVVM (model-view-viewmodel) és MVC (model-view-

contoller) alapokon. Adatbáziskezelés natív kapcsolat, logikai relációs modell, egyszerű objektumrelációs modell 

és entitás alapú objektumrelációs modell alapján. 

Alkalmazások modell rétegének automatikus egységtesztelése. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Mark Summerfield: Advanced Qt Programming: Creating Great Software with C++ and Qt4,  

Patience Hall, 2010. 

Symeon Huang: Qt5 Blueprints, Packt Publishing, 2015 

Alex Mackey: Introducing .NET 4.5 (Expert's Voice in .NET), Apress, 2012 

Andrew Troelsen: Pro C# 7: With .NET and .NET Core, Apress, 2018 

Julia Lerman: Programming Entity Framework, O’Reilly Media, 2010 

MSDN Online: http://msdn.microsoft.com 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

pl.:  

a) tudása 
- Ismeri és érti az informatikai szakterület legfontosabb általános elméleteit, összefüggéseit, tényanyagát és az 

ezekhez szükséges felépítő fogalomrendszert, különösen az alábbi területeken: programozási nyelvek, 

alkalmazások fejlesztése, programozási környezet. 

- Ismeri az informatikai szakterület tervezési, fejlesztési, működtetési és irányítási folyamatainak alapvető 

feladatmegoldási elveit, módszereit és eljárásait, különösen - választott specializációjának megfelelően - a 

következő területeken: programozási technológia, adatbázisok felépítése és menedzselése. 

 

b) képességei 

- Képes az informatikai szakterület tervezési, fejlesztési, üzemeltetési és irányítási rutinfeladatainak ellátására 

szoftver rendszerek, adatbázis kezelő rendszerek, vállalati információs rendszerek, döntéstámogató rendszerek, 

szakértői rendszerek esetében. 

- Képes az informatikai szakterület tudásanyagát alkalmazni meglévő rendszertervek értelmezése és 

szoftverfejlesztési módszertanok és technológiák alkalmazása során, különös tekintettel a projekt munkában 

történő szoftverfejlesztésre, dokumentálásra, tesztelésre, kódminőség ellenőrzésre, validálásra. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Várkonyi Teréz 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

 
 

 (1.) Tantárgy neve: Szoftvertechnológia Kreditértéke: 5 kredit 

A tantárgy besorolása: kötelező  (a nem kívánt törlendő!) 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 50-50% (kredit%) 

A tanóra71 típusa: ea. / gyak. / konz. és óraszáma: 2 / 2 / 1 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: ) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők72 (ha vannak): 
……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb73): koll / gyj  

                                                           
 

71 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
72 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
73 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 

http://msdn.microsoft.com/
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Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok74 (ha vannak): …………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Eseményvezérelt alkalmazások 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Követelményelemzés (használati eset diagram, felhasználói történet), tervezés (objektumelvű tervezés, SOLID 

elvek, szerkezeti-, viselkedési-, és architektúrális diagramok), megvalósítás (fejlesztést támogató eszközök, verzió 

kezelők), tesztelés (szintek, módszerek, szempontok) 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Sike S., Varga L.: Szoftvertechnológia és UML, ELTE, Eötvös kiadó, 2003. ISBN: 9634635873 

I. Sommerville: Szoftverrendszerek fejlesztése, Panem Könyvkiadó, 2002., ISBN: 9789635454785 

E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides: Desing Patterns – Elements of Reusable Object - Oriented Software, 

Addison - Wesley Longman Inc., 1995., ISBN: 978-0201633610 

Ron Patton: Software Testing, Sams, 2005., ISBN: 978-0672327988 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

pl.:  

g) tudása 

- Ismeri az informatikai szakterület tervezési, fejlesztési, működtetési és irányítási 

folyamatainak alapvető feladat megoldási elveit, módszereit és eljárásait, különösen - 

választott specializációjának megfelelően - a következő területeken: programozási 

technológia. 

h) képességei 
- Képes az informatikai szakterület tudásanyagát alkalmazni meglévő rendszertervek 

értelmezése és szoftverfejlesztési módszertanok és technológiák alkalmazása során, különös 

tekintettel a projekt munkában történő szoftverfejlesztésre, dokumentálásra, tesztelésre, 

kódminőség ellenőrzésre, validálásra. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Varga László Zsolt 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

 

 

 

 

(1.) Tantárgy neve: Számítógépes grafika Kreditértéke: 5 

A tantárgy besorolása: választható  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 50% elmélet, 50% gyakorlat 

(kredit%) 

A tanóra75 típusa: ea/gyak/konz és óraszáma: 2/2/1 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve:) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők76 (ha vannak):  

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb77): koll/gyj 

                                                           
74 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
 

75 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
76 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
77 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
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Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok78 (ha vannak): köelezően beadandó feladatok 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3-5 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Matematika, Programozás I. 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Elmélet (előadás): 

 

A számítógépes grafika célkitűzései. 

Az emberi szem működése. Két- és háromdimenziós megjelenítő eszközök. 

Koordinátarendszerek: Descartes-i, polár, gömbi, homogén és baricentrikus rendszerek. 

Affin transzformációk: eltolás, elforgatás, tükrözés, skálázás, nyírás. 

Görbék és felületek általános felírása. Folytonosságok. Leggyakoribb felületek és görbék: 

Egyenesek, körök, ellipszisek, parabolák, törtvonal, Beziér-görbe, B-spline, feloszott görbék. 

Síkok, gömbök, ellipszoidok, paraboloidok, felosztott felületek. 

Anyagok, fényforrás modellek, fény-felület kölcsönhatás, fényviszaverődési modellek. Buckatérkép. 

Sugárvetés és -követés. Metszés vetítősugarakkal. 

Inkrementális képszintézis, a grafikus szerelőszalag elemeinek részletes vizsgálata. 

Animációk: animáció típusai, animálható jellemzők. Hierarchikus mozgó rendszerek felépítése. 

 

Gyakorlat: 

 

Valósidejű grafika a gyakorlatban - primitívek, koordinátarendszerek a GPU-n, transzformációk. 

OpenGL felépítése, segédkönytárak megismerése. OpenGL objektum modell, erőforráskezelés, host és kliens 

kódok közti kommunikáció. 

Alap grafikus alkalmazások: egyszerű háromszögektől a textúrázott, árnyalt színterekig. Interaktivitás, animáció 

alapjai. 

A programozható grafikus szerelőszalag elemei. Vertex és fragment árnyalók programozása. 

Middleware szintű API-k.  

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Szirmay-Kalos L.: Számítógépes grafika (Computerbooks, Budapest 2000) 
Szirmay-Kalos L., Antal Gy., Csonka F.: Háromdimenziós grafika, animáció és játékfejlesztés 

(Computerbooks, Budapest 2003) 

Paul M.: OpenGL röviden (Kiskapu/Addison-Wesley, Budapest 2007) 

Farin, G.E., Hansford, D.: The Geometry Toolbox for Graphics and Modeling (A.K.Peters 1998) 

 

 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

pl.:  

c) tudása 

- Ismeri a grafikai alkalmazások általános és specifikus jellemzőit, határait, legfontosabb fejlődési irá-

nyait, a szakterület kapcsolódását a rokon szakterületekhez. 

- Részletekbe menően ismeri az adott szakterület összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő ter-

minológiát. - Ismeri szakterületének sajátos kutatási (ismeretszerzési és problémamegoldási) módszere-

it, absztrakciós technikáit, az elvi kérdések gyakorlati vonatkozásainak kidolgozási módjait 

- Átfogóan és naprakészen ismeri és érti az informatikai szakterületének általános elméleteit, összefüg-

géseit, tényanyagát és az ezekhez szükséges felépítő fogalomrendszert, különösen - választott speciali-

zációjának megfelelően - az alábbi területeken: geometria és projektív geometria, grafikus felületek, 

objektum-orientált programozás, párhuzamos programozás, masszívan párhuaoms architektúrák. 

- Elvégzi az adott szakterület ismeretrendszerét alkotó különböző elképzelések részletes analízisét, az 

átfogó és speciális összefüggéseket szintetizálva megfogalmazza és ezekkel adekvát értékelő tevékeny-

séget végez. 

                                                           
78 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  



Bs-utmut ALAPKÉPZÉS  –  SZAKINDÍTÁS 

 

42  

- Sokoldalú, interdiszciplináris megközelítéssel azonosít speciális szakmai problémákat, feltárja és meg-

fogalmazza az azok megoldásához szükséges részletes elméleti és gyakorlati hátteret. 

- A szakterület elméleteit és az azokkal összefüggő terminológiát a problémák megoldásakor innovatív 

módon alkalmazza 

- Képes matematikai, számítástudományi, informatikai ismereteinek, újszerű megközelítési módot 

igénylő alkalmazására informatikai kutatási, fejlesztési feladatok során. 

- Képes az informatikai szakterületen felmerülő komplex szakmai problémák formalizálására, a szüksé-

ges elvi és gyakorlati háttér feltárására és a probléma megoldására. 

- Magas szinten, részleteiben ismeri, érti az informatikai szakterület szakmai szókincsét, kifejezési és 

fogalmazási sajátosságait anyanyelvén és részben angol nyelven. 

 

 

c) attitűdje. 

- Törekszik arra, hogy szakterülete legújabb eredményeit saját fejlődésének szolgálatába állítsa 

- Elkötelezett az önvizsgálaton alapuló kritikai visszacsatolás és értékelés iránt. 

- Figyelemmel kíséri az informatikai szakterületével kapcsolatos szakmai, technológiai fejlődést. 

 

d) autonómiája és felelőssége 

- Jelentős mértékű önállósággal végzi átfogó és speciális szakmai kérdések végiggondolását és 

adott források alapján történő kidolgozását.  

- Kialakított szakmai véleményét előre ismert döntési helyzetekben önállóan képviseli.  

- Felelősséget vállal a határidők betartására és betartatására. 
 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Hajder Levente, egyetemi docens, PhD  

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

Eichhard Iván, doktorandusz 

Pusztai Zoltán, doktorandusz 

Baráth Dániel, , doktorandusz 

 

 

 

(1.) Tantárgy neve: Webes alkalmazások fejlesztése Kreditértéke: 3 kredit 

A tantárgy besorolása: kötelezően választható (a nem kívánt törlendő!) 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 50-50% (kredit%) 

A tanóra79 típusa: ea. / gyak. / konz. és óraszáma:  1 / 1 / 1 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: ) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők80 (ha vannak): 
……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb81): gyj (összevont) 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok82 (ha vannak): …………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. félév, 6. félév 

                                                           
 

79 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
80 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
81 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
82 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Eseményvezérelt alkalmazások 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A kurzus célja a hallgatók megismertetése a hálózati kommunikációval, a HTTP protokollal, a kliens-szerver és a 

REST architektúrával. A kérés-válasz modell bemutatása, a webalkalmazások szerver oldali objektumorientált 

életciklusának ismertetése, kitekintés a számítási felhők által nyújtott lehetőségekbe. 

Kliens-szerver architektúrára épülő szerver oldali dinamikus webalkalmazások architekturális tervezése és 

fejlesztése MVC (model-view-controller) alapokon, adatbáziskezeléssel, .NET Core/C# platformon. RESTful 

webszolgáltatások fejlesztése többplatformos (webes és asztali) kliens oldali támogatottsággal. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Andrew Troelsen: Pro C# 7: With .NET and .NET Core, Apress, 2018, ISBN 978-1-4842-3018-3 

Adam Freeman: Pro ASP.NET Core MVC 2, Apress, 2017, ISBN 978-1-4842-3150-0 

Dirk Strauss: C# 7 and .NET Core Cookbook, Packt Publishing, 2017, ISBN 978-1-7872-8627-6 

Adam Freeman: Pro Entity Framework Core 2 for ASP.NET Core MVC, Apress, 2018,  

ISBN 978-1-4842-3434-1 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 

- Ismeri és érti az informatikai szakterület legfontosabb általános elméleteit, összefüggéseit, tényanyagát és az 

ezekhez szükséges felépítő fogalomrendszert, különösen az alábbi területeken: programozási nyelvek, 

alkalmazások fejlesztése, programozási környezet. 

- Ismeri az informatikai szakterület tervezési, fejlesztési, működtetési és irányítási folyamatainak alapvető 

feladatmegoldási elveit, módszereit és eljárásait, különösen - választott specializációjának megfelelően - a 

következő területeken: programozási technológia, internet eszközök és szolgáltatások fejlesztése. 

b) képességei 

- Képes az informatikai szakterület tudásanyagát alkalmazni WEB-es alkalmazások fejlesztésére. 

- Képes az informatikai szakterület tervezési, fejlesztési, üzemeltetési és irányítási rutinfeladatainak ellátására 

szoftver rendszerek, adatbázis kezelő rendszerek, vállalati információs rendszerek, döntéstámogató rendszerek, 

szakértői rendszerek esetében. 

- Képes az informatikai szakterület tudásanyagát alkalmazni meglévő rendszertervek értelmezése és 

szoftverfejlesztési módszertanok és technológiák alkalmazása során, különös tekintettel a projekt munkában 

történő szoftverfejlesztésre, dokumentálásra, tesztelésre, kódminőség ellenőrzésre, validálásra. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Várkonyi Teréz 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

 
 

(1.) Tantárgy neve: GPU programozás Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: válaszható  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 30% elmélet, 70% gyakorlat 

(kredit%) 

A tanóra83 típusa: ea/gyak  és óraszáma: 1/2 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: --- ) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők84 (ha vannak): ---  

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb85): gyj 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok86 (ha vannak): köelezően beadandó feladatok 

                                                           
 

83 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
84 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
85 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
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A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3-5 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Matematika, Programozás I. 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Elmélet (előadás): 

 

Párhuzamos architektúrák: futószalag, többmagos, többprocesszoros programozás. Vektorprocesszor.  SISD, 

SIMD, MIMD, architektúrák. 

GPU története, fejlődéseinek fontosabb állomásai. Korszerű GPU-s architektúrák. 

Renderelő API használta: vertex, geometry és fragment shader. 

GPU használata vektorprocesszorként és folyamprocesszorként. 

OpenCL API áttekintése. CUDA API áttekintése. 

Optimalizálási kérdések: párhuzamosíthatóság, adatok átvitele a CPU és a GPU között. 

Iteratív és rekurzív algoritmusok párhuzamosítása. 

Esettanulmány: lineáris algebrai módszerek párhuzamosíthatósága, rekurzív sugárkövetés GPU-n, gyors 

képfeldolgozási algoritmusok. 

 

Gyakorlat: 

 

Ismerkedés a fejlesztőeszközzel. OpenGL/GLSL API alapok elsajátítása, használata 

Egyszerűbb grafikus programok készítése 

OpenCL API használata, CUDA API használata. 

Alapvető képfeldolgozási operátorok párhuzamos megvalósítása: szűrés, éldetektálás, globális képi jellemzők 

számítása. 

Alkalmazások a lineáris algebrában: sajátértékek és sajátvektorok párhuzamos meghatározása, sokváltozós lineáris 

egyenletrendszer megoldása. 

 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Storti, Duane – Yurtoglu. CUDA for Engineers: An Introduction to High-Performance Parallel Computing. Mete 

Addison Wesley, 2015 
NVIDIA, NVIDIA CUDA Toolkit documentation, http://docs.nvidia.com/cuda/ 

The open standard for parallel programming of heterogeneous systems.  https://www.khronos.org/opencl/ 

 

 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

pl.:  

a) tudása 

- Ismeri a GPU-k programozásának általános és specifikus jellemzőit, határait, legfontosabb fejlődési 

irányait, a szakterület kapcsolódását a rokon szakterületekhez. 

- Részletekbe menően ismeri az adott szakterület összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő ter-

minológiát. - Ismeri szakterületének sajátos kutatási (ismeretszerzési és problémamegoldási) módszere-

it, absztrakciós technikáit, az elvi kérdések gyakorlati vonatkozásainak kidolgozási módjait 
b) képességei 

- Elvégzi az adott szakterület ismeretrendszerét alkotó különböző elképzelések részletes analízisét, az 

átfogó és speciális összefüggéseket szintetizálva megfogalmazza és ezekkel adekvát értékelő tevékeny-

séget végez. 

- Sokoldalú, interdiszciplináris megközelítéssel azonosít speciális szakmai problémákat, feltárja és meg-

fogalmazza az azok megoldásához szükséges részletes elméleti és gyakorlati hátteret. 

- A szakterület elméleteit és az azokkal összefüggő terminológiát a problémák megoldásakor innovatív 

módon alkalmazza 

c) attitűdje. 

Törekszik arra, hogy szakterülete legújabb eredményeit saját fejlődésének szolgálatába állítsa 

                                                                                                                                                                                              
86 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  

http://docs.nvidia.com/cuda/
https://www.khronos.org/opencl/
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d) autonómiája és felelőssége 

Jelentős mértékű önállósággal végzi átfogó és speciális szakmai kérdések végiggondolását és adott for-

rások alapján történő kidolgozását. - Kialakított szakmai véleményét előre ismert döntési helyzetekben 

önállóan képviseli. - Önállóan tervezi meg és végzi tevékenységeit 
 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Hajder Levente, egyetemi docens, PhD  

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

Eichhard Iván, doktorandusz 

 

 

(1.) Tantárgy neve: Kliensoldali webprogramozás Kreditértéke: 4 kredit 

A tantárgy besorolása: kötelezően választható  (a nem kívánt törlendő!) 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 67% (kredit%) 

A tanóra87 típusa: ea. / gyak. / konz. és óraszáma: 1 / 2 / 1 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: ) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők88 (ha vannak): --- 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb89): gyj (összevont számonkérés) 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok90 (ha vannak): --- 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. félév, 5. félév, 6. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Webprogramozás 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Böngészőben futó, kliensoldali webalkalmazások írása.  

A JavaScript nyelv modern nyelvi elemei. Típusos nyelvi alternatívák. Aszinkronitás kezelése. Parancssori 

JavaScript (Node.js). Fejlesztői eszköztár kialakítása és használata. 

Natív programozás, függvénykönyvtárak és keretrendszerek. 

Dokumentumok programozása DOM absztrakciós függvénykönyvtárakkal (jQuery). 

A komponensalapú webfejlesztés fogalmai, alapelvei. Egyoldalas alkalmazások (SPA) készítése komponensalapú 

keretrendszerekkel (Vue.js, React). 

A böngésző API-jainak használata. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Horváth Győző, Fincza András: Modern programozási minták a kliens és szerveroldali webprogramozásban (e-

tananyag), http://webprogramozas.inf.elte.hu/tananyag/weaf1/ 

https://vuejs.org/v2/guide/ 

https://laracasts.com/series/learn-vue-2-step-by-step 

https://reactjs.org/docs/ 

http://eloquentjavascript.net/ 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

tudása 

• Ismeri a műszaki szakterület ismeret- és tevékenységrendszerének alapvető tényeit, összefüggéseit, 

                                                           
 

87 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
88 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
89 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
90 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  

http://webprogramozas.inf.elte.hu/tananyag/weaf1/
https://vuejs.org/v2/guide/
https://laracasts.com/series/learn-vue-2-step-by-step
https://reactjs.org/docs/
http://eloquentjavascript.net/
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határait, korlátait. 

• Ismeri a műszaki menedzsment szakterületeinek tanulási, ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok 

etikai korlátait és problémamegoldó technikáit. 

• Ismeri a szűkebb műszaki szakterület technológiáit. 

képességei 

• A műszaki szakterületen felmerülő rutinfeladatok megoldásában képes alkalmazni a megszerzett általános 

és specifikus természettudományi, műszaki tudományi, gazdálkodás- és szervezéstudományi elveket, 

szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. 

• Képes műszaki-gazdasági dokumentációk megértésére, feldolgozására. 

• Képes az információk menedzselésére. 

• Rendelkezik együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel, kommunikációs készséggel. 

• Rendelkezik felelősségtudattal, minőségtudattal, értékelési és önértékelési, analizáló és szintetizáló 

képességgel. 

• Képes a szakterületét támogató szoftverek és informatikai rendszerek felhasználói szintű kezelésére, 

alkalmazására. 

 

attitűdje 

• Nyitott a műszaki szakterületet megalapozó általános és specifikus ismeretekre. 

• Törekszik arra, hogy folyamatos önképzéssel és továbbképzéssel szakmai fejlődését elősegítse. 

• Átfogó rendszerszemlélettel rendelkezik. 

 

autonómiája és felelőssége 

• Irányítás mellett közreműködik a műszaki szakterület szakembereivel egy-egy konkrét projekt 

megvalósításában. 

• Felelősséget vállal szakmai döntéseiért. 

• A szakterületét megalapozó nézeteket felelősséggel vállalja. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Horváth Győző, egyetemi adjunktus, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

• Dr. Horváth Győző, egyetemi adjunktus, PhD 

 

(1.) Tantárgy neve: Szerveroldali webprogramozás Kreditértéke: 4 kredit 

A tantárgy besorolása: kötelezően választható  (a nem kívánt törlendő!) 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 67% (kredit%) 

A tanóra91 típusa: ea. / gyak. / konz. és óraszáma: 1 / 2 / 1 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: ) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők92 (ha vannak): --- 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb93): gyj (összevont számonkérés) 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok94 (ha vannak): --- 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. félév, 5. félév, 6. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Webprogramozás 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Szerveroldali webes alkalmazások készítése. Architektúrák, alapelvek, fogalmak.  

Kliens-szerver architektúra, alkalmazásszerver koncepciók (beépülő modul, alkalmazásszerver, önálló mini-

alkalmazás). 

                                                           
 

91 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
92 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
93 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
94 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Modell-Nézet-Vezérlő (MVC) minta mint általános tervezési minta. Kód strukturálása. Az egyes rétegek további 

bontása. Adatbázis-elérési absztrakciós réteg, adatbázis absztrakciós eszközök, objektum relációs leképezés 

(ORM), szolgáltatás réteg. Sablonok és sablonmotorok. Routing, vezérlés, validálás. 

Tipikus feladatok: adatbázisok használata, űrlapok ellenőrzése és feldolgozása, munkamenet-kezelés, hitelesítés és 

jogosultságvizsgálat. AJAX kérések kiszolgálása. 

MVC keretrendszerek különböző nyelvekben (PHP, Java) 

Parancssori JavaScript. Node.js mint webszerver.  

REST API készítése. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Horváth Győző, Fincza András: Modern programozási minták a kliens és szerveroldali webprogramozásban (e-

tananyag), http://webprogramozas.inf.elte.hu/tananyag/weaf1/ 

https://laravel.com/docs/5.6 

https://laracasts.com/series/laravel-from-scratch-2017 

https://spring.io/guides/   

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

tudása 

• Ismeri a műszaki szakterület ismeret- és tevékenységrendszerének alapvető tényeit, összefüggéseit, 

határait, korlátait. 

• Ismeri a műszaki menedzsment szakterületeinek tanulási, ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok 

etikai korlátait és problémamegoldó technikáit. 

• Ismeri a szűkebb műszaki szakterület technológiáit. 

képességei 

• A műszaki szakterületen felmerülő rutinfeladatok megoldásában képes alkalmazni a megszerzett általános 

és specifikus természettudományi, műszaki tudományi, gazdálkodás- és szervezéstudományi elveket, 

szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. 

• Képes műszaki-gazdasági dokumentációk megértésére, feldolgozására. 

• Képes az információk menedzselésére. 

• Rendelkezik együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel, kommunikációs készséggel. 

• Rendelkezik felelősségtudattal, minőségtudattal, értékelési és önértékelési, analizáló és szintetizáló 

képességgel. 

• Képes a szakterületét támogató szoftverek és informatikai rendszerek felhasználói szintű kezelésére, 

alkalmazására. 

 

attitűdje 

• Nyitott a műszaki szakterületet megalapozó általános és specifikus ismeretekre. 

• Törekszik arra, hogy folyamatos önképzéssel és továbbképzéssel szakmai fejlődését elősegítse. 

• Átfogó rendszerszemlélettel rendelkezik. 

 

autonómiája és felelőssége 

• Irányítás mellett közreműködik a műszaki szakterület szakembereivel egy-egy konkrét projekt 

megvalósításában. 

• Felelősséget vállal szakmai döntéseiért. 

• A szakterületét megalapozó nézeteket felelősséggel vállalja. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Horváth Győző, egyetemi adjunktus, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

• Dr. Horváth Győző, egyetemi adjunktus, PhD 

 

(1.) Tantárgy neve: Full-stack webprogramozás Kreditértéke: 3 kredit 

A tantárgy besorolása: kötelezően választható  (a nem kívánt törlendő!) 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 100% (kredit%) 

http://webprogramozas.inf.elte.hu/tananyag/weaf1/
https://laravel.com/docs/5.6
https://laracasts.com/series/laravel-from-scratch-2017
https://spring.io/guides/
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A tanóra95 típusa: gyak. / konz. és óraszáma: 2 / 1 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: ) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők96 (ha vannak): --- 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb97): gyj (összevont számonkérés) 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok98 (ha vannak): --- 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. félév, 5. félév, 6. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Kliensoldali webprogramozás, Szerveroldali webprogramozás 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Összetett, modern webalkalmazások tervezése, készítése, tesztelése. 

Webalkalmazások tervezésének lépései, eszközei. 

Magas szintű keretrendszerek összetett webalkalmazások készítéséhez. Kliensoldali keretrendszer használata 

(Angular). Szerveroldali keretrendszer használata (Node, PHP, Java) REST API készítéséhez. Kliens-szerver 

kommunikáció. Adatbázisok használata. 

Webalkalmazások tesztelése. Egységtesztek, REST API e2e tesztek, felületi komponensek tesztelése, a felület 

funkcionális tesztelése automatizált eszközökkel. 

Webalkalmazások tervezésének, felépítésének, működésének dokumentálása. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

https://angular.io/docs 

Horváth Győző, Fincza András: Modern programozási minták a kliens és szerveroldali webprogramozásban (e-

tananyag), http://webprogramozas.inf.elte.hu/tananyag/weaf1/  

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

tudása 

• Ismeri a műszaki szakterület ismeret- és tevékenységrendszerének alapvető tényeit, összefüggéseit, 

határait, korlátait. 

• Ismeri a műszaki menedzsment szakterületeinek tanulási, ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok 

etikai korlátait és problémamegoldó technikáit. 

• Ismeri a szűkebb műszaki szakterület technológiáit. 

képességei 

• A műszaki szakterületen felmerülő rutinfeladatok megoldásában képes alkalmazni a megszerzett általános 

és specifikus természettudományi, műszaki tudományi, gazdálkodás- és szervezéstudományi elveket, 

szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. 

• Képes műszaki-gazdasági dokumentációk megértésére, feldolgozására. 

• Képes az információk menedzselésére. 

• Rendelkezik együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel, kommunikációs készséggel. 

• Rendelkezik felelősségtudattal, minőségtudattal, értékelési és önértékelési, analizáló és szintetizáló 

képességgel. 

• Képes a szakterületét támogató szoftverek és informatikai rendszerek felhasználói szintű kezelésére, 

alkalmazására. 

 

attitűdje 

• Nyitott a műszaki szakterületet megalapozó általános és specifikus ismeretekre. 

• Törekszik arra, hogy folyamatos önképzéssel és továbbképzéssel szakmai fejlődését elősegítse. 

• Átfogó rendszerszemlélettel rendelkezik. 

 

autonómiája és felelőssége 

• Irányítás mellett közreműködik a műszaki szakterület szakembereivel egy-egy konkrét projekt 

                                                           
 

95 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
96 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
97 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
98 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  

https://angular.io/docs
http://webprogramozas.inf.elte.hu/tananyag/weaf1/
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megvalósításában. 

• Felelősséget vállal szakmai döntéseiért. 

• A szakterületét megalapozó nézeteket felelősséggel vállalja. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Horváth Győző, egyetemi adjunktus, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

• Dr. Horváth Győző, egyetemi adjunktus, PhD 

 

 

(1.) Tantárgy neve: Vállalati információs rendszerek és architektúrák Kreditértéke: 5 kredit 

A tantárgy besorolása: kötelezően válassztható (a nem kívánt törlendő!) 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: …50.. (kredit%) 

A tanóra99 típusa: ea. / gyak. / konz. és óraszáma: 2 / 2 / 1 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: angol) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők100 (ha vannak): 
……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb101): koll / gyj  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok102 (ha vannak): folyamatos feladatmegoldás, 

kvízek, e-learning rendszeren keresztül (pl. Canvas).…………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 6. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Adatbázisok I 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Tematika 

 

1. Definíciók:  információs rendszerek,  információs rendszerek alkalmazásai 

1.1. Információs rendszer  

1.1.1. Analitikus gondolkodás-kommunikáció-technológia-üzlet 

1.1.2. Általános rendszerelmélet, rendszer szemléletű megközelítés, holisztikus, analitikus, 

1.1.3. Információrendszerek életciklus modelljei, információrendszer fejlesztési módszertanok sajátosságai, 

jellemzői  

1.1.4. Strukturált módszertan (SSADM, jelentősebb technikák, módszerek, adatfolyam diagram, logikai 

adatmodell, entitás élettörténet, eseményhatás diagram).  

1.1.5. Objektum-orientált  elemzési és tervezési  módszerek, UML vizuális nyelv. Használati eset, 

osztálydiagram, tevékenység diagram, szekvencia diagram, kommunikációs diagram, állapot átmenet diagram.  

1.1.6. Gyors és agilis projektirányítás alapú, információrendszer fejlesztési módszerek (SCRUM, Agile System 

development Method, Rapid Application Development, stb.) 

2. Vállalatirányítási rendszerek (MRP, Material Resource Planning, ERP, Enterprise Resource Planning) 

2.1. Főbb modulok, tipikus alkalmazási területek 

2.1.1. Pénzügy-Számvitel 

2.1.2. Termelés, gyártás, irányítás, termelés-logisztika 

2.1.3. Személyzeti munka, Humán erőforrás gazdálkodás (HR) 

2.1.4. Ügyfélkapcsolat (CRM) 

3.  Szervezeti/vállalati architektúra (Enterprise architecture) 

3.1. Zachman 

3.2. TOGAF 

3.3. Információbiztonsági architektúrák 

                                                           
 

99 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
100 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
101 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
102 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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4. Web technológiák információrendszerekben  

4.1. Web szolgáltatások, SzOA, mikroszolgáltatások 

4.2. Felhő-számítástechnika (Cloud) 

4.2.1. SaaS – Szoftver mint szolgáltatás (alkalmazás / információrendszer) 

4.2.2. SaaP - Platform mint szolgáltatás mint szolgáltatás 

4.2.3. SaaI -  Infrastuktúra mint szolgáltatás 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

1. Molnár Bálint (2002): Bevezetés a rendszerelemzésbe, A rendszerszervezés alapjai, Műszaki Könyvkiadó, 

2002. (Kiadói azonosító: MK-00275), http://www.muszakikiado.hu/details.php?details=MK-00275 ,  

http://www.mtaita.hu/Bevezetes.pdf   

2. Molnár Bálint, ’Bevezetés a rendszerelemzésbe’, in: Gábor András (szerk.) „Információmenedzsment”, 

Aula Kiadó, 1997, pp 107-239. http://www.mtaita.hu/hu/Publikaciok/Informaciomenedzsment.pdf  

 

3. Molnár Bálint: Vállalatirányítási rendszerek gazdaságinformatikai megközelítésben, 2014, DOI: 

10.13140/RG.2.1.2567.4409/1 

 

4. Molnár Bálint: Egy átfogó strukturált rendszerelemzési módszertan I. rész: Elemzés/szervezés, January 

1996, DOI: 10.13140/RG.2.2.36488.21761,  

5. Molnár Bálint: Szolgáltatás orientált architektúrák információs rendszerekben A szervezeti architektúra 

nézetei, nézőpontjai és tervezési módszerei, 2014, DOI: 10.13140/RG.2.1.1781.0082 

 

6. Molnár Bálint: Egy átfogó strukturált rendszerelemzési módszertan II. rész: Tervezés, January 1996, 

DOI:10.13140/RG.2.2.10273.81761 . 

7. Raffai Mária: Információrendszer-fejlesztés, Novadat Kiadó, Győr, 1999. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

• tudás 

• Komplex és aktuális ismeretekkel rendelkezik a vállalati, szervezeti környezetben az 

információrendszerekről. 

• Rendelkezik az üzleti, szervezeti, vállalati folyamatok kapcsolatrendszerének ismeretével. 

• Alap szinten, részleteiben ismeri, érti az informatikai szakterület szakmai szókincsét, kifejezési és 

fogalmazási sajátosságait angol nyelven. 

• képességek 

• Képes információs rendszerek és architektúrákkal kapcsolatos módszerek alkalmazására. Képes 

olyan dokumentációk elkészítésére, amelyek valós vállalati, szervezeti követelményeknek felelnek 

meg. 

• Képes információs rendszerek és architektúrákkal kapcsolatos problémák formalizálására, a 

szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárására és a probléma megoldására. 

• Képes információs rendszerek és architektúrákkal kapcsolatos feladatok ellátására komplex 

szoftverrendszerek és adatbázis kezelő rendszerek esetében. 

• Képes kezdeményező együttműködésre, projekt- (csoport-) munkára. 

• Alap szinten képes a szakterület szakmai szókincsével angolul írásban és szóban megnyilvánulni, 

vitában részt venni, jelentést készíteni, tudományos, műszaki szakmai anyagokat (könyv, cikk stb.) 

feldolgozni és alkotó módon hasznosítani. 

• Képes a szakmai információforrások használatára, a megoldandó problémához szükséges 

ismeretanyag kinyerésére, annak kritikai értelmezésére, értékelésére. 

• Képes szakmai irányítás mellett önálló tudományos kutatómunkát végezni, felkészülni 

tanulmányainak posztgraduális képzés keretében történő folytatására. 

• attitűd 

• Figyelemmel kíséri a képesítésével, informatikai szakterületével kapcsolatos szakmai, technológiai 

fejlődést. 

• Elkötelezett az önvizsgálaton alapuló kritikai visszacsatolás és értékelés iránt. 

• Elkötelezett az élethosszig tartó tanulás iránt, nyitott új informatikai szakmai kompetenciák 

elsajátítására. 

• Elfogadja és munkatársaival is betartatja a munka- és szervezeti kultúra, továbbá az informatikai 
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tudományos kutatás etikai elveit. 

• Saját tudását megosztja, fontosnak tartja az informatikai szakmai eredmények közvetítését. 

• Fontosnak tartja a környezettudatos magatartás és társadalmi felelősségvállalás közvetítését és 

megvalósítását, az informatika eszközeivel elősegíti azt. 

• Elkötelezett a minőségi követelmények betartatására és informatikai eszközökkel történő elemzésére.  

• Nyitott a kezdeményező együttműködésre, az informatikai és más szakterületek szakembereivel. 

• autonómia és felelősség 

• Informatikai tevékenysége során hozott szakmai döntéseiért felelősséget vállal. 

• Felelősséget vállal a határidők betartására és betartatására. 

• Felelősséget vállal a saját és az irányítása alatt dolgozó, illetve a vele együtt (egy projektben) 

tevékenykedő munkatársai munkájáért. 
 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Molnár Bálint, PhD, Dr.habil, egyetemi 

docens.…………………….…… 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

…………………..…. 

 
 

(1.) Tantárgy neve: Big Data architektúrák és elemző módszerek Kreditértéke: 5 kredit 

A tantárgy besorolása: kötelező   

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 50% (kredit%) 

A tanóra103 típusa: ea. / gyak. / konz és óraszáma: 2 / 2 / 1 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: ) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők104 (ha vannak): esetismertetések, 

prezentációk 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb105): koll. / gyj. (összevont számonkérés) 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok106 (ha vannak): órai és házi projekt feladatok 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 5. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Programozási nyelvek I. 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Az informatika hatalmas fejlődésen ment keresztül az elmúlt tíz évben. Ma már életünk és világunk szinte minden 

entitásáról és változásáról valamilyen szintű digitális lenyomattal is rendelkezünk (pl. SmartCity, banki rendszerek, 

viselhető szenzorok, IoT, mobil hálózatok, közösségi hálózatok, stb.). Az informatikai rendszerek által generált 

egyre nagyobb adat tömegek a tárolási problémák mellett is számos kihívást jelentenek. Ezen adatok sokszor 

önmagukban semmitmondóak, értéket csak megfelelő tisztítás, elemzés, értelmezés és együttes használat során 

nyernek. A kis adattömegek esetén jól működő algoritmusok és módszerek sok esetben nagy, akár több terrabájtos 

adat mellett már nem nyújtanak megfelelő teljesítményt vagy egyáltalán nem alkalmazhatóak. Ezen folyamat 

eredményeképp az informatikai szektor is megváltozott. A piacon egyre nagyobb az igény olyan ún. adat tudós 

(data scientist) szakemberek iránt, akik az adatok megfelelő feldolgozását és értelmezését el tudják végezni, 

megfelelő gyakorlati és elméleti ismeretekkel rendelkeznek a gráf elemző és gépi tanulási módszerekről. A tárgy 

gyakorlati példákon keresztül vezeti be a hallgatókat a különösen nagy adattömegek elemzésének és 

adatbányászatának világába.  

Részletes tematika: 

                                                           
 

103 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
104 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
105 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
106 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  



Bs-utmut ALAPKÉPZÉS  –  SZAKINDÍTÁS 

 

52  

1. Bevezetés, Mi is az a Big Data? 

2. Adatelemző eszközök: Jupyter, iPython környezet 

3. Adatelemző eszközök: Python és R használata 

4. Adatelemző eszközök: Hadoop, Spark, Mahout, H2O, SciKitlearn 

5. Alapfogalmak: Korreláció, mintavételezés, hipotézis vizsgálat, véletlen adat, KDE 

6. Adatfeltáró elemzések Pandas, Numpy, Scipy 

7. Adattisztítás fontossága, kiugró értékek kiszűrése, hiányzó értékek kezelése 

8. Adattárolás: HadoopHDFS, replikáció, hibatűrés 

9. Klaszter management: HadoopYarn 

10. Batch feldolgozás: HadoopMapReduce 

11. Memória alapú batch feldolgozás: Spark 

12. Stream feldolgozás: Storm, Flink, Spark Stream 

13. Gráf feldolgozás: Spark GraphX 

14. Klaszterezés KMeans, Gaussian mixture, PIC, LDA, Streaming KMeans 

15. Dimenzió csökkentés (SVD, PCA, RobustPCA, ICA) 

16. Osztályozás, regresszió: Lineráis modellek (LASSO, Ridge, SVM, logisztikus regresszió, KNN) 

17. Osztályozás, regresszió: Döntési fák, Random forest, Gradiens módszerek, AdaBoost, LogitBoost 

18. Deep learning módszerek 

19. Ajánlórendszerek 

20. Adatvizualizáció és prezentáció matplotlib és d3.js, Zeppelin, Lightning 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

• Raúl Garreta: Learning scikitlearn: Machine Learning in Python, Packt Publishing, ISBN:9781783281930 

• Nick Pentreath: Machine Learning with Spark Tackle Big Data with Powerful Spark Machine Learning 

Algorithms, Packt Publishing, ISBN: 9781783288519 

• Viktor Mayer Schonberger and Kenneth Cukier: Big Data: A Revolution That Will Transform, How We 

Live, Work, and Think, Eamon Dolan/Houghton Mifflin Harcourt, ISBN: 9780544002692 

• Eric Siegel: Predictive Analytics: The Power to Predict Who Will Click, Buy, Lie, or Die, Wiley, ISBN: 

9781118356852 

• Tom White: Hadoop: The Definitive Guide 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

 

i) tudása 
• Ismeri és érti az informatikai szakterület legfontosabb általános elméleteit, összefüggéseit, tényanyagát és 

az ezekhez szükséges felépítő fogalomrendszert, különösen az alábbi területeken: gépi tanulás és 

adatbányászat 

• Ismeri az informatikai szakterület tervezési, fejlesztési, működtetési és irányítási folyamatainak alapvető 

feladatmegoldási elveit, módszereit és eljárásait, különösen - választott specializációjának megfelelően - 

a következő területeken: predikciós modellek és ajánlórendszerek fejlesztése, adat termék fejlesztése 

• Ismeri és érti az informatikai szakterület legfontosabb általános elméleteit, összefüggéseit, tényanyagát és 

az ezekhez szükséges felépítő fogalomrendszert, különösen az alábbi területeken: elsoztott számítások, 

map-reduce paradigma, nagy adattömegek feldolgozása 

• Ismeri az informatikai szakterület tervezési, fejlesztési, működtetési és irányítási folyamatainak alapvető 

feladatmegoldási elveit, módszereit és eljárásait, különösen - választott specializációjának megfelelően - 

a következő területeken: Hadoop és Spark 

 

j) képességei 

• Képes az informatikai szakterület tudásanyagát alkalmazni algoritmusok tervezésére, elemzésére és 

implementálására a legfontosabb programozási paradigmák figyelembe vételével az alábbi területeken: 

adat alapú modellezés, gépi tanulás, adatbányászat. 

• Képes az adattudomány módszereinek alkalmazására. 

• Képes az informatikai szakterület tudásanyagát alkalmazni osztott rendszerek használata 

során, különös tekintettel osztott számítások elvégzésére. 
 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Laki Sándor, Egyetemi adjunktus, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 
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Gombos Gergő, Egyetemi tanársegéd 

 

 

 

Tantárgy neve: Haladó Java Kreditértéke: 5 kredit 

A tantárgy besorolása: kötelezően választható 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 40/60 (kredit%) 

A tanóra típusa: ea. / gyak. / konz. és óraszáma:  2 + 2 + 1 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: ) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak): - 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyj (összevont) 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak): - 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4-6. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Programozási nyelvek II. 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A Java nyelv szabályrendszere. Típusdefiníciók: osztályok, interfészek, felsorolási típusok (tagokkal, 

konstruktorokkal), annotáció típusok. Beágyazott típusok, lambdák. Generikus típusok és metódusok, típustörlés. 

Parametrikus polimorfizmus, korlátok a típusparaméterre, F-bounded polimorfizmus. Egzisztenciális kvantálás. 

Önelemzés, objektumszerializáció. Memóriakezelés, gyenge referenciák; különböző szemétgyűjtési módszerek. A 

Java Virtuális Gép működése, osztálybetöltés, biztonsági ellenőrzések. A Java SDK eszközei; 

dokumentációgenerálás, bájtkód vizsgálata. Szabványos programkönyvtárak (IO, adatszerkezetek, streamek, 

hálózati programozás, adatbáziskezelés, internacionalizáció). Programfejlesztési eszközök, naplózás, nyomkövetés, 

hibakeresés, tesztelés. Programtervezési elvek és jó gyakorlatok. Aspektus-elvű programozás, JVM-nyelvek. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

• Java 2 útikalauz programozóknak 5.0 I-II. (Nyékyné G. Judit (szerk) és mások) 

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány, 2009. (ajánlott) 
• The JavaTM Language Specification. (Gosling, J., Joy, B., Steele, G., Bracha, G., 

Buckley, A.)  

Elérhető online: https://docs.oracle.com/javase/specs/ 

(ajánlott) 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a.) tudása 
Ismeri és érti az informatikai szakterület legfontosabb általános elméleteit, összefüggéseit, tényanyagát és az 

ezekhez szükséges felépítő fogalomrendszert, különösen az alábbi területeken: [...] programozási nyelvek, 

fordítóprogramok, alkalmazások fejlesztése, programozási környezet [...]. 

b.) képességei 

- Képes az informatikai szakterület tudásanyagát alkalmazni algoritmusok tervezésére, elemzésére és 

implementálására a legfontosabb programozási paradigmák figyelembe vételével. 
- Képes a szakmai információforrások használatára, a megoldandó problémához szükséges ismeretanyag 

megkeresésére. Meglévő ismereteire alapozva hatékonyan sajátít el új technológiákat és paradigmákat. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Kozsik Tamás, docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

Kitlei Róbert, mesteroktató, -  

 

 

https://docs.oracle.com/javase/specs/
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Haladó C++ 
 

(1.) Tantárgy neve: ELTE IK Innovációs Labor javítandó: név, kredit, 

órszám!!!! 
Kreditértéke: 4/5 

A tantárgy besorolása: választható  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: gyakorlati (kredit%) 

A tanóra107 típusa: gyakorlat és konzultáció, óraszáma: 80-240 óra, 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők108 (ha vannak): önálló projekt 

menedzsment 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb109): gyj 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok110 (ha vannak): heti státuszok, rövid írásos 

beszámoló a program végén 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2018 április-október 

Előtanulmányi feltételek nincsenek 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Az ELTE Informatikai Kar keretein belül futó Innovációs Labor az IK oktatók és hallgatók innovatív vállalkozási 

ötleteinek labor rendszerben történő kidolgozását hivatott támogatni, és ezzel párhuzamosan a hallgatók és oktatók 

széles értelemben vett vállakozói készségeit és tudását fejleszteni. Az Innovációs Labor által az ELTE lehetőséget 

ad diákjaiknak, kutatóiknak és oktatóiknak, hogy egy féléves időszak alatt éles környezetben kipróbálják magukat, 

mint potenciális vállalkozókat. Elindíthatják saját startup projektjüket vagy csatlakozhatnak a program más részt-

vevői által indított startup projektekhez, ezáltal a későbbi – akár akadémiai, akár piaci – karrierjük szempontjából 

kulcsfontosságú gyakorlati tapasztalatokat szerezzenek a lehető legélesebb és legtanulságosabb környezetben, a 

saját közreműködésükkel indított vállalkozás (társ-)alapítójaként. Ideális esetben a résztvevők saját kutatása-

ik/tanulmányaik gyümölcséből születő vállalkozási ötleteket dolgoznak ki, legyen az diákköri eredmény, harmad-

éves szakdolgozat, doktori disszertáció vagy gyakorlati alkalmazással is kecsegtető kutatási eredmény. Fontos 

ugyanakkor, hogy az Innovációs Labor nem kutatás-fejlesztést, hanem innovációt, azaz piacravitelt, termékesítést, 

kommercializációt, vállalkozói készségfejlesztést támogat. Bátorítjuk a saját kutatásból/tanulmányokból kiinduló 

projektek üzleti irányú továbbfejlesztését, de nem magát a kutatást/tanulmányt. A program célja, hogy minél több 

hallgató és oktató belekóstoljon a startup vállalkozói létbe és minél magasabb szinten elsajátítsa a sikeres vállalko-

záshoz szükséges gyakorlati készségeket és ismereteket. Ennek megfelelően a program egy radikálisan gyakorlat-

orientált képzést nyújt a résztvevők számára, egyszerre szolgálva vállalkozási ismeretek átadását, készségfejlesztést 

és személetmód formálást. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

A program radikálisan gyakorlat orientált, kötelező irodalom nincsen. A program résztvevői számára a fő feladat a 

saját projektjükkel való intenzív munka és folyamatos haladás. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

készségek: önálló projekt menedzsment, üzlet stratégiai gondolkodás, üzleti ötlet validáció „lean startup” 

                                                           
 

107 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
108 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
109 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
110 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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módszertannal, „ügyfél fejlesztés” (customer development), üzleti model építés, innováció menedzsment, 

innovációs csapatépítés, csapatmunka, nbövekedés-marketing („growth hacking”). 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Málnay Barnabás, üzletfejelsztő az ELTE IK által vezetett EIT 

Digital-nél. MA? MPhil, PhD abszolutúrium 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

TBD 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

(1.) Tantárgy neve: Szoftver mély neuronhálók alkalmazásához  Kreditértéke: 2 kredit / 

félév 

A tantárgy besorolása: kötelező  (a nem kívánt törlendő!) 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 100% gyakorlati (kredit%) 

A tanóra111 típusa: gyak. / konz és óraszáma: 1 / 1 az adott félévben:  

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: szoftver nyelve angol 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők112 (ha vannak): A kontakt órák 

konzultáció jellegűek. A számítógépes gyakorlatok saját gépen végezhetőek.  

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb113): gyj (összevont számonkérés): szóbeli, vagy írásbeli 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok114 (ha vannak): beadandók 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3-4 félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Szoftver mély neuronhálók matematikájához elvégzése szükséges 

megelőzően, vagy az adott félév során. 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Mai szoftverek (egyelőre a Tensorflow és a Keras) lehetővé teszik, hogy az informatikusok hatékonyan 

programozhassanak, taníthassanak és futtathassanak mély neuronhálókat elosztott rendszereken. Gépi tanulásba 

beilleszkedő szoftvereszközök (pl. TFX: TensorFlow-Based Production-Scale Machine Learning Platform, vagy 

Acumos) komplex alkalmazások fejlesztését tezik lehetővé. A kurzus során ezen eszközök használatával 

ismerkedhet meg a hallgató. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

pl.:  

a) tudása 

                                                           
 

111 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
112 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
113 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
114 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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- modern mély neuronhálós szoftvercsomagok és használatuk 

- gépi tanulásba történő beágyazás lehetőségei, production-scale gépi tanulási platform ismerete 

b) képességei 

- production-scale gépi tanulási alkalmazások fejlesztése 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Lőrincz András…………………….…… 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

…………………..…. 

 

(1.) Tantárgy neve: Szoftver mély neuronhálók matematikájához Kreditértéke: 2 kredit 

A tantárgy besorolása: kötelező  (a nem kívánt törlendő!) 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 100% gyakorlati (kredit%) 

A tanóra115 típusa: gyak. / konz és óraszáma: 1 / 1 az adott félévben:  

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: szoftver nyelve angol 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők116 (ha vannak): A kontakt órák 

konzultáció jellegűek. A számítógépes gyakorlatok saját gépen végezhetőek. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb117): gyj (összevont számonkérés) 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok118 (ha vannak): beadandók 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2-4. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Bevezetés a gépi tanulásba 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A mai Python alapú könyvtárak ismerete lehetővé teszi, hogy mély matematikai ismeretek nélkül is hatékony 

neuronhálós szoftvereket és alkalmazásokat fejlesszenek az informatikusok. A kurzus során ezen eszközök 

használatával ismerkedhet meg a hallgató. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Scientific Python Deep Learning Course – ELTE anyag 

SciPy (pronounced “Sigh Pie”) is a Python-based ecosystem of open-source software for mathematics, science, and 

engineering. In particular, these are some of the core packages 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

pl.:  

c) tudása 
- modern Python alapú ecosystem könyvtár és használat  

- matematikai módszerek könyvtára és használata 

d) képességei 

- komplex alkalmazásokhoz szükséges matematikai eszközök használata 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Lőrincz András…………………….…… 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

…………………..…. 

 

                                                           
 

115 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
116 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
117 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
118 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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(1.) Tantárgy neve: Mély neuronhálók fajtái Kreditértéke: 2 kredit 

A tantárgy besorolása: kötelező  (a nem kívánt törlendő!) 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: elmélet 40%, gyakorlat 60% 

(kredit%)  

A tanóra119 típusa: gyak. / konz és óraszáma: 1 / 1 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: angol) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők120 (ha vannak): A kontakt órák 

konzultáció jellegűek. A számítógépes gyakorlatok saját gépen végezhetőek. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb121): gyj (összevont számonkérés) 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok122 (ha vannak): beadandók 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4-6 félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Szoftver mély neuronhálók alkalmazásához 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A mély neuronhálók három alapvető típusa az előrecsatolt háló, a konvolúciós háló és az autoencoder háló. Az 

alapvető típusokkal ismerkedik meg a hallgató részben szoftvereszközök használatán keresztül, a megelőző 

kurzusok segítségével. Mindegyik hálótípusnak számos variációja ismeretes, amelyek folyamatosan bővülnek. A 

hallgató figyelmét felhívjuk az irodalomfigyelés és követés szükségességére. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville: Deep Learning 

https://github.com/ChristosChristofidis/awesome-deep-learning 

 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

k) Tudása 

- regresszió, osztályozás, backpropagation alap matematikája és mély hálók alaptípusai  

l) képességei 

- mély hálók használata 

-…….. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Lőrincz András…………………….…… 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

…………………..…. 

 

(1.) Tantárgy neve: Mély neuronhálók state-of-the-art alkalmazásai Kreditértéke: 2 kredit 

A tantárgy besorolása: kötelező  (a nem kívánt törlendő!) 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: elmélet 20%, gyakorlat 80% 

(kredit%) 

A tanóra123 típusa: gyak. / konz és óraszáma: 1 / 1 az adott félévben, 

                                                           
 

119 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
120 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
121 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
122 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
 



Bs-utmut ALAPKÉPZÉS  –  SZAKINDÍTÁS 

 

58  

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: angol) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők124 (ha vannak): A kontakt órák 

konzultáció jellegűek. A számítógépes gyakorlatok saját gépen végezhetőek. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb125): gyj (összevont számonkérés) 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok126 (ha vannak): beadandók 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4-6 félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Mély neuronhálók fajtái 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A feltételként szabott szoftveres kurzusok lehetővé teszik, hogy a hallgatók a legújabb state-of-the-art mély hálók 

teljesítményével, hierarchikus struktúrájával és minőségi betanítási módszerekkel, valamint a szükséges 

adatbázisok tipikus méreteivel is megismerkedjenek. Kép-, videó-, szöveg- és hangfeldolgozási eljárok lesznek 

választhatóak a kurzuson néhány előzetes benchmark feladat sikeres betanítása után. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

[Github]( https://github.com/ChristosChristofidis/awesome-deep-learning) 

[Github]( https://github.com/josephmisiti/awesome-machine-learning)   

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 

- modern state-of-the-art mély hálós struktúrák  

- modern mély hálós módszerek 

- különböző tanítási módszerek 

b) képességei 

- a mély hálós szoftverek közti eligazodás 

- mély hálók használatának és tanításának gyakorlata 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Lőrincz András…………………….…… 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

…………………..…. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                                                                                                              
123 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
124 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
125 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
126 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  

https://github.com/ChristosChristofidis/awesome-deep-learning
https://github.com/josephmisiti/awesome-machine-learning
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Az ismeretkör:  Számítástudomány 

Kredittartománya (max. 12 kr.): …….. 

Tantárgyai: 1)………………….……..…, 2)………………….……..…, 

3)………………….…………,  ……. 

 

(1.) Tantárgy neve: Algoritmusok és adatszerkezetek I Kreditértéke: 5 kredit 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 50% (kredit%) 

A tanóra127 típusa: ea. / gyak. / konz. és óraszáma: 2 / 2 / 1 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: ) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők128 (ha vannak): - 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb129): koll / gyj  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok130 (ha vannak): - 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Matematikai alapok, Programozás 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Függvények aszimptotikus viselkedése. Algoritmusok műveletigénye, tárigénye. Az adatszerkezet fogalma. 

Lineáris és fa adatszerkezetek, aritmetikai és láncolt reprezentációik, műveleteik és azok implementációi. 

Adattárolók (vermek, sorok, prioritásos sorok, szótárak) ábrázolásai és műveletei, bináris keresőfák, kupacok, 

általános fák. Összehasonlító rendezések (beszúró, összefésülő, kupac, valamint gyorsrendezés) és műveletigényük 

elvi alsó korlátjai. Rendezés lineáris időben (leszámláló, számjegypozíciós, valamint edényrendezés). Hasító táblák 

(direkt címzés, hasító függvények, ütközésfeloldás láncolással, nyílt címzés). 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

1. Cormen, T.H., Leiserson, C.E., Rivest, R.L., Stein, C.: Új Algoritmusok, Scolar Kiadó, Budapest, 2003. ISBN: 

963 9193 90 9 [angolul: Introduction to Algorithms (Third Edititon), The MIT Press, 2009.] 

2. Rónyai Lajos, Ivanyos Gábor, Szabó Réka: Algoritmusok, Typotex Kiadó, 2014. ISBN 978 963 279 014 5 

3. Wirth, N.: Algorithms and Data Structures, Prentice-Hall Inc. 2004. 

4. Ásványi Tibor: Algoritmusok és adatszerkezetek I. előadásjegyzet, 2018. 

http://aszt.inf.elte.hu/asvanyi/ad/ 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 

- Ismeri az algoritmusok és adatszerkezetek szakterület tudásanyagát megalapozó általános és 

specifikus matematikai, számítástudományi elveket, tényeket, szabályokat, összefüggéseket, 

és eljárásokat. 
b) képességei 

- Képes az informatikai szakterület tudásanyagát alkalmazni algoritmusok tervezésére, 

elemzésére és implementálására a legfontosabb programozási paradigmák figyelembe 

vételével. 
 

                                                           
 

127 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
128 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
129 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
130 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Ásványi Tibor egyetemi docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

Bartha Dénes tanársegéd; 

Kovácsné Pusztai Kinga tanársegéd; 

Nagy Ádám tanársegéd; 

Nagy Sára mestertanár;  

Szabó László egyetemi docens, PhD habil; 

Tichler Krisztián egyetemi adjunktus, PhD;  

Veszprémi Anna mestertanár.  

 

(1.) Tantárgy neve: Algoritmusok és adatszerkezetek II Kreditértéke: 5 kredit 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 50% (kredit%) 

A tanóra131 típusa: ea. / gyak. / konz. és óraszáma: 2 / 2 / 1 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: ) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők132 (ha vannak): - 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb133): koll / gyj  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok134 (ha vannak): - 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Algoritmusok és adatszerkezetek I 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Kiegyensúlyozott keresőfák és műveleteik (AVL fák, B+ fák). Gráfok ábrázolásai. Elemi gráf algoritmusok 

(szélességi és mélységi keresés, körkeresés, topologikus rendezés, erősen összefüggő komponensek). Minimális 

feszítőfák, biztonságos élek, Kruskal és Prim algoritmusai. Legrövidebb utak egy forrásból, Dijkstra algoritmusa, 

sor alapú Bellman-Ford algoritmus, DAG legrövidebb utak. Legrövidebb utak minden csúcspárra, Floyd-Warshall 

algoritmus, gráf tranzitív lezártja. Mintaillesztés, Brute-Force, Quick-search, Rabin-Karp és Knuth-Morris-Pratt 

algoritmus. Veszteségmentes adattömörítés, naiv eljárás, Huffman kód, Lempel-Ziv-Welch módszer. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

5. Cormen, T.H., Leiserson, C.E., Rivest, R.L., Stein, C.: Új Algoritmusok, Scolar Kiadó, Budapest, 2003. ISBN: 

963 9193 90 9 [angolul: Introduction to Algorithms (Third Edititon), The MIT Press, 2009.] 

6. Rónyai Lajos, Ivanyos Gábor, Szabó Réka: Algoritmusok, Typotex Kiadó, 2014. ISBN 978 963 279 014 5 

7. Wirth, N.: Algorithms and Data Structures, Prentice-Hall Inc. 2004. 

8. Ásványi Tibor: Algoritmusok és adatszerkezetek II. előadásjegyzet, 2018. 

http://aszt.inf.elte.hu/asvanyi/ad/ 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

c) tudása 

   - Ismeri az algoritmusok és adatszerkezetek szakterület tudásanyagát megalapozó általános és 

specifikus matematikai, számítástudományi elveket, tényeket, szabályokat, összefüggéseket, és 

eljárásokat. 

                                                           
 

131 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
132 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
133 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
134 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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d) képességei 

- Képes az informatikai szakterület tudásanyagát alkalmazni algoritmusok tervezésére, 

elemzésére és implementálására a legfontosabb programozási paradigmák figyelembe 

vételével. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Ásványi Tibor egyetemi docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

Bartha Dénes tanársegéd; 

Kovácsné Pusztai Kinga tanársegéd; 

Nagy Ádám tanársegéd; 

Nagy Sára mestertanár;  

Szabó László egyetemi docens, PhD habil; 

Tichler Krisztián egyetemi adjunktus, PhD;  

Veszprémi Anna mestertanár. 

 

 

(1.) Tantárgy neve: Mesterséges intelligencia Kreditértéke: 3 kredit 

A tantárgy besorolása: kötelező  (a nem kívánt törlendő!) 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 50. (kredit%) 

A tanóra135 típusa: ea. / konz és óraszáma: 2 / 1 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: ) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők136 (ha vannak): 
……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb137): koll  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok138 (ha vannak): …………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 5. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Algoritmusok és adatszerkezetek II. 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A mesterséges intelligencia fogalma, célja, története. Probléma-modellezés, út-keresési felada-

tok és a gráf-reprezentáció. Kereső rendszerek általános sémája.  

Állapottér-reprezentáció. Probléma dekompozíció. ÉS/VAGY gráfok.  

Vezérlési stratégiák és heurisztikák az útkereső algoritmusokban. 

Nevezetes nem-módosítható vezérlésű algoritmusok. Hegymászó módszer, szimulált hűtés, ta-

bu-keresés.  

Módosítható vezérlésű keresések: visszalépéses algoritmus és a gráfkereső algoritmusok (mély-

ségi-, szélességi-, előre tekintő keresés, A, A*, Ac algoritmus). 

Kétszemélyes játékok. A nyerő stratégia és a játékfa részleges kiértékelése minimax eljárással. 

Az alfa-béta levágás. 

Evolúciós algoritmusok (kódolás és a rátermettségi függvény szerepe, evolúciós operátorok 

jellemzése). 

                                                           
 

135 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
136 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
137 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
138 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Gépi tanulás fogalma, fő területei. Felügyelt tanulási módszerek. (k-legközelebbi szomszéd mo-

dell, döntési fák, mély tanulás).  Felügyelet nélküli tanulási módszerek. (k-közép algoritmus, 

főkomponens-elemzés).  

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Fekete I., Gregorics T., Nagy S.: Bevezetés a Mesterséges Intelligenciába, LSI, 1990.  

ISBN 963 576 015 9 

Futó I. (szerk.): Mesterséges intelligencia, Aula Kiadó, 1999. ISBN 963 9078 99 9 

Russel, J. S., Norvig, P.: AI – A Modern Approach, Prentice Hall, 2008. ISBN 0-13-080302-2 

N. J. Nilsson: Principles of Artificial Intelligence, Springer-Verlag, 1982. ISBN 3-540-11340-1 

Mérő L.: Észjárások. TypoTEX, 1994. ISBN 963-8453-30-3 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 

- Ismeri az informatikai szakterület tudásanyagát megalapozó általános és specifikus 

matematikai, számítástudományi elveket, tényeket, szabályokat, összefüggéseket, és 

eljárásokat a mesterséges intelligencia területén. 
b) képességei 

- Képes az informatikai szakterület tudásanyagát alkalmazni mesterséges intelligencia 

technikák, eszközök használata során. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Gregorics Tibor egyetemi docens PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

…………………..…. 

 
 

 

(1.) Tantárgy neve: A számításelmélet alapjai I. Kreditértéke: 5 kredit 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: elméleti jellegű (kredit%) 

A tanóra139 típusa: ea. / gyak. / konz. és óraszáma: 2 / 2 / 1 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: ) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők140 (ha vannak): -- 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb141): koll / gyj  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok142 (ha vannak): -- 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. félév 

                                                           
139  Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató sze-

mélyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama 

legalább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  

 

140  pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 

141  pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 

142  pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. 

bekérése  
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Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Matematika, Diszkrét Matematika I 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

 Formális nyelvi alapfogalmak, grammatika, nyelv. Grammatika- és nyelvtípusok. A Chomsky-féle nyelvhierar-

chia. 

 

Véges automaták (determinisztikus, parciális determinisztikus, nemdeterminisztikus). Minimalizálás. Reguláris 

kifejezések. A grammatika fogalma. Reguláris grammatikák, reguláris nyelvek. Összefüggés a véges automaták 

által felismerhető, a reguláris kifejezések által leírható és a reguláris grammatikák által generálható nyelvek osztá-

lyai között.   

A reguláris nyelvek algoritmikus kérdései (beletartozás, üresség, egyenlőség, diszjunktság, végesség). 

Reguláris nyelvek zártsági tételei és pumpálási lemmája. 

 

Környezetfüggetlen (CF) nyelvek. Levezetési fa, egyértelműség. CF grammatikák átalakításai, a Chomsky és a 

Greibach normálforma. CF nyelvek zártsági kérdései és pumpálási lemmája. 

Veremautomata és kapcsolata CF nyelvekkel, a  determinisztikus környezetfüggetlen nyelvek. 

CF nyelvek algoritmikus kérdései (beletartozás, üresség, végesség). 

 

Algoritmikus és kérdések és zártsági tételek környezetfüggő és általános grammatikákra. 

 

Formális nyelvi fogalmak gyakorlati alkalmazásai: lexikális és szintaktikai elemzés. Baloldali levezetés CF gram-

matikákban.  Felülről lefelé illetve  alulról felfelé elemzés. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szer-

ző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező: 

Csima Judit, Friedl Katalin: Nyelvek és automaták, Digitális Tankönyvtár, 2014 

Fülöp Zoltán: Formális nyelvek és szintaktikus elemzésük, 2. kiadás, Polygon, 2004. 

 

Ajánlott: 

Ésik Zoltán, Gombás Éva, Iván Szabolcs: Automaták és formális nyelvek példatár, Typotex, 2011. 

Csörnyei Z., Kása Z.: Formális nyelvek és fordítóprogramok, Kolozsvári Egyetemi Kiadó, 2007.  

Hunyadvári L.: Formális nyelvek, elektronikus jegyzet, 2006. 

Bach Iván: Formális nyelvek, Typotex, 2005. 

Révész Gy.: Bevezetés a formális nyelvek elméletébe, Akadémiai Kiadó, 1979. 

Csörnyei Zoltán, Fordítóprogramok, Typotex, Budapest, 2006. 

 

J.E. Hopcroft, R. Motwani, J.D. Ullman: Introduction to Automata Theory, Languages, and 

Computation, 3rd ed. Pearson Education Ltd., 2014. 

A. V. Aho, R. Sethi, J. D. Ullman: Compilers - Principles, Techniques, and Tools,  2nd ed. Pearson Education Ltd., 

2014. 

A. Salomaa, G. Rozenberg (eds.): The Handbook of Formal Languages I., II., Springer Publishing Company, 1997. 

Arto Salomaa: Formal Languages, Academic Press, 1973. 

 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

   a) tudása 

- Ismeri az informatikai szakterület tudásanyagát megalapozó általános és specifikus matematikai, számítástu-

dományi elveket, tényeket, szabályokat, összefüggéseket, és eljárásokat. 

- Ismeri és érti az informatikai szakterület legfontosabb általános elméleteit, összefüggéseit, tényanyagát és az 

ezekhez szükséges felépítő fogalomrendszert, különösen az alábbi területeken: a programozás módszertani alapjai, 

programozási nyelvek, fordítóprogramok, alkalmazások fejlesztése, programozási környezet; számítógép architek-

túrák, operációs rendszerek, számítógépes hálózatok, osztott rendszerek, az adatbázisok elméleti alapjai. 

b) képességei 

- Képes az általános és specifikus matematikai, számítástudományi elveket, tényeket, szabályokat, összefüggése-

ket alkalmazni informatikai szakterületen. 
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    - Képes informatikai tudását az elsajátított matematikai, számítástudományi elvek, tények, szabályok, eljárások 

alapján folyamatosan fejleszteni. 

- Képes az informatika formális modelljeinek alkalmazására. 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Tichler Krisztián adjunktus, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

Csuhaj Varjú Erzsébet, tanszékvezető egyetemi tanár, DSc 

Nagy Sára, mestertanár 

Kolonits Gábor, tanársegéd 

 

 

(1.) Tantárgy neve: A számításelmélet alapjai II. Kreditértéke: 5 kredit 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13  elméleti jellegű (kredit%) 

A tanóra143 típusa: ea. / gyak. / konz. és óraszáma: 2 / 2 / 1 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: ) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők144 (ha vannak): -- 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb145): koll / gyj  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok146 (ha vannak): -- 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 5. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Számításelmélet alapjai I, Algoritmusok és Adatszerkezetek II. 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A számítástudomány rövid története. 

A Turing-gép, mint algoritmus modell bemutatása.  Church-Turing-tézis. Többszalagos, nemdeterminsztikus, off-

line és szófüggvényeket kiszámító Turing-gépek. 

Példák eldönthetetlen és nem rekurzívan felsorolható nyelvekre, eldönthetetlenség bizonyítása visszavezetéssel. CF 

nyelvtanokkal, elsőrendű logikával kapcsolatos  eldönthetetlen kérdések.  

A P, NP, coNP osztályok, kapcsolatuk. A polinom idejű (Karp-) visszavezetés fogalma, NP-teljesség. NP-teljes 

problémák: SAT és különböző változatai, gráfelméleti problémák, Hamilton út és változatai, utazóügynök problé-

ma, hátizsák probléma, ládapakolás. 

A tárbonyolultság fogalma, kitekintés más bonyolultsági osztályokra. 

Dinamikus programozás : hátizsák probléma, leghosszabb közös részsorozat 

Közelítő algoritmusok: utazóügynök probléma rosszul közelíthetősége, ládapakolás közelítő algoritmusai 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szer-

ző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező: 

 

Gazdag Zsolt: Bevezetés a számításelméletbe, ELTE Digitális Intézményi Tudástár, 2015. 

                                                           
143  Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató sze-

mélyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama 

legalább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  

 

144  pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 

145  pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 

146  pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. 

bekérése  
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 Rónyai L. Ivanyos G., Szabó R. Algoritmusok, Typotex, 1999. 

Csima Judit, Friedl Katalin: Nyelvek és automaták, Digitális Tankönyvtár, 2014. 

 

 

Ajánlott: 

 

Ésik Zoltán, Gombás Éva, Iván Szabolcs: Automaták és formális nyelvek példatár, Typotex, 2011. 

 Ésik Zoltán: A számítástudomány alapjai, Typotex, 2011.  

C. H. Papadimitriou: Számítási Bonyolultság, Novadat, 1999. 

Demetrovics J., Jordan D., Anton P.: A számítástudomány matematikai alapjai, Tankönyvkiadó, 

Budapest, 1985. 

Lovász L.: Algoritmusok bonyolultsága, Typotex, 2014. 

 

M.R. Garey, D.S. Johnson: Computers and Intractability: A Guide to the Theory 

of NP-Completeness. W.H. Freeman, 1979. 

Michael Sipser: Introduction to the Theory of Computation, 3rd ed., Cengage Learning, 2013. 

J.E. Hopcroft, R. Motwani, J.D. Ullman: Introduction to Automata Theory, Languages, and 

Computation, 3rd ed., Pearson Education Ltd., 2014. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 

- Ismeri az informatikai szakterület tudásanyagát megalapozó általános és specifikus matematikai, számítástu-

dományi elveket, tényeket, szabályokat, összefüggéseket, és eljárásokat. 

b) képességei 

- Képes az általános és specifikus matematikai, számítástudományi elveket, tényeket, szabályokat, összefüggése-

ket alkalmazni informatikai szakterületen. 

- Képes informatikai tudását az elsajátított matematikai, számítástudományi elvek, tények, szabályok, eljárások 

alapján folyamatosan fejleszteni. 

- Képes az informatika formális modelljeinek alkalmazására. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Tichler Krisztián adjunktus, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

Csuhaj Varjú Erzsébet, tanszékvezető egyetemi tanár, DSc 

Kolonits Gábor, tanársegéd, Ms 

 

 

(1.) Tantárgy neve: Programozáselmélet Kreditértéke: 5 kredit 

A tantárgy besorolása: kötelező  (a nem kívánt törlendő!) 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 40-60 (kredit%) 

A tanóra147 típusa: ea. / gyak. / konz. és óraszáma: 2 / 2 / 1 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: ) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők148 (ha vannak): 
……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb149): koll / gyj  

                                                           
 

147 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
148 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
149 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
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Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok150 (ha vannak): …………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3. félév, 5. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Matematikai alapok 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A programozás egy matematikai modellje, a programozás alapfogalmai: állapottér, feladat, program, 

programfüggvény, megoldás. Leggyengébb előfeltétel, specifikáció tétele, feladatok specifikációja. Elemi 

programok. Programkonstrukciók. Strukturált nem-determinisztikus programok és párhuzamos programok 

helyessége. Típusspecifikáció, típus, megfelelés, típusspecifikáció tétele. Egyszerű programozási tételek 

helyességének igazolása. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Fóthi Ákos: Bevezetés a programozáshoz (Eötvös Kiadó, 2005) 

 

Dahl, Dijkstra, Hoare: Strukturált programozás (Műszaki Könyvkiadó, 1978) 

E. W. Dijkstra, A Discipline of Programming, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 

New York, 1976. ISBN-13: 978-0132158718 

D. Gries, The Science of Programming, Springer, Berlin, 1981.  ISBN: 978-1-4612-5983-1 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

e) tudása 

- Ismeri és érti az informatikai szakterület legfontosabb általános elméleteit, összefüggéseit, 

tényanyagát és az ezekhez szükséges felépítő fogalomrendszert. 
f) képességei 

- Képes az informatika formális modelljeinek alkalmazására. 

- Képes az általános és specifikus matematikai, számítástudományi elveket, tényeket, 

szabályokat, összefüggéseket alkalmazni informatikai szakterületen. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Gregorics Tibor…………………….…… 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

…………………..…. 

 

 

 

 

 

 (1.) Tantárgy neve: Formális nyelvek és a fordítóprogramok alapjai Kreditértéke: 5 kredit 

A tantárgy besorolása: kötelező   

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 70-30% (kredit%) 

A tanóra151 típusa: ea. / gyak. / konz. és óraszáma: 2 / 2 / 1 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: ) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők152 (ha vannak): részben géptermi 

gyakorlat. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb153): kollokvium/ gyakorlati jegy  

                                                           
150 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
 

151 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
152 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
153 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
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Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok154 (ha vannak):  

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Diszkrét matematika I, Programozási nyelvek I 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A formális nyelvek elméletének alapfogalmai (ábécé, szó, nyelv, nyelvcsalád, műveletek szavakon és nyelveken). 

A generatív grammatika fogalma. Chomsky-féle nyelvosztályok, Chomsky-féle hierarchia.  

Reguláris kifejezések és kapcsolatuk a 3-as típusú nyelvosztállyal, 3-as normál forma.  

Véges automata modellek (determinisztikus, nemdeterminisztikus) és kapcsolatuk a reguláris nyelvekkel. 

Determinisztikus véges automata minimalizálása, Myhill-Nerode tétel. 

Környezetfüggetlen grammatikák, BNF, levezetési (szintaxis) fa, LL(k), LR(k) nyelvtanok. 

Veremautomata modellek és kapcsolatuk a környezetfüggetlen nyelvekkel. 

Fordítóprogramok feladata és felépítése.  

Lexikális elemzés.  

Szintaktikus elemzés módszerei (LL, LR). Szimbólumtábla kezelés. 

Szemantikus elemzés, típusellenőrzés, attribútum grammatikák. Elemző generátor programok. 

Assembly alapok, egyszerű assembly programok írása. Kódgenerálási sémák, magas szintű nyelvi elemek 

assembly nyelvre fordítása. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező: 

Dr. Fülöp Zoltán: Formális nyelvek és szintaktikus elemzésük, 2. kiadás: Polygon, Szeged, 2004. 

Csörnyei Zoltán: Fordítóprogramok, Typotex, Budapest 2006. 

Ajánlott: 

Csima Judit, Friedl Katalin: Nyelvek és automaták, Digitális Tankönyvtár, 2014. 

Dr. Ésik Zoltán, Dr. Gombás Éva és Dr. Iván Szabolcs: Automaták és formális nyelvek példatár, Typotex Kiadó, 

2011. 

A. Salomaa, G. Rozenberg (Szerkesztők): The Handbook of Formal Languages I., II. (Springer Publishing Com-

pany, 1997.) 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 

- Ismeri az informatikai szakterület tudásanyagát megalapozó általános és specifikus mate-

matikai, számítástudományi elveket, tényeket, szabályokat, összefüggéseket, és eljárásokat. 

- Ismeri és érti az informatikai szakterület legfontosabb általános elméleteit, összefüggéseit, 

tényanyagát és az ezekhez szükséges felépítő fogalomrendszert, különösen a fordítóprogramok 

területén. 

b) képességei 

- Képes az általános és specifikus matematikai, számítástudományi elveket, tényeket, szabá-

lyokat, összefüggéseket alkalmazni informatikai szakterületen. 

- Képes informatikai tudását az elsajátított matematikai, számítástudományi elvek, tények, 

szabályok, eljárások alapján folyamatosan fejleszteni. 

- Képes az informatika formális modelljeinek alkalmazására. 

                                                           
154 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Ásványi Tibor, docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

Csuhaj Varjú Erzsébet, tanszékvezető egyetemi tanár, DSc 

Nagy Sára, mestertanár 

Dévai Gergely, adjunktus, PhD 

 
 

(1.) Tantárgy neve: Számításelmélet Kreditértéke: 5 kredit 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: elméleti jellegű (kredit%) 

A tanóra155 típusa: ea. / gyak. / konz. és óraszáma: 2 / 2 / 1 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: ) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők156 (ha vannak): -- 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb157): koll / gyj  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok158 (ha vannak): -- 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 5. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Formális nyelvek és a fordítóprogramok alapjai, Algoritmusok és Adat-

szerkezetek II. 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A számítástudomány rövid története. 

 Az eddig tanult számítási modellek áttekintése. Chomsky hierarchia, pumpálási lemmák, zártsági tételek, algorit-

mikus kérdések (beletartozás, üresség, egyenlőség, diszjunktság, végesség)  

A Turing-gép, mint algoritmus modell bemutatása.  Church-Turing-tézis. Többszalagos, nemdeterminsztikus, off-

line és szófüggvényeket kiszámító Turing-gépek. 

Példák eldönthetetlen és nem rekurzívan felsorolható nyelvekre, eldönthetetlenség bizonyítása visszavezetéssel. 

A P, NP, coNP osztályok, kapcsolatuk. A polinom idejű (Karp-) visszavezetés fogalma, NP-teljesség. NP-teljes 

problémák: SAT és különböző változatai, gráfelméleti problémák, Hamilton út és változatai, utazóügynök problé-

ma, hátizsák probléma, ládapakolás. 

A tárbonyolultság fogalma, kitekintés más bonyolultsági osztályokra. 

Dinamikus programozás : hátizsák probléma, leghosszabb közös részsorozat 

Közelítő algoritmusok: utazóügynök probléma rosszul közelíthetősége, ládapakolás közelítő algoritmusai 

 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szer-

ző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

 

                                                           
155  Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató sze-

mélyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama 

legalább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  

 

156  pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 

157  pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 

158  pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. 

bekérése  
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Kötelező: 

 

Gazdag Zsolt: Bevezetés a számításelméletbe, ELTE Digitális Intézményi Tudástár, 2015. 

 Rónyai L. Ivanyos G., Szabó R. Algoritmusok, Typotex, 1999. 

Ésik Zoltán: A számítástudomány alapjai, Typotex, 2011.  

 

Ajánlott: 

 

Csima Judit, Friedl Katalin: Nyelvek és automaták, Digitális Tankönyvtár, 2014. 

Fülöp Zoltán: Formális nyelvek és szintaktikus elemzésük, 2. kiadás, Polygon,  2004. 

Ésik Zoltán, Gombás Éva, Iván Szabolcs: Automaták és formális nyelvek példatár, Typotex, 2011. 

Hunyadvári L.: Formális nyelvek, elektronikus jegyzet, 2006. 

 C. H. Papadimitriou: Számítási Bonyolultság, Novadat, 1999. 

Demetrovics J., Jordan D., Anton P.: A számítástudomány matematikai alapjai, Tankönyvkiadó, 

Budapest, 1985. 

Lovász L.: Algoritmusok bonyolultsága, Typotex, 2014. 

 

M.R. Garey, D.S. Johnson: Computers and Intractability: A Guide to the Theory 

of NP-Completeness. W.H. Freeman, 1979. 

Arto Salomaa: Formal Languages, Academic Press, 1973. 

Michael Sipser: Introduction to the Theory of Computation, 3rd ed., Cengage Learning, 2013. 

J.E. Hopcroft, R. Motwani, J.D. Ullman: Introduction to Automata Theory, Languages, and 

Computation, 3rd ed., Pearson Education Ltd., 2014. 

A. Salomaa, G. Rozenberg (eds.): The Handbook of Formal Languages I., II., Springer Publishing Company, 1997. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

    a) tudása 

- Ismeri az informatikai szakterület tudásanyagát megalapozó általános és specifikus matematikai, számítástu-

dományi elveket, tényeket, szabályokat, összefüggéseket, és eljárásokat. 

b) képességei 

- Képes az általános és specifikus matematikai, számítástudományi elveket, tényeket, szabályokat, összefüggése-

ket alkalmazni informatikai szakterületen. 

    - Képes informatikai tudását az elsajátított matematikai, számítástudományi elvek, tények, szabályok, eljárások 

alapján folyamatosan fejleszteni. 

- Képes az informatika formális modelljeinek alkalmazására. 

 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Tichler Krisztián, adjunktus, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

Csuhaj Varjú Erzsébet, tanszékvezető egyetemi tanár,  DSc 

Kolonits Gábor, tanársegéd 

Lázár Katalin Anna, adjunktus, PhD 

 

(1.) Tantárgy neve: Bevezetés a számításelméletbe Kreditértéke: 5 kredit 

A tantárgy besorolása: kötelező   

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: elméleti jellegű (kredit%) 

A tanóra159 típusa: ea. / gyak. / konz. és óraszáma: 2 / 2 / 1 az adott félévben, 

                                                           
159  Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató sze-

mélyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama 

legalább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
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(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: ) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők160 (ha vannak): -- 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb161): koll / gyj  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok162 (ha vannak): -- 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Diszkrét matematika I, Algoritmusok és Adatszerkezetek II. 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Determinisztikus és nemdeterminisztikus véges automaták, ezek ekvivalenciája. A reguláris kifejezés fogalma, 

kapcsolata a reguláris nyelvekkel, véges automatákkal. 

Környezetfüggetlen grammatika, nyelv fogalma. Levezetési fa. 

A (nemdeterminisztikus) veremautomata.  A veremautomaták és a környezetfüggetlen nyelvek kapcsolata. 

Zártsági tulajdonságok, Normálformák. Chomsky-féle hierarchia. Pumpálási lemmák. 

A Turing-gép, mint algoritmus modell bemutatása.  Church-Turing-tézis. Többszalagos, nemdeterminsztikus, off-

line és szófüggvényeket kiszámító Turing-gépek. 

Példák eldönthetetlen és nem rekurzívan felsorolható nyelvekre, eldönthetetlenség bizonyítása visszavezetéssel. 

A P, NP, coNP osztályok, kapcsolatuk. A polinom idejű (Karp-) visszavezetés fogalma, NP-teljesség. A NP-teljes 

problémák: SAT és különböző változatai, gráfokkal és halmazokkal kapcsolatos problémák, Hamilton út és válto-

zatai, utazóügynök probléma. 

A tárbonyolultság fogalma, kitekintés más bonyolultsági osztályokra. 

 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szer-

ző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező: 

Ésik Zoltán: A számítástudomány alapjai, Typotex, 2011.  

Gazdag Zsolt: Bevezetés a számításelméletbe, ELTE Digitális Intézményi Tudástár, 2015. 

Ajánlott: 

 

Csima Judit, Friedl Katalin: Nyelvek és automaták, Digitális Tankönyvtár, 2014 

Fülöp Zoltán: Formális nyelvek és szintaktikus elemzésük, 2. kiadás, Polygon,  2004. 

Ésik Zoltán, Gombás Éva, Iván Szabolcs: Automaták és formális nyelvek példatár, Typotex, 2011. 

Bach Iván: Formális nyelvek, Typotex, 2005. 

Hunyadvári L.: Formális nyelvek, elektronikus jegyzet, 2006. 

 C. H. Papadimitriou: Számítási Bonyolultság , Novadat, 1999 

Demetrovics J., Jordan D., Anton P.: A számítástudomány matematikai alapjai, Tankönyvkiadó, 

1985. 

Révész Gy.: Bevezetés a formális nyelvek elméletébe , Akadémiai Kiadó, 1979. 

Lovász L.: Algoritmusok bonyolultsága, Typotex, 2014. 

Rónyai L. Ivanyos G., Szabó R. Algoritmusok, Typotex, 1999. 

 

M.R. Garey, D.S. Johnson: Computers and Intractability: A Guide to the Theory 

of NP-Completeness. W.H. Freeman, 1979. 

Michael Sipser: Introduction to the Theory of Computation , 3rd ed., Cengage Learning, 2013. 

Arto Salomaa: Formal Languages, Academic Press, 1973. 

J.E. Hopcroft, R. Motwani, J.D. Ullman: Introduction to Automata Theory, Languages, and 

Computation, 3rd ed. Pearson Education Ltd., 2014. 

A. Salomaa, G. Rozenberg (eds.): The Handbook of Formal Languages I., II. , Springer Publishing Company, 

1997. 

                                                                                                                                                                                              

 

160  pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 

161  pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 

162  pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. 

bekérése  
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Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 

- Ismeri az informatikai szakterület tudásanyagát megalapozó általános és specifikus matematikai, számítástu-

dományi elveket, tényeket, szabályokat, összefüggéseket, és eljárásokat. 

b) képességei 

- Képes az általános és specifikus matematikai, számítástudományi elveket, tényeket, szabályokat, összefüggése-

ket alkalmazni informatikai szakterületen. 

- Képes informatikai tudását az elsajátított matematikai, számítástudományi elvek, tények, szabályok, eljárások 

alapján folyamatosan fejleszteni. 

- Képes az informatika formális modelljeinek alkalmazására. 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Tichler Krisztián, adjunktus, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

Csuhaj Varjú Erzsébet, tanszékvezető egyetemi tanár, DSc 

Kolonits Gábor, tanársegéd, Msc 

 

 

(1.) Tantárgy neve: Kriptográfia és biztonság Kreditértéke: 5 kredit 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 5 (kredit%) 

A tanóra163 típusa: ea. / konz és óraszáma: 2 / 2 / 1 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: ) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők164 (ha vannak):  

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb165): koll / gyj 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok166 (ha vannak): 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. félév, 5. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Diszkrét  Matematika I 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy keretében elméleti oldaról az egyszerűbb kriptográfiai primitívekhez szükséges ma-

tematikai és számításelméleti hátteret sajátíthatják el az érdeklődők. Gyakorlati oldalról alapve-

tő kriptográfiai protokollokat, valamint komplex rendszereket mutatunk be számos alkalmazási 

területen keresztül. 

Tematika: kriptográfiai biztonság alapjai, fenyegetésmodell, nehéz problémák, faktorizáció, 

diszkrét logaritmus; prímtesztek és támadások; szimmetrikus kulcsú kriptográfia, one-time pad, 

blokktitkosítók és folyamtitkosítók; nyilvános kulcsú kriptográfia, RSA, Diffie-Hellman kulcs-

csere, hash-függvények, MAC-ek, digitális aláírások. 

                                                           
 

163 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
164 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
165 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
166 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein: Új algoritmusok, ISBN: 

9789639193901 

Buttyán Levente, Vajda István: Kriptográfia és alkalmazásai, ISBN: 978-963-2796-96-3 

Bruce Schneier: Applied Cryptography – Protocols, Algorithms, and Source Code in C, ISBN 978-1-119-09672-6 

 

 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

pl.:  

g) tudása 
- Ismeri az informatikai szakterület tudásanyagát megalapozó általános és specifikus 

matematikai, számítástudományi elveket, tényeket, szabályokat, összefüggéseket, és 

eljárásokat. 

- Ismeri az informatikai szakterület tervezési, fejlesztési, működtetési és irányítási 

folyamatainak alapvető feladatmegoldási elveit, módszereit és eljárásait, különösen a következő területen: 

információbiztonság. 

- Rendelkezik az informatikai szakterület megfelelő szakspecifikus eszközeinek 

ismeretével az eszközök kiválasztásához és a feladatok elvégzéséhez, különösen alábbi területen: 

információbiztonság. 

h) képességei 

- Képes az általános és specifikus matematikai, számítástudományi elveket, tényeket, 

szabályokat, összefüggéseket alkalmazni informatikai szakterületen. 

- Képes az informatikai szakterület tudásanyagát alkalmazni algoritmusok tervezésére, 

elemzésére és implementálására a legfontosabb programozási paradigmák figyelembe 

vételével. 

- Képes az informatikai szakterület tudásanyagát alkalmazni információbiztonsági és 

kriptográfiai problémák esetében. 

- Képes informatikai tudását az elsajátított matematikai, számítástudományi elvek, tények, 

szabályok, eljárások alapján folyamatosan fejleszteni. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Ligeti Péter, egyetemi adjunktus, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

Nagy Ádám, egyetemi tanársegéd 

Tóth Viktória, egyetemi adjunktus, PhD 

 

 

(1.) Tantárgy neve: Bevezetés a gépi tanulásba Kreditértéke: 3 kredit 

A tantárgy besorolása: kötelező  (a nem kívánt törlendő!) 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: elmélet 66%, gyakorlat 33% 

(kredit%) 

A tanóra167 típusa: gyak. / konz és óraszáma: 2 / 1 az adott félévben, 

ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: tananyag nyelve angol 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők168  

Az anyag ismeretterjesztő és tudásfejlesztő jellegű mind gyakorlati, mind elméleti vonatkozásokban 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb169): gyj (összevont számonkérés) A számonkérés a írásbeli és szóbeli 

                                                           
 

167 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
168 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
169 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 

https://bookline.hu/szerzo/thomas-h--cormen/12840109
https://bookline.hu/szerzo/charles-e--leiserson/12840111
https://bookline.hu/szerzo/ronald-l--rivest/12840112
https://bookline.hu/szerzo/clifford-stein/12840113
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Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok170 (ha vannak):  

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2-4. félév  

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): alap vektor-mátrix fogalmak, deriválás fogalma 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A gépi tanulás elmélete és szoftverei robbanásszerűen fejlődnek. Az ismeretek folyamatos bővítésének 

képességének elsajátítása, a megbízható és hamis ismeretek kiszűrése a tárgy egyik célja. A tárgy áttekinti az MI 

történetét, robbanásait és az ún. MI Teleket, alapirányait, az aktuális state-of-the-art megoldásokat és trendeket. A 

gyakorlat a tananyag és szoftvereszközök megismerését és közös bővítését célozza.  

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Ajánlott irodalom 

1. Y. Hadad, 30 Amazing Applications of Deep Learning 

2. Awesome Artificial Intelligence (AI): A curated list of AI courses, books, video lectures and papers. 

3. JP Mueller és L Massaron: Artificial Intelligence for Dummies, Wiley, 2018 

4. I. Goodfellow, Y. Bengio, A. Courville, Deep Learning, MIT Press, 2016 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

i) tudása 

- az MI-ben folyó robbanásról, azok irányairól 

- a mélyebb megértéshez szükséges matematika ismeretek jelentősége 

- a gazdasági folyamatok mélyebb megértéshez szükséges közgazdasági ismeretek jelentősége 

j) képességei 

- internetes keresés ebben a témában.  

- software 2.0 elvek használata 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Lőrincz András 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):  

…………………..…. 

 

 

 

 

 

(1.) Tantárgy neve: Programozási módszertan Kreditértéke: 5 kredit 

A tantárgy besorolása: kötelező  (a nem kívánt törlendő!) 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 40-60 (kredit%) 

A tanóra171 típusa: ea. / gyak. / konz. és óraszáma: 2 / 2 / 1 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: ) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők172 (ha vannak): 
……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb173): koll / gyj  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok174 (ha vannak): …………………….. 

                                                           
170 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
 

171 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
172 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
173 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
174 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. félév, 6. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Programozás elmélet 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Megoldási stratégiák (levezetés, visszavezetés, transzformáció; adatabsztrakció, 

függvényabsztrakció). Programozási tételek: függvény helyettesítési értéke (kompozíció, 

esetszétválasztás, rekurzió), elemenkénti feldolgozás (definíció, egyváltozós, kétváltozós, 

általános), visszalépéses keresés és számlálás, logaritmikus keresés. Programtranszformációk 

(nem megengedett feltételek, szimultán értékadás, függvény helyettesítése változóval, rekurzív 

függvény helyettesítése változóval, programinverzió). Típustranszformációk (függvény, 

függvénytípus, vektor, halmaz, sorozat, fájlok). Példák állapottér transzformációkra, 

absztrakciós stratégiákra (időszerűsítés: definíciók, megoldások egyértelmű kulcs esetén, 

megoldások nem egyértelmű kulcs esetén). Kapcsolódás a fontosabb programozási 

paradigmákhoz. Párhuzamos programok helyességének kérdései. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Fóthi Ákos: Bevezetés a programozáshoz (Eötvös Kiadó, 2005) 

 

K. R. Apt, E.-R. Olderog, Verification of Sequential and Concurrent Program, 

Springer-Verlag, 1997. 

D. Gries, S. Owicki, An axiomatic proof technique for parallel programs, Acta 

Inf., 6, pp. 319-340, 1976. 

E. W. Dijkstra, A Discipline of Programming, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 

New York, 1976. ISBN-13: 978-0132158718 

D. Gries, The Science of Programming, Springer, Berlin, 1981.  ISBN: 978-1-4612-5983-1 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

pl.:  

k) tudása 

- Ismeri és érti az informatikai szakterület legfontosabb általános elméleteit, összefüggéseit, 

tényanyagát és az ezekhez szükséges felépítő fogalomrendszert. 
l) képességei 

- Képes az informatika formális modelljeinek alkalmazására. 

- Képes az általános és specifikus matematikai, számítástudományi elveket, tényeket, 

szabályokat, összefüggéseket alkalmazni informatikai szakterületen. 
 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Gregorics Tibor…………………….…… 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

…………………..…. 

 
 

 

ORSI 

 

 

(1.) Tantárgy neve: Számítási modellek (KV) Kreditértéke: 5 kredit 

A tantárgy besorolása: kötelező  (a nem kívánt törlendő!) 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: elméleti  

A tanóra175 típusa: ea. / gyak. / konz. és óraszáma: 2 / 2 / 1 az adott félévben, 
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(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: )  

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők176 (ha vannak): 
……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb177): koll / gyj  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok178 (ha vannak): …………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 5. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Bevezetés a számításelméletbe, Számításelmélet, Számításelmélet alapjai 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A kurzus  a számítás,  a számítási modell és  modellezés fogalmának jobb megértését szolgálja.  Ezen célból  egy-

részt több alapvető, klasszikus modellt mutatunk be:  a véges automatát, a veremautomatát és változataikat, a Tu-

ring gépet és néhány  változatát  (pl. a regiszter gépet), a parciálisan rekurzív függvényeket, a RAM gépet,  a logi-

kai hálózatokat, a sejtautomatát, a Petri hálókat.  Másrészt, nem hagyományos számítási modelleket  ismertetünk:  a 

membránrendszerek alapváltozatait és a DNS számítás egyes modelljeit (sodrási rendszerek,  Watson-Crick auto-

maták).  A kurzus során tárgyaljuk és összehasonlítjuk az egyes számítási modellek számítási erejét és hatékonysá-

gát, számítási- és leírási bonyolultságát,   használhatóságát elméleti és gyakorlati problémák megoldásában. 
 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Ajánlott  irodalom: 
1. J. E. Savage, Models of Computation: Exploring the Power of Computing, Brown University, 1998. 

(www.cs.brown.edu/~jes/book/pdfs/ModelsOfComputation.pdf)  

2. M. Fernandez, Models of Computation: An Introduction to Computability Theory  (Undergraduate Topics in 

Computer Science), Springer, 2009 

3. M. Sipser, Introduction to the Theory of Computation,  3rd edition, Cengage, 2012 

4. Gh. Paun, G. Rozenberg, A. Salomaa: DNA Computing – New Computing Paradigms.   Springer, 1998 

5. Gh. Paun, Membrane Computing. An Introduction. Springer, 2002 

 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 

- Ismeri az informatikai szakterület tudásanyagát megalapozó általános és specifikus matematikai, számítástu-

dományi elveket, tényeket, szabályokat, összefüggéseket, és eljárásokat. 

b) képességei 

- Képes az általános és specifikus matematikai, számítástudományi elveket, tényeket, szabályokat, összefüggése-

ket alkalmazni informatikai szakterületen. 

- Képes informatikai tudását az elsajátított matematikai, számítástudományi elvek, tények, szabályok, eljárások 

alapján folyamatosan fejleszteni. 

- Képes az informatika formális modelljeinek alkalmazására. 

- 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Csuhaj Varjú Erzsébet, tanszékvezető egyetemi tanár, DSc 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

Lázár Katalin Anna, egyetemi adjunktus, PhD 

                                                                                                                                                                                              
175 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
176 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
177 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
178 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  

http://www.cs.brown.edu/~jes/book/pdfs/ModelsOfComputation.pdf
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Tichler Krisztián, egyetemi adjunktus, PhD 

Kolonits Gábor, egyetemi tanársegéd 

 

(1.) Tantárgy neve: Típuselmélet Kreditértéke: 5 kredit 

A tantárgy besorolása: kötelezően választható 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 50% (kredit%) 

A tanóra179 típusa: ea. / gyak. / konz. és óraszáma: 2 / 2 /1   az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: ) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők180 (ha vannak): nincs 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb181): koll. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok182 (ha vannak): nincs 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): nincs 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A típuselmélet egyszerre egy programozási nyelv és az elsőrendű logika/halmazelmélet alternatívája a matematika 

megalapozására. Az informatikai konstrukciók átfogó elméletének tekinthető, melyben a számításelmélet, logika, 

programozási nyelvek és a matematika egy egységes nyelven tárgyalható és implementálható. A tantárgyban 

megtanulunk a típuselméletben bizonyításokat írni, programokat írni, és programok helyességét belátni. A 

gyakorlatokon az Agda programozási nyelvet használjuk, mely a típuselmélet egy népszerű implementációja. A 

következő témaköröket érintjük: ítéletlogika, típusok-halmazok-állítások megegyezése, definíció szerinti 

egyenlőség, véges halmazok, elsőrendű logika, propozicionális egyenlőség, Peano aritmetika, eldönthetőség, 

algebra, kvóciensek, induktív típusok, koinduktív típusok, programozási nyelvek beágyazása. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező: 

• The Univalent Foundations Program. Homotopy Type Theory: Univalent Foundations of Mathematics 

https://homotopytypetheory.org/book. Institute for Advanced Study, 2013. 1. fejezet. 

Ajánlott: 

• Ulf Norell and James Chapman. Dependently Typed Programming in Agda 

• Per Martin-L¨of. Constructive mathematics and computer programming. In Proc. Of a Discussion Meeting 

of the Royal Society of London on Mathematical Logic and Programming Languages, pages 167–184, 

Upper Saddle River, NJ, USA, 1985. Prentice-Hall, Inc. 

• Per Martin-L¨of. An intuitionistic theory of types: predicative part. In H.E. Rose and J.C. Shepherdson, 

editors, Logic Colloquium ’73, Proceedings of the Logic Colloquium, volume 80 of Studies in Logic and 

the Foundations of Mathematics, pages 73–118. North-Holland, 1975. 

• Martin-Löf’s Type Theory. B. Nordström, K. Petersson and J. M. Smith 

• Martin Hofmann. Syntax and semantics of dependent types. In Semantics and Logics of Computation, 

pages 79–130. Cambridge University Press, 1997 

 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

pl.:  
a) tudása 

- általános és specifikus matematikai, számítástudományi elvek: diszkrét matematika, logikai alapok, 

                                                           
179 

  Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató sze-

mélyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama 

legalább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
180  pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
181  pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
182  pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  

https://homotopytypetheory.org/book
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számításelmélet, algoritmusok tervezése és elemzése, automaták és formális nyelvek 

- informatikai szakterület legfontosabb általános elméletei: a programozás módszertani alapjai, 

programozási nyelvek, fordítóprogramok, alkalmazások fejlesztése 

- angol nyelvtudás fejlesztése az angol nyelvű irodalom olvasásával 
képességei 

- általános és specifikus matematikai, számítástudományi elvek, tények, szabályok, 

összefüggések alkalmazása 

- az informatika formális modelljeinek alkalmazása 

- az informatikai tudás folyamatos fejlesztése az elsajátított matematikai, számítástudományi 

elvek, tények, szabályok, eljárások alapján 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Kaposi Ambrus, adjunktus, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

Diviánszky Péter, adjunktus, PhD 

 
 

 

(1.) Tantárgy neve: Logika Kreditértéke: 5 kredit 

A tantárgy besorolása: kötelezően választható  (a nem kívánt törlendő!) 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: …60.. (kredit%) 

A tanóra183 típusa: ea. / gyak. / konz. és óraszáma: 2 / 2 / 1 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: ) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők184 (ha vannak): - 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb185): …kollokvium………….. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok186 (ha vannak): évközi zárthellyi 

dolgozatok…………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): …………………….. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): ………-…………….. 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A logika szemantikus tárgyalása, következményfogalom, szemantikus és szintaktikus.  

Eldöntésprobléma mint a logikai programozás háttere.  

Deduktív módszerek. A rezolúciós elv tárgyalása, Herbrand tételek, legáltalánosabb illesztő helyettesítés. 

Klózhalmaz kielégíthetetlenségét vizsgáló nevezetes módszerek. Fontosabb rezolúciós stratégiák. A logikai 

programozás alapelve. A logika és a logikai programozás viszonya. A PROLOG jellegű logikai program és a 

lineáris input rezolúció viszonya. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező irodalom: 

Pásztorné  Varga  K.,  Várterész M.:  

A  matematikai  logika  alkalmazásszemléletű  tárgyalása (PANEM Könyvkiadó, 2003) 
ISBN: 9635453647 

Ajánlott irodalom: 

Ayala-Rincón, Mauricio, de Moura, Flávio L. C.: 

                                                           
183  

  Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató sze-

mélyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama 

legalább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
184  pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
185  pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
186  pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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I. Applied Logic for Computer Scientists (Springer, 2017), ISBN 978-3-319-51653-0 
J. W. Lloyd:  
Foundation of Logic Programming (Springer, 1987) 
ISBN 978-3-642-83189-8 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 

- Ismeri az informatikai szakterület tudásanyagát megalapozó általános és specifikus 

matematikai, számítástudományi elveket, tényeket, szabályokat, összefüggéseket, és 

eljárásokat. Az érintett területek: logikai alapok. 

 
b) képességei 

- Képes az informatika formális modelljeinek alkalmazására. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Tejfel Máté …………………….…… 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

…………………..…. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Az ismeretkör:  Matematika 

Kredittartománya (max. 12 kr.): …….. 

Tantárgyai: 1)………………….……..…, 2)………………….……..…, 

3)………………….…………,  ……. 

 

 

(1.) Tantárgy neve: Matematikai alapok Kreditértéke: 4 kredit 

A tantárgy besorolása: kötelező  (a nem kívánt törlendő!) 
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A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: gyakorlati elmélet-gyakorlat 

aránya (30/70 )(kredit%) 

A tanóra187 típusa: gyakorlat és óraszáma: 0 / 4 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: ) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők188 (ha vannak) 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb189): gyj, folyamatos számonkérés 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok190 (ha vannak) 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak):-- 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Algebrai, gyökös, trigonometrikus kifejezések, egyenletek és egyenlőtlenségek megoldása, logikai alapok, logikai 

műveletek, azonosságok, kvantoros kifejezések használata. Teljes indukció. 

Lineáris algebrai alapok, vektorok, műveletek, függetlenség, bázis, mátrixok, műveletek, rang, determináns, 

lineáris egyenletrendszer, inverz, sajátérték feladat. Euklideszi tér, szimmetrikus mátrixok. 

Relációk, relációk tulajdonságai, függvények, értelmezési tartomány, grafikon, transzformációk, inverz, műveletek, 

tulajdonságok, sorozatok, tulajdonságaik, határérték. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező irodalom 

 

Matematikai alapozás (tanszéki oktatási segédanyag, 2009, szerkesztette: Csörgő István) 

Csörgő István: Fejezetek a lineáris algebrából. ELTE Eötvös Kiadó, 2013. 

 

Ajánlott irodalom 

: 

Kosztolányi-Kovács-Pintér-Urbán-Vincze: Sokszínű matematika 12. osztály (Nemzeti Tankönyvkiadó) 

 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

pl.:  

c) tudása 
- Ismeri az informatikai szakterület tudásanyagát megalapozó általános és specifikus matematikai, 

számítástudományi elveket, tényeket, szabályokat, összefüggéseket, és eljárásokat. 
d) képességei 

- Képes az általános és specifikus matematikai, számítástudományi elveket, tényeket, szabályokat, ösz-

szefüggéseket alkalmazni informatikai szakterületen. 

- Képes az informatikai szakterület tudásanyagát alkalmazni algoritmusok tervezésére, elemzésére és 

implementálására a legfontosabb programozási paradigmák figyelembe vételével. 

- Képes az informatikai szakterület tudásanyagát alkalmazni numerikus számítási rendszerek modellezé-

se és megvalósítása során. 
 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Gergó Lajos egyetemi docens 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

 

                                                           
 

187 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
188 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
189 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
190 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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(1.) Tantárgy neve: Diszkrét matematika I Kreditértéke: 5 kredit 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 90-10 (kredit%) 

A tanóra191 típusa: ea. / gyak. / konz. és óraszáma: 2 / 2 / 1 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: ) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők192 (ha vannak): 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb193): koll / gyj  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok194 (ha vannak):  

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Matematikai alapok 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Komplex számok: a komplex számok teste, konjugálás, abszolút érték, argumentum, trigono-

metrikus alak. Gyökvonás komplex számból. Az algebra alaptétele. 

 

Kombinatorika és elemi valószínűség: halmazok ekvivalenciája, véges és végtelen halmazok, 

véges halmazok tulajdonságai. A skatulya elv. Permutációk, variációk, kombinációk, ismétléssel 

is. Binomiális és polinomiális tétel. Logikai szita formula. Rekurziók. 

 

Gráfok: Irányítatlan gráfok: alapfogalmak, példák. Gráfok izomorfiája és Descartes-szorzata, 

részgráf, komplementer. Páros gráfok. Séták, vonalak, utak és körök, egyszerű tételek, össze-

függőség. Fák és feszítőfák, erdők, egyszerű tételek. Vágás, vágások száma. Euler-vonal, Ha-

milton út. Címkézett és súlyozott gráfok, mohó algoritmusok. Irányított gráfok, rajzolhatóság, 

kromatikus szám: alapfogalmak, éllistás, mátrixos ábrázolás. Erős 

összefüggőség, irányított fák. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Járai A. (szerk.): Bevezetés a matematikába - informatikai alkalmazásokkal, ELTE Eötvös ki-

adó, 2012, 444 o.; negyedik, javított és bövített kiadás; ISBN 987 963 284 077 2. 

 

Ajánlott: 

Láng Csabáné: Bevezetés a matematikába 

Lehman, E.; Leighton, F.T.; Meyer, A.R. (2014). Mathematics for computer science. 

Biggs, N.L. (2002). Discrete mathematics. Oxford University Press (Second Edition). 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

pl.:  

m) tudása 

- Ismeri az informatikai szakterület tudásanyagát megalapozó általános és specifikus 

matematikai, számítástudományi elveket, tényeket, szabályokat, összefüggéseket, és 

eljárásokat. Az érintett területek: analízis (kalkulus), numerikus analízis, diszkrét matematika, 

lineáris algebra, operációkutatás, valószínűségszámítás és statisztika, logikai alapok, 

                                                           
 

191 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
192 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
193 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
194 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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számításelmélet, algoritmusok tervezése és elemzése, automaták és formális nyelvek, 

mesterséges intelligencia alapjai. 
-  

n) képességei 

- Képes az általános és specifikus matematikai, számítástudományi elveket, tényeket, szabá-

lyokat, összefüggéseket alkalmazni informatikai szakterületen. 

- Képes az informatika formális modelljeinek alkalmazására. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Burcsi Péter, egyetemi docens, PhD, dr. habil. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

 

 

(1.) Tantárgy neve: Analízis I Kreditértéke: 5 kredit 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: ….. (kredit%) 

A tanóra195 típusa: ea. / gyak. / konz. és óraszáma: 2 / 2 / 1 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: ) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők196 (ha vannak): 
……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb197): koll / gyj  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok198 (ha vannak): …………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Matematika 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A valós számok halmaza, korlátos halmazok, szuprémum, infimum. Számsorozatok, monoton  
sorozatok. Konvergencia, Cauchy-kritérium. Műveletek és konvergencia. Monoton sorozatok  
konvergenciája. Gyökvonás. Kibővített számegyenes, tágabb értelemben vett határérték.  
Végtelen (numerikus) sorok, konvergencia, abszolút konvergencia. Konvergencia-kritériumok.  
Leibniz-sorok. Zárójelezés, átrendezés, sorok szorzása, Mertens-tétel. Valós számok p-adikus  
törtelőállítása. Hatványsorok, Cauchy-Hadamard-tétel. Hatványsor összegfüggvénye, elemi  
függvények. Függvények határértéke. Átviteli elv, határérték és műveletek. Analitikus függvények, ill. 
monoton függvények határértéke.  Folytonosság, szakadás. A folytonosság  
kapcsolata a határértékkel. A folytonosságra vonatkozóátviteli elv, műveletek folytonos függvényekkel. 
Az összetett függvény folytonossága. Bolzano-tétel, Darboux-tulajdonság. Analitikus függvények folyto-
nossága. Kompakt intervallumon folytonos függvények szélső- 
értéke, Weierstrass-tétel. Egyenletes folytonosság, Heine-tétel. Az inverz függvény folytonossága 
 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Leindler L., Schipp F: Analízis I. (egyetemi jegyzet), Tankönyvkiadó, Budapest, 1976. 
Simon P., Bevezetés az analízisbe 1 (egyetemi jegyzet), ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2016.  

                                                           
 

195 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
196 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
197 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
198 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Szili L., Analízis feladatokban I., ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2008. 
Schipp F., Analízis I. (egyetemi jegyzet), JATE, Pécs, 1994. 
Simon P., Fejezetek az analízisből (egyetemi jegyzet), ELTE TTK, Budapest, 1997. 
W. Rudin: A matematikai analízis alapjai, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1978. 
 
 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

 

a) tudása 

- Ismeri az informatikai szakterület tudásanyagát megalapozó általános és specifikus 

matematikai elveket, összefüggéseket, és eljárásokat. 

b) Képességei 
   - Képes az általános és specifikus matematikai  elveket,  összefüggéseket alkalmazni 

informatikai szakterületen. 
 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Szili László 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

…………………..…. 

 

(1.) Tantárgy neve: Analízis II (szoftverfejlesztő) Kreditértéke: 5 kredit 

A tantárgy besorolása: kötelező   

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: ….. (kredit%) 

A tanóra199 típusa: ea. / gyak. / konz. és óraszáma: 2 / 2 / 1 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: ) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők200 (ha vannak): 
……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb201): koll / gyj  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok202 (ha vannak): …………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Analízis I 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Speciális elemi függvények (exponenciális-, logaritmus-, hatványfüggvény). Egyváltozós valós  
függvények differenciálhatósága. Geometriai, fizikai interpretáció. Műveletek differenciálható függvé-
nyekkel. Az összetetett, ill. az inverz függvény deriváltja. Középérték tételek. Differen-ciálható függvé-
nyek vizsgálata: monotonitás, szélsőérték. L'Hospital-tétel. Többször differen-ciálható függvények. Hat-
ványsor öszegfüggvényének a deriváltjai. Taylor-sor, Taylor-polinom. Konvex, konkáv függvények, kap-
csolat a deriválttal. Inflexió. Primitív függvény, határozatlan integrál. Integrálási szabályok. A Riemann-
integrál definíciója. Műveletek integrálható függvényekkel. Az integrál intervallum szerinti additivitása. 
Középérték tétel. Folytonos, ill. monoton függvény integrálható. Az integrálfüggvény és tulajdonságai.  
Newton-Leibniz-formula. A parciális és a helyettesítéses integrálás szabálya. Improprius  
integrálok. Az integrálszámítás alkalmazásai 

                                                           
 

199 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
200 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
201 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
202 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Leindler L., Schipp F: Analízis I. (egyetemi jegyzet), Tankönyvkiadó, Budapest, 1976. 
Simon P., Bevezetés az analízisbe 1 (egyetemi jegyzet), ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2016.  
Schipp F., Analízis I. (egyetemi jegyzet), JATE, Pécs, 1994. 
Simon P., Fejezetek az analízisből (egyetemi jegyzet), ELTE TTK, Budapest, 1997. 
W. Rudin: A matematikai analízis alapjai, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1978. 
 
 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 

- Ismeri az informatikai szakterület tudásanyagát megalapozó általános és specifikus 

matematikai elveket, összefüggéseket, és eljárásokat. 
 

b) képességei 

- Képes az általános és specifikus matematikai elveket, összefüggéseket alkalmazni 

informatikai szakterületen. 
 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):  …………………….…… 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

…………………..…. 

 

(1.) Tantárgy neve: Diszkrét modellek alkalmazásai Kreditértéke: 3 kredit 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 50-50 (kredit%) 

A tanóra203 típusa: gyak. / konz és óraszáma: 2 / 1 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: ) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők204 (ha vannak):  

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb205): gyj (összevont számonkérés) 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok206 (ha vannak):  

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Diszkrét matematika I. 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Matematikai szoftverek használata: bevezetés egy komputeralgebra használatába. Felhasználói interface, 

programozási alapok, változók, elágazások, ciklusok, függvények írása. 

 

Matematikai problémák megoldása szoftverrel: lineáris algebrai és lineáris optimalizálási függvények, komplex 

számok, kombinatorikai függvények, gráfokkal kapcsolatos függvények példákon keresztül. 

 

Oszthatóság: oszthatóság a természetes és egész számok körében. Asszociáltak és egységek, 

                                                           
 

203 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
204 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
205 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
206 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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felbonthatatlan elem és prímelem. Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös, relatív 

prímek. Bővített euklideszi algoritmus egész számokra és következményei. A számelmélet alap-

tétele. Példák, példaprogramok. 

 

Kongruenciák: maradékosztályok, teljes és redukált maradékrendszerek, Z/mZ szerkezete. 

Euler-féle függvény, Euler-Fermat-tétel, Femat-tétel. Lineáris kongruenciarendszer megoldása. 

Diofantikus problémák, a kínai maradéktétel. Az RSA-eljárás és alkalmazásai. Az Euler-féle 

függvény számítása. Példák, példaprogramok. 

 

Polinomok: polinomgyűrűk alaptulajdonságai, polinomfüggvények. A maradékos osztás tétele 

polinomokra és következményei. Polinom algebrai deriváltja, többszörös gyökök. Irreducibilis 

polinomok és testbővítések, véges testek. Irreducibilis polinomok a komplex, valós, racionális 

és az egész számok felett, Gauss tétele. Lagrange-interpoláció, titokmegosztás, többhatározatla-

nú polinomok. Példák, példaprogramok. 

 

Kriptográfiai, kódoláselméleti alkalmazási példák számítógéppel. 
 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Járai A. (szerk.): Bevezetés a matematikába - informatikai alkalmazásokkal, ELTE Eötvös ki-

adó, 2012, 444 o.; negyedik, javított és bövített kiadás; ISBN 987 963 284 077 2. 

Gregory V. Bard: SageMath for Undergraduates, American Mathematical Society, 2015 

 

Ajánlott: 

Láng Csabáné: Bevezetés a matematikába 

Lehman, E.; Leighton, F.T.; Meyer, A.R. (2014). Mathematics for computer science. 

Biggs, N.L. (2002). Discrete mathematics. Oxford University Press (Second Edition). 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

pl.:  

o) tudása 

- Ismeri az informatikai szakterület tudásanyagát megalapozó általános és specifikus 

matematikai, számítástudományi elveket, tényeket, szabályokat, összefüggéseket, és 

eljárásokat. Az érintett területek: analízis (kalkulus), numerikus analízis, diszkrét matematika, 

lineáris algebra, operációkutatás, valószínűségszámítás és statisztika, logikai alapok, 

számításelmélet, algoritmusok tervezése és elemzése, automaták és formális nyelvek, 

mesterséges intelligencia alapjai. 
-  

p) képességei 

- Képes az általános és specifikus matematikai, számítástudományi elveket, tényeket, szabá-

lyokat, összefüggéseket alkalmazni informatikai szakterületen. 

- Képes az informatika formális modelljeinek alkalmazására. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Burcsi Péter, egyetemi docens, PhD, dr. habil. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 
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(1.) Tantárgy neve: Numerikus módszerek Kreditértéke: 5 kredit 

A tantárgy besorolása: kötelező  (a nem kívánt törlendő!) 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 50/50 (kredit%) 

A tanóra207 típusa: ea. / gyak. / konz. és óraszáma: 2 / 2 / 1 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: ) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők208 (ha vannak):  

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb209): koll / gyj  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok210 (ha vannak): …………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Analízis II (F) 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A lebegőpontos számábrázolás egy modellje. A hibaszámítás elemei. 

Lineáris egyenletrendszerek (LER) megoldása: direkt módszerek (Gauss-elimináció, LU felbontás)  

Mátrixnormák. Lineáris egyenletrendszerek kondícionáltsága. 

Nemlineáris egyenletek megoldása. Intervallum-felezés algoritmusa, fixpont tétel [a;b] intervalumra. Newton-

módszer. A Horner algoritmus polinom helyettesítési értékeinek gyors számolására. Becslés a polinom gyökeinek 

elhelyezkedésére. 

A polinom interpoláció. Lagrange és Newton alak. A Csebisev polinomok szerepe az interpolációban. 

Legkisebb négyzetek módszere. A négyzetesen legjobban közelítő polinom előállítása. 

Numerikus integrálás. Newton-Cotes formulák (érintő-, trapéz- és Simpson formula, összetett formulák). 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Gergó Lajos: Numerikus módszerek, ELTE Eötvös kiadó Kft. 2013. 

Bozsik József, Krebsz Anna: Numerikus módszerek példatár, 2010. ELTE IK Kari Digitális Könyvtár 

(https://www.inf.elte.hu/karidigitaliskonyvtar) 

Stoyan Gisbert-Takó Galina: Numerikus módszerek 1. Typotex Kiadó Kft. 2002. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 

- Ismeri az informatikai szakterület tudásanyagát megalapozó általános és specifikus matematikai, 

számítástudományi elveket, tényeket, szabályokat, összefüggéseket, és eljárásokat. Az érintett területek: analízis 

(kalkulus), numerikus analízis, diszkrét matematika, lineáris algebra, operációkutatás, valószínűségszámítás és 

statisztika, logikai alapok, számításelmélet, algoritmusok tervezése és elemzése, automaták és formális nyelvek, 

mesterséges intelligencia alapjai. 

b) képességei 

- Képes az általános és specifikus matematikai, számítástudományi elveket, tényeket, szabályokat, 

összefüggéseket alkalmazni informatikai szakterületen. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Krebsz Anna, egyetemi docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

…………………..…. 

 

(2.) Tantárgy neve: Valószínűségszámítás és statisztika (F) Kreditértéke: 3 kredit 

                                                           
 

207 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
208 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
209 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
210 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  

https://www.inf.elte.hu/karidigitaliskonyvtar
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A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 30/70 (kredit%) 

A tanóra típusa: ea. / gyak. / konz.  és óraszáma: 0 + 2 + 1 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve:) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):  

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyj 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak): ……….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 5. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Analízis II (F) 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

 

A valószínűségszámítás és statisztika alapfogalmainak ismertetése elemi szinten (általában bizonyítá-

sok nélkül): 

A valószínűség, elemi tulajdonságai. Feltételes valószínűség, Bayes-tétel. Függetlenség. Eloszlás- és 

sűrűségfüggvény. Független valószínűségi változók. Nevezetes diszkrét és abszolút folytonos eloszlá-

sok. A várható érték és a szórás, tulajdonságai, kiszámítása, nevezetes egyenlőtlenségek. Kovariancia 

és korrelációs együttható. Nagy számok törvényei. Centrális határeloszlástétel.  

Statisztikai mező, minta, statisztika. Leíró statisztikák.  Becslések. Maximum likelihood becslés. 

Momentum módszer. Konfidencia intervallumok. Hipotézisvizsgálat. U- és t- próbák. Khínégyzet-

próba és alkalmazásai. Lineáris regresszió. 

Statisztikai programnyelv (R) alapszintű ismerete. 
 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Arató Miklós, Prokaj Vilmos és Zempléni András: Bevezetés a valószínűségszámításba és alkalmazásai-

ba: példákkal, szimulációkkal (elektronikus jegyzet, 2013, 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-

0073_bevezetes_valoszinusegszamitasba/index.html) 

Fazekas István: Valószínűségszámítás és statisztika (elektronikus jegyzet, 2011, 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0046_valoszinusegszamitas_es_statisztika/adatok.html) 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 

- Ismeri az informatikai szakterület tudásanyagát megalapozó valószínűségszámítási és statisztikai elve-

ket, tényeket, szabályokat, összefüggéseket, és eljárásokat. 

b) képességei 

- Képes a valószínűségszámítási és statisztikai elveket, tényeket, szabályokat, összefüggéseket 

alkalmazni informatikai szakterületen 

- Képes informatikai tudását az elsajátított statisztikai elvek, tények, szabályok, eljárások alapján 

folyamatosan fejleszteni 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Arató Miklós, egyetemi docens, CSc. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

Zempléni András egyetemi docens, CSc; 

Kovács Ágnes tanársegéd, PhD; 
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Analízis II (T)?? 

 

 

 

Analízis II. 

 

(1.) Tantárgy neve: Diszkrét matematika II Kreditértéke: 5 kredit 

A tantárgy besorolása: kötelező  (a nem kívánt törlendő!) 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 90-10 (kredit%) 

A tanóra211 típusa: ea. / gyak. / konz. és óraszáma: 2 / 2 / 1 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: ) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők212 (ha vannak):  

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb213): koll / gyj  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok214 (ha vannak) 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Diszkrét matematika I. 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Oszthatóság: oszthatóság a természetes és egész számok körében. Asszociáltak és egységek, 

felbonthatatlan elem és prímelem. Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös, relatív 

prímek. Bővített euklideszi algoritmus egész számokra és következményei. A számelmélet alap-

tétele. Prímszámok, szita. 

 

Kongruenciák: maradékosztályok, teljes és redukált maradékrendszerek, Z/mZ szerkezete. 

Komplemens számábrázolás. Euler-féle függvény, Euler-Fermat-tétel, Femat-tétel. Lineáris 

kongruenciarendszer megoldása. Diofantikus problémák, a kínai maradéktétel. Az RSA-eljárás 

és alkalmazásai. Az Euler-féle függvény számítása. 

 

Polinomok: polinomgyűrűk alaptulajdonságai, polinomfüggvények. A maradékos osztás tétele 

polinomokra és következményei. Polinom algebrai deriváltja, többszörös gyökök. Irreducibilis 

polinomok és testbővítések, véges testek. Irreducibilis polinomok a komplex, valós, racionális 

és az egész számok felett, Gauss tétele. Lagrange-interpoláció, titok megoszlás, többhatározat-

lanú polinomok. 

 

Forráskódolás: információ, bit, entrópia, a kódolás alapjai. Betűnkénti kódolás, kódfa, prefix 

kód, egyenletes kód és vesszős kód. McMillan-egyenlőtlenség, átlagos szóhosszúság, optimális 

kód és konstrukciója, Shannon tétele zajmentes csatornára. A szótárkódok alapgondolata. 

 

                                                           
 

211 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
212 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
213 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
214 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Hibakorlátozó kódolás: hibajelző és hibajavító kódok, egyszerű példák, kódok távolsága és 

súlya. Hamming-korlát, Singleton-korlát. Lineáris kód, generátormátrix, ellenőrző mátrix, 

szindrómadekódolás, példák. Polinom kódok, CRC-kódok, Reed-Solomon-kódok és dekódolá-

suk. 

 
 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Járai A. (szerk.): Bevezetés a matematikába - informatikai alkalmazásokkal, ELTE Eötvös ki-

adó, 2012, 444 o.; negyedik, javított és bövített kiadás; ISBN 987 963 284 077 2. 

 

Ajánlott: 

Láng Csabáné: Bevezetés a matematikába 

Lehman, E.; Leighton, F.T.; Meyer, A.R. (2014). Mathematics for computer science. 

Biggs, N.L. (2002). Discrete mathematics. Oxford University Press (Second Edition). 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

pl.:  

q) tudása 

- Ismeri az informatikai szakterület tudásanyagát megalapozó általános és specifikus 

matematikai, számítástudományi elveket, tényeket, szabályokat, összefüggéseket, és 

eljárásokat. Az érintett területek: analízis (kalkulus), numerikus analízis, diszkrét matematika, 

lineáris algebra, operációkutatás, valószínűségszámítás és statisztika, logikai alapok, 

számításelmélet, algoritmusok tervezése és elemzése, automaták és formális nyelvek, 

mesterséges intelligencia alapjai. 
-  

r) képességei 

- Képes az általános és specifikus matematikai, számítástudományi elveket, tényeket, szabá-

lyokat, összefüggéseket alkalmazni informatikai szakterületen. 

- Képes az informatika formális modelljeinek alkalmazására. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Burcsi Péter, egyetemi docens, PhD, dr. habil. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

 
 

 

(1.) Tantárgy neve: Numerikus módszerek I-TM Kreditértéke: 5 kredit 

A tantárgy besorolása: kötelező  (a nem kívánt törlendő!) 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 50/50  (kredit%) 

A tanóra215 típusa: ea. / gyak. / konz. és óraszáma: 2 / 2 / 1 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: ) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők216 (ha vannak):  

                                                           
 

215 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
216 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
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A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb217): koll / gyj  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok218 (ha vannak): …………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3. félév vagy 4. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Analízis II 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A lebegőpontos számábrázolás egy modellje. A hibaszámítás elemei. 

A szükséges lineáris algebrai ismeretek összefoglalása. 

Mátrixnormák. Lineáris egyenletrendszerek kondícionáltsága. 

Lineáris egyenletrendszerek (LER) megoldása: direkt módszerek (Gauss-elimináció, LU felbontás, Cholesky fel-

bontás, QR felbontás) és iterációs módszerek (Jacobi, Gauss-Seidel, ILU algoritmus). 

Nemlineáris egyenletek megoldása. Intervallum-felezés algoritmusa, fixpont tétel [a;b] intervalumra. Newton-

módszer. A Horner algoritmus polinom helyettesítési értékeinek gyors számolására. Becslés a polinom gyökeinek 

elhelyezkedésére. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Gergó Lajos: Numerikus módszerek, ELTE Eötvös kiadó Kft. 2013. 

Bozsik József, Krebsz Anna: Numerikus módszerek példatár, 2010. ELTE IK Kari Digitális Könyvtár 

(https://www.inf.elte.hu/karidigitaliskonyvtar) 

Stoyan Gisbert-Takó Galina: Numerikus módszerek 1. Typotex Kiadó Kft. 2002. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

 

a) tudása 
- Ismeri az informatikai szakterület tudásanyagát megalapozó általános és specifikus matematikai, 

számítástudományi elveket, tényeket, szabályokat, összefüggéseket, és eljárásokat. Az érintett területek: analízis 

(kalkulus), numerikus analízis, diszkrét matematika, lineáris algebra, operációkutatás, valószínűségszámítás és 

statisztika, logikai alapok, számításelmélet, algoritmusok tervezése és elemzése, automaták és formális nyelvek, 

mesterséges intelligencia alapjai. 

b) képességei 

- Képes az általános és specifikus matematikai, számítástudományi elveket, tényeket, szabályokat, 

összefüggéseket alkalmazni informatikai szakterületen. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Krebsz Anna, egyetemi docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

…………………..…. 

 

(1.) Tantárgy neve: Numerikus módszerek I-F Kreditértéke: 5 kredit 

A tantárgy besorolása: kötelező  (a nem kívánt törlendő!) 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 50/50  (kredit%) 

A tanóra219 típusa: ea. / gyak. / konz. és óraszáma: 2 / 2 / 1 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: ) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők220 (ha vannak):  

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb221): koll / gyj  

                                                           
217 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
218 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
 

219 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
220 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 

https://www.inf.elte.hu/karidigitaliskonyvtar
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Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok222 (ha vannak): …………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Analízis II 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A lebegőpontos számábrázolás egy modellje. A hibaszámítás elemei. 

A szükséges lineáris algebrai ismeretek összefoglalása. 

Mátrixnormák. Lineáris egyenletrendszerek kondícionáltsága. 

Lineáris egyenletrendszerek (LER) megoldása: direkt módszerek (Gauss-elimináció, LU felbontás, Cholesky fel-

bontás, QR felbontás) és iterációs módszerek (Jacobi, Gauss-Seidel, ILU algoritmus). 

Nemlineáris egyenletek megoldása. Intervallum-felezés algoritmusa, fixpont tétel [a;b] intervalumra. Newton-

módszer. A Horner algoritmus polinom helyettesítési értékeinek gyors számolására. Becslés a polinom gyökeinek 

elhelyezkedésére. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Gergó Lajos: Numerikus módszerek, ELTE Eötvös kiadó Kft. 2013. 

Bozsik József, Krebsz Anna: Numerikus módszerek példatár, 2010. ELTE IK Kari Digitális Könyvtár 

(https://www.inf.elte.hu/karidigitaliskonyvtar) 

Stoyan Gisbert-Takó Galina: Numerikus módszerek 1. Typotex Kiadó Kft. 2002. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

 

a) tudása 
- Ismeri az informatikai szakterület tudásanyagát megalapozó általános és specifikus matematikai, 

számítástudományi elveket, tényeket, szabályokat, összefüggéseket, és eljárásokat. Az érintett területek: analízis 

(kalkulus), numerikus analízis, diszkrét matematika, lineáris algebra, operációkutatás, valószínűségszámítás és 

statisztika, logikai alapok, számításelmélet, algoritmusok tervezése és elemzése, automaták és formális nyelvek, 

mesterséges intelligencia alapjai. 

b) képességei 

- Képes az általános és specifikus matematikai, számítástudományi elveket, tényeket, szabályokat, 

összefüggéseket alkalmazni informatikai szakterületen. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Krebsz Anna, egyetemi docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

…………………..…. 

 

(2.) Tantárgy neve: Valószínűségszámítás és statisztika (T) Kreditértéke: 4 kredit 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 40/60 (kredit%) 

A tanóra típusa: ea. / gyak. / konz.  és óraszáma: 1 + 2 + 1  az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve:) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak): ….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): összevont számonkérés 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak): ……….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Analízis II 
 

                                                                                                                                                                                              
221 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
222 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  

https://www.inf.elte.hu/karidigitaliskonyvtar
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Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

 

A valószínűségszámítás és statisztika alapfogalmainak ismertetése (részben bizonyítások nélkül): 

A valószínűség, elemi tulajdonságai. Feltételes valószínűség, Bayes-tétel. Függetlenség. Eloszlás- és 

sűrűségfüggvény. Független valószínűségi változók. Nevezetes diszkrét és abszolút folytonos eloszlá-

sok. A várható érték és a szórás, tulajdonságai, kiszámítása, nevezetes egyenlőtlenségek. Medián, mo-

mentumok. Kovariancia és korrelációs együttható. Nagy számok törvényei. Centrális határeloszlástétel.  

Statisztikai mező, minta, statisztika. Leíró statisztikák.  Becslések. Maximum likelihood becslés, 

tulajdonságai. Momentum módszer. Konfidencia intervallumok. Hipotézisvizsgálat. U-, t- és F-

próbák. Khínégyzet-próba és alkalmazásai. Lineáris regresszió. 

Statisztikai programnyelv (R) alapszintű ismerete. 
 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Arató Miklós, Prokaj Vilmos és Zempléni András: Bevezetés a valószínűségszámításba és alkalmazásai-

ba: példákkal, szimulációkkal (elektronikus jegyzet, 2013, 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-

0073_bevezetes_valoszinusegszamitasba/index.html) 

Fazekas István: Valószínűségszámítás és statisztika (elektronikus jegyzet, 2011, 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0046_valoszinusegszamitas_es_statisztika/adatok.html) 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 

- Ismeri az informatikai szakterület tudásanyagát megalapozó valószínűségszámítási és statisztikai elve-

ket, tényeket, szabályokat, összefüggéseket, és eljárásokat. 

b) képességei 

- Képes a valószínűségszámítási és statisztikai elveket, tényeket, szabályokat, összefüggéseket 

alkalmazni informatikai szakterületen 

- Képes informatikai tudását az elsajátított statisztikai elvek, tények, szabályok, eljárások alapján 

folyamatosan fejleszteni 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Arató Miklós, egyetemi docens, CSc. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

Zempléni András egyetemi docens, CSc; 

 
 
 

(1.) Tantárgy neve: Többváltozós függvénytan Kreditértéke: 4 kredit 

A tantárgy besorolása: kötelező  (a nem kívánt törlendő!) 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: ….. (kredit%) 

A tanóra223 típusa: ea. / gyak. / konz. és óraszáma: 1 / 2 / 1 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: ) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők224 (ha vannak): 
……………………….. 

                                                           
 

223 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
224 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
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A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb225): gyj (összevont számonkérés) 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok226 (ha vannak): …………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Analízis II 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Rn-ben: norma, metrika, kompakt halmazok. Konvergens sorozatok Rn-ben. Rn→Rm
 típusú függvények határ-

értéke, folytonossága. A koordinátafüggvények szerepe. Kompakt halmazon folytonos függvények tulajdonságai: 

Weierstrass-, Heine-tétel, az inverz függvény folytonossága. A fixpont-tétel. Görbék és felületek paraméteres előál-

lítása. A (Frechet-)deriválhatóság fogalma. A koordinátafüggvények szerepe. Jacobi-mátrix, deriváltvektor, gradi-

ens. Iránymenti derivált, parciális derivált. Többször deriválhatófüggvények, Young-tétel. A Taylor-formula Lag-

range-, ill. Peano-féle maradéktaggal. Kvadratikus alakok, elemi tulajdonságaik. Többváltozós függvények szélső-

értéke. Implicit függvény-, ill. inverz függvény-tétel. Többváltozós valós függvények feltételes szélsőértékei. A 

többszörös integrál fogalma, az integrálhatóság jellemzése. Szukcesszív integrálás. Integráltranszformáció, polár-

koordináták, hengerkoordináták. Geometriai és fizikai alkalmazások. Görbék, felületek paraméterezése, tulajdonsá-

gai, vizsgálata. Differenciálgeometriai alapok. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Pál J., Schipp F., Simon P.: Analízis II. (egyetemi jegyzet), Tankönyvkiadó, Budapest, 1986. 

Simon P., Bevezetés az analízisbe II. (egyetemi jegyzet), ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2016. 

W. Rudin: A matematikai analízis alapjai, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1978 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

pl.:  

a) tudása 

- Ismeri az informatikai szakterület tudásanyagát megalapozó általános és specifikus 

matematikai elveket, összefüggéseket és eljárásokat. 
b) képességei 

- Képes az általános és specifikus matematikai elveket, összefüggéseket alkalmazni 

informatikai szakterületen. 
 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Fridli Sándor, egyetemi tanár, DSc 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

…………………..…. 

 

 
 
 

(1.) Tantárgy neve: Numerikus módszerek II (T) Kreditértéke: 3 kredit 

A tantárgy besorolása: kötelező  (a nem kívánt törlendő!) 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 40/60 (kredit%) 

A tanóra227 típusa: ea. / gyak. és óraszáma: 1 / 2 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: ) 

                                                           
225 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
226 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
 

227 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
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Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők228 (ha vannak): 
……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb229): gyj (összevont számonkérés) 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok230 (ha vannak): …………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 5. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Numerikus módszerek I 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A polinom interpoláció. Lagrange és Newton alak. Hermite interpoláció. Spline interpoláció (intervallumonként és 

B-spline-okkal).  

 

Mátrix szinguláris felbontása. Az általánosított inverz és általánosított megoldás. Legkisebb négyzetek módszere. 

 

Ortogonális polinomok. Numerikus integrálás. Newton-Cotes formulák (érintő-, trapéz- és Simpson formula, 

összetett formulák). Csebisev és Gauss típusú kvadratúrák. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Gergó Lajos: Numerikus módszerek, ELTE Eötvös kiadó Kft. 2013. 

Bozsik József, Krebsz Anna: Numerikus módszerek példatár, 2010. ELTE IK Kari Digitális Könyvtár 

(https://www.inf.elte.hu/karidigitaliskonyvtar) 

Stoyan Gisbert-Takó Galina: Numerikus módszerek 1. Typotex Kiadó Kft. 2002. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 

- Ismeri az informatikai szakterület tudásanyagát megalapozó általános és specifikus matematikai, 

számítástudományi elveket, tényeket, szabályokat, összefüggéseket, és eljárásokat. Az érintett területek: analízis 

(kalkulus), numerikus analízis, diszkrét matematika, lineáris algebra, operációkutatás, valószínűségszámítás és 

statisztika, logikai alapok, számításelmélet, algoritmusok tervezése és elemzése, automaták és formális nyelvek, 

mesterséges intelligencia alapjai. 

b) képességei 

- Képes az általános és specifikus matematikai, számítástudományi elveket, tényeket, szabályokat, 

összefüggéseket alkalmazni informatikai szakterületen. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Krebsz Anna, egyetemi docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

…………………..…. 

 

(2.) Tantárgy neve: Valószínűségszámítás  Kreditértéke: 4 kredit 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 50/50 (kredit%) 

A tanóra típusa: ea. / gyak. / konz.  és óraszáma: 1 + 2 + 1 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve:) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):  

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyj (összevont számonkérés) 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak): ……….. 

                                                           
228 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
229 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
230 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  

https://www.inf.elte.hu/karidigitaliskonyvtar
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A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Analízis II 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

 

A valószínűség, elemi tulajdonságai. A Kolmogorov-féle valószínűségi mező. Valószínűségek kombi-

natorikai kiszámítása. Feltételes valószínűség, tulajdonságai, kiszámítása. Bayes-tétel. Függetlenség. 

Véletlen bolyongás, tönkremenési valószínűségek. A valószínűségi (vektor) változó és eloszlása, 

együttes eloszlás. Eloszlás- és sűrűségfüggvény. Független valószínűségi változók. Független valószí-

nűségi változók összegének eloszlása. Nevezetes diszkrét és abszolút folytonos eloszlások. A várható 

érték és a szórás, tulajdonságai, kiszámítása, nevezetes egyenlőtlenségek. Medián, momentumok. Ko-

variancia és korrelációs együttható. Nagy számok gyenge törvénye. Centrális határeloszlástétel. Felté-

teles várható érték, előrejelzések. Többdimenziós normális eloszlás. Sztochasztikus folyamatok ele-

mei.  
 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Ajánlott irodalom:  

 Bognár Jánosné et al: Valószínűségszámítási feladatgyűjtemény (Typotex kiadó, 2001)  

Arató Miklós, Prokaj Vilmos és Zempléni András: Bevezetés a valószínűségszámításba és alkalmazá-

saiba: példákkal, szimulációkkal (elektronikus jegyzet, 2013) 
 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 

- Ismeri az informatikai szakterület tudásanyagát megalapozó valószínűségszámítási elveket, tényeket, 

szabályokat, összefüggéseket, és eljárásokat. 

b) képességei 

- Képes a valószínűségszámítási elveket, tényeket, szabályokat, összefüggéseket alkalmazni 

informatikai szakterületen 

- Képes informatikai tudását az elsajátított valószínűségszámítási elvek, tények, szabályok, eljárások 

alapján folyamatosan fejleszteni 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Arató Miklós, egyetemi docens, CSc. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

Zempléni András egyetemi docens, CSc; 

 

 

(1.) Tantárgy neve: Analízis III Kreditértéke: 5 kredit 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: ….. (kredit%) 

A tanóra231 típusa: ea. / gyak. / konz. és óraszáma: 2 / 2 / 1 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: ) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők232 (ha vannak): 
……………………….. 

                                                           
 

231 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
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A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb233): koll / gyj  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok234 (ha vannak): …………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Analízis II 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A metrikus, normált, euklideszi tér fogalma. Konvergens sorozatok metrikus terekben, véges dimenziós terekben.  

A véges dimenziós terek teljessége. A (sorozat-) kompakt halmaz fogalma metrikus terekben, ill. véges dimenziós 

terekben. 

Metrikus terek közötti leképezések határértéke, folytonossága. Kompakt halmazon folytonos függvények 

tulajdonságai: Weierstrass-, Heine-tétel, az inverz függvény folytonossága. A fixpont-tétel. A többváltozós 

vektorfüggvények esete, a koordinátafüggvények szerepe.  

Görbék és felületek paraméteres előállítása. A korlátos lineáris leképezés fogalma. A véges dimenziós eset, 

mátrixok, mátrixnormák. A (Frechet-)deriválhatóság fogalma. A többváltozós vektorfüggvények esete, a 

koordinátafüggvények szerepe. Jacobi-mátrix, deriváltvektor, gradiens. Iránymenti derivált, parciális derivált. 

Többször deriválhatófüggvények, Young-tétel. A Taylor-formula Lagrange-, ill. Peano-féle maradéktaggal. 

Kvadratikus alakok, elemi tulajdonságaik. Többváltozós függvények szélsőértéke. Implicit függvény-, ill. inverz 

függvény-tétel. Többváltozós valós függvények feltételes szélsőértékei. 

A paraméteres integrál fogalma, folytonossága, differenciálhatósága. A többszörös integrál fogalma, az 

integrálhatóság jellemzése. Szukcesszív integrálás. Integráltranszformáció, polárkoordináták, hengerkoordináták. 

Geometriai és fizikai alkalmazások. 

Görbék, felületek paraméterezése, tulajdonságai, vizsgálata. Differenciálgeometriai alapok. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Pál J., Schipp F., Simon P.: Analízis II. (egyetemi jegyzet), Tankönyvkiadó, Budapest, 1986. 

Simon P., Bevezetés az analízisbe II. (egyetemi jegyzet), ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2016. 

W. Rudin: A matematikai analízis alapjai, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1978 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

pl.:  

a) tudása 

- Ismeri az informatikai szakterület tudásanyagát megalapozó általános és specifikus 

matematikai elveket, összefüggéseket és eljárásokat. 
b) képességei 

- Képes az általános és specifikus matematikai elveket, összefüggéseket alkalmazni 

informatikai szakterületen. 
 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Fridli Sándor, egyetemi tanár, DSc 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

…………………..…. 

 

(1.) Tantárgy neve: Diszkrét matematika modellek és alkalmazásaik Kreditértéke: 3 kredit 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 3 (kredit%) 

A tanóra235 típusa: ea. / konz és óraszáma: 2 / 1 az adott félévben, 

                                                                                                                                                                                              
232 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
233 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
234 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: ) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők236 (ha vannak):  

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb237): koll  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok238 (ha vannak): 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 5. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Diszkrét  Matematika I 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy keretében elméleti oldaról az alapvető diszkrét matematikai és gráfelméleti fogalma-

kat, valamint bizonyítási technikákat sajátíthatják el az érdeklődők. Gyakorlati oldalról gráfal-

goritmusokat, valamint kapcsolódó alkalmazási területeket mutatunk be. 

Tematika: gráfok ábrázolásai; párosítások keresése páros és átlalános gráfokban, egzisztencia és 

algoritmikus megoldás, magyar módszer; folyamok, maximális folyam, minimális vágás, általá-

nosítások; gráfszínezések, perfekt gráfok; részgráfokkal kapcsolatos problémák; síkgráfok, grá-

fok ábrázolásai; nagy gráfok alapjai, centralitások, gráfparaméterek. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein: Új algoritmusok, ISBN: 

9789639193901 

Katona Gyula Y., Recski András, Szabó Csaba: A számítástudomány alapjai, ISBN: 978-963-9664-19-7 

Lovász László: Kombinatorikai problémák és feladatok, ISBN 963 9132 37 8 

Lovász László, Pelikán József, Vesztergombi Katalin: Diszkrét matematika ISBN: 978-963-2790-85-5 

 
 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

pl.:  

m) tudása 
- Ismeri az informatikai szakterület tudásanyagát megalapozó általános és specifikus 

matematikai, számítástudományi elveket, tényeket, szabályokat, összefüggéseket, és 

eljárásokat. 

n) képességei 

- Képes az általános és specifikus matematikai, számítástudományi elveket, tényeket, 

szabályokat, összefüggéseket alkalmazni informatikai szakterületen. 

- Képes az informatikai szakterület tudásanyagát alkalmazni algoritmusok tervezésére, 

elemzésére és implementálására a legfontosabb programozási paradigmák figyelembe 

vételével. 

- Képes informatikai tudását az elsajátított matematikai, számítástudományi elvek, tények, 

szabályok, eljárások alapján folyamatosan fejleszteni. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Ligeti Péter, egyetemi adjunktus, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

 

(2.) Tantárgy neve:  Matematikai statisztika  
 

Kreditértéke: 4 kredit 

                                                                                                                                                                                              
235 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
236 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
237 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
238 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  

https://bookline.hu/szerzo/thomas-h--cormen/12840109
https://bookline.hu/szerzo/charles-e--leiserson/12840111
https://bookline.hu/szerzo/ronald-l--rivest/12840112
https://bookline.hu/szerzo/clifford-stein/12840113
https://www.typotex.hu/author/259/katona_gyula_y_
https://www.typotex.hu/author/155/recski_andras
https://www.typotex.hu/author/46/szabo_csaba
https://www.typotex.hu/author/199/lovasz_laszlo
https://www.typotex.hu/author/228/pelikan_jozsef
https://www.typotex.hu/author/279/vesztergombi_katalin
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A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 30/70 (kredit%) 

A tanóra típusa: ea. / gyak. / konz.  és óraszáma: 1 + 2 + 1 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve:) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):  

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): összevont számonkérés 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak): ….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 5. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Valószínűségszámítás  
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

 Statisztikai mező, minta, statisztika. Leíró statisztikák. Rendezett minta, tapasztalati eloszlás-

függvény. Torzítatlan, hatásos és konzisztens becslés. Fisher információ, Cramer-Rao egyenlőt-

lenség. Rao-Blackwell-Kolmogorov tétel. Maximum likelihood becslés, tulajdonságai. Momen-

tum módszer. Konfidencia intervallumok. Hipotézisvizsgálat. Neyman-Pearson lemma, véletle-

nített próbák. U-, Student t-, és F-próbák. Khínégyzet-próba és alkalmazásai. Nemparaméteres 

próbák. Szekvenciális próbák. Lineáris regresszió, legkisebb négyzetek módszere. A szórás-

elemzés legegyszerűbb esetei. Az idősorelemzés legegyszerűbb esetei.  

Statisztikai programnyelv (R) programozói szintű ismerete. 
  

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Ajánlott irodalom:  

Móri, Szeidl, Zempléni: Matematikai statisztika példatár (ELTE Eötvös Kiadó, 1997)  
 

Bolla Marianna, Krámli András: Statisztikai következtetések elmélete, 2. kiadás. Typotex, Budapest, 

2012. 
 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

c) tudása 

- Ismeri az informatikai szakterület tudásanyagát megalapozó statisztikai elveket, tényeket, szabályokat, 

összefüggéseket, és eljárásokat. 

d) képességei 

- Képes a statisztikai elveket, tényeket, szabályokat, összefüggéseket alkalmazni informatikai 

szakterületen 

- Képes informatikai tudását az elsajátított statisztikai elvek, tények, szabályok, eljárások alapján 

folyamatosan fejleszteni 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Arató Miklós, egyetemi docens, CSc. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

Zempléni András egyetemi docens, CSc; 

 

 
 

 

 



Bs-utmut ALAPKÉPZÉS  –  SZAKINDÍTÁS 

 

98  

 

(1.) Tantárgy neve: Analízis alkalmazásai Kreditértéke: 5 kredit 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: ….. (kredit%) 

A tanóra239 típusa: ea. / gyak. / konz. és óraszáma: 2 / 2 / 1 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: ) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők240 (ha vannak): 
……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb241): koll / gyj  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok242 (ha vannak): …………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 5. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Analízis III 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A közönséges differenciálegyenlet fogalma, kezdeti érték probléma, Cauchy-feladat. 

Speciális elsőrendű differenciálegyenletek: szeparábilis, egzakt, lineáris egyenletek. A Cauchy-feladat 

megoldása, Picard-Lindelöf-tétel. Szukcesszív approximáció. Egyértelműség, teljes megoldás. Lineáris 

differenciálegyenlet-rendszerek. Az állandók variálása. 

Magasabb rendű lineáris differenciálegyenletek. Az átviteli elv. A megoldáshalmaz szerkezete. Az 

állandó együtthatós eset, speciális jobb oldal. 

Függvénysorozatok, függvénysorok. Konvergencia, egyenletes konvergencia, Weierstrass-féle majoráns 

kritérium. A határfüggvény folytonossága, integrálhatósága, differenciálhatósága. 

A Fourier-analízis elemei: a trigonometrikus rendszer ortogonalitása, teljessége. Egyenletesen 

konvergens trigonometrikus sorok. Fourier-együttható, Fourier-sor, Fourier-részletösszeg. A Fourier- 

részletösszegek minimumtulajdonsága, Bessel-azonosság, Bessel-egyenlőtlenség, Parseval- 

egyenlőség. A Dirichlet-magfüggvény szerepe, előállítása. Differenciálható függvények Fourier-sora. 

A sima út fogalma, a vonalintegrál értelmezése. Newton-Leibniz formula vonalintegrálokra. A zárt utakra vett 

integrál és a primitív függvény kapcsolata. Csillagtartományon értelmezett függvény primitív 

függvényei. Erőtér, munka, potenciál. Felületi, térfogat integrálok. A vektoranalízis Green-, Stokes-, 

Gauss-Osztrogradszij tételei. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Pál J., Schipp F., Simon P.: Analízis II. (egyetemi jegyzet), Tankönyvkiadó, Budapest, 1986. 

Simon P., Bevezetés az analízisbe II. (egyetemi jegyzet), ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2016. 

 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

pl.:  

c) tudása 
Ismeri az informatikai szakterület tudásanyagát megalapozó általános és specifikus 

d) matematikai elveket, összefüggéseket, és eljárásokat.képességei 

Képes az általános és specifikus matematikai elveket, összefüggéseket alkalmazni 

informatikai szakterületen. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Weisz Ferenc…………………….…… 

                                                           
 

239 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
240 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
241 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
242 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

…………………..…. 

 

Tantárgy neve: Numerikus algoritmusok Kreditszáma: 4 

A tanóra243 típusa:ea. / gyak. / konz. és száma: 1+2+1 az adott félévben, 

ha nem magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: -- 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb244): X összevont számonkérés, gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): javasolt az 5. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Numerikus módszerek II. 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor informáló 

leírása 

A tárgy ismeretanyaga: 

Egyenes, párhuzamos egyenes pár illesztése a legkisebb négyzetek módszerével. Merőleges egyenes pár, téglalap, 

négyzet illesztése a legkisebb négyzetek módszerével. A metszéspontok meghatározása.  

Adatsimítás: a Savitzky-Golay-féle szűrő.  

Síkbeli paraméteres görbék. Néhány nevezetes paraméteres görbe megadása differenciálegyenlettel: vonszolási 

görbe, a futó és a kutya esete. A gyermek és a játék esete. A zsákmány-ragadozó modell. Sugárzás intenzitása, 

kémiai reakciók egyenletei. 

 Bezier-féle görbék. Definíció, de Casteljau algoritmus, Bernstein polinomos reprezentáció. Bezier görbék 

tulajdonságai. Bezier lemma a deriváltakról. Bezier görbék kettéosztása, fokszámnövelés algoritmusa,  

Közönséges differenciálegyenletek K.É.P. numerikus megoldása. Numerikus megoldás fogalma, Euler-módszer. 

Konvergencia, konzisztencia, stabilitás. Az Euler módszer konvergens. Magasabb rendű módszerek: Taylor-

polinomos módszerek, Runge-Kutta módszerek. Lineáris többlépéses módszerek. Középpontszabály, trapéz sza-

bály. 0-stabilitás. Példa egyszerű peremérték probléma numerikus megoldására a diszkretizáció módszerével. 

 A kialakítandó kompetenciák: 

a) tudása 

- Ismeri az informatikai szakterület tudásanyagát megalapozó általános és specifikus matematikai, 

számítástudományi elveket, tényeket, szabályokat, összefüggéseket, és eljárásokat. 

 

b) képességei 

- Képes az általános és specifikus matematikai, számítástudományi elveket, tényeket, szabályokat, 

összefüggéseket alkalmazni informatikai szakterületen. 

- Képes az informatikai szakterület tudásanyagát alkalmazni algoritmusok tervezésére, elemzésére és imple-

mentálására a legfontosabb programozási paradigmák figyelembe vételével. 

- Képes az informatikai szakterület tudásanyagát alkalmazni numerikus számítási rendszerek modellezése és 

megvalósítása során. 

 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező irodalom 

Gergó Lajos, Numerikus módszerek, ELTE Eötvös Kiadó, 2010 egyetemi jegyzet 

Zahuczkiné Bishof Annamária-Gergó Lajos, Numerikus módszerek, Mikrológia 46 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Gergó Lajos docens 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): ……. 

                                                           
 

243 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
244  pl. évközi beszámoló 
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(1.) Tantárgy neve: Komputeralgebra rendszerek Kreditértéke: 4 kredit 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: ….. (kredit%) 

A tanóra245 típusa: gyak. / konz és óraszáma: 3 / 1 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: ) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők246 (ha vannak):  

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb247): gyj (összevont számonkérés) 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok248 (ha vannak): folyamatos számonkérés, évközi 

beszámolók. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 5. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Diszkrét matematika I. 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Bevezetés a komputeralgebra rendszerekbe, Maple, Mathematica, SAGE. 
Nyelvi elemek, vezérlési struktúrák, adattípusok, táblázatok, tömbök, eljárások, függvények, operátorok, objektu-

mok ábrázolása, két és háromdimenziós grafika, egyéb lehetőségek.  

Könyvtárak, bővíthetőség, I/O. 

Általános és specifikus példák: nagy pontosságú aritmetika, számelmélet, lineáris algebra, polinomok, határérték, 

összegek, integrálás, differenciálás, egyenletek, egyenletrendszerek megoldása, numerikus számítások.  

 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

• von zur Gathen , Gerhard: Modern Computer Algebra, Cambridge, Univ. Press, 2003. 

• A. Heck: Introduction to Maple, Springer, 2003. 

• Heck: Bevezetés a Maple használatába JGYF Kiadó Szeged, 1999.  

• Informatikai algoritmusok I, ELTE Eötvös Kiadó, 2004. (Komputeralgebra fejezet) 
 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

 

e) tudása 

- Ismeri a komputeralgebra szakterület tudásanyagát megalapozó általános és specifikus 

matematikai, számítástudományi elveket, tényeket, szabályokat, összefüggéseket, és 

eljárásokat. Az érintett területek: analízis (kalkulus), numerikus analízis, diszkrét matematika, 

lineáris algebra, algoritmusok tervezése és elemzése,  
- Ismeri és érti a komputeralgebra szakterület legfontosabb általános elméleteit, összefüggéseit, tényanyagát és az 

ezekhez szükséges felépítő fogalomrendszert, különösen az alábbi területeken: a programozás módszertani 

alapjai, programozási nyelvek, fordítóprogramok, alkalmazások fejlesztése, programozási környezet; számítógép 

                                                           
 

245 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
246 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
247 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
248 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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architektúrák. 
f) képességei 

- Képes az általános és specifikus matematikai, számítástudományi elveket, tényeket, szabályokat, 

összefüggéseket alkalmazni informatikai szakterületen. 

- Képes az informatikai szakterület tudásanyagát alkalmazni algoritmusok tervezésére, elemzésére és 

implementálására a legfontosabb programozási paradigmák figyelembe vételével. 

- Képes az informatikai szakterület tudásanyagát alkalmazni meglévő rendszertervek értelmezése és 

szoftverfejlesztési módszertanok és technológiák alkalmazása során, különös tekintettel a dokumentálásra, 

tesztelésre. 

- Képes az informatikai szakterület tudásanyagát alkalmazni diszkrét és numerikus számítási rendszerek 

modellezése és megvalósítása során. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Kovács Attila 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

Nagy Ádám, egy. tanársegéd. 

 

 

 

 

 

Az ismeretkör:  Egyéb 

Kredittartománya (max. 12 kr.): …….. 

Tantárgyai: 1)………………….……..…, 2)………………….……..…, 

3)………………….…………,  ……. 

 

 

 

(1.) Tantárgy neve: Egyetemi alapozó és tanulásmódszertani kurzus Kreditértéke: 1 kredit 

A tantárgy besorolása: kötelező  (a nem kívánt törlendő!) 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 100% gyakorlat (kredit%) 

A tanóra249 típusa: gyak. és óraszáma: 45 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: Preparation course for academic studies ) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők250 (ha vannak): 30 óra tömbösített 

tréning és heti egy órában csoportóra 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb251): gyj (jelenlét, kérdőívek) 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok252 (ha vannak): kérdőívek kitöltése a 

hallgatóknak 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): nincs 
 

                                                           
 

249 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
250 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
251 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
252 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy célja, hogy a hallgatók egyetemi közegbe való integrálását valamint az önálló tanulásikészégeit 

elősegítse és fejlessze. A kurzus két részre bontható. (1) 30 órás tréning, ahol a tanulásmódszertani és életvezetési 

készségek csoportos fejlesztése történik. Továbbá (2) 15 órás heti rendszerességű csoportóra, ahol egy egyetemi 

oktató és felsőbbéves hallgató segítségével integrálódhatnak a középiskolát felváltó egyetemi környezetbe. A 

kurzus a hallgatók problémamegoldó gondolkodásmódjukat, tanulási motivációjukat segíti elő csoportos és egyéni 

formában, így segítve az egyéni önképzést, kommunikáció fejlesztést, kooperációt, csoportos munkavégzést. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

ajánlott irodalom: 

Dávid M. (2015): Tanulásmódszertan. Az önszabályozó tanulás kialakításának elméleti aspektu-

sai és pszichológiai háttere. Eszterházy Károly Főiskola. Eger.  

Oláh A., Bugán A. (2006): Fejezetek a pszichológia alapterületeiből. ELTE Eötvös Kiadó 

Gyarmathy É. (2001): Gondolatok térképe. TaníTani 18-19: 108-115. 
 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

pl.:  

a) tudása 
-problémamegoldó gondolkodás 

-tanulási módszerek 

-időmenedzsment 

 

b) képességei 

-kommunikáció fejlesztés 

-csoportos munkavégzés, kooperáció 

-egyéni fejlesztés, önálló tanulási stílus és motiváció fejlesztése 

-prezentációs készség 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Takács Rita, diáktanácsadó pszichológus 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

Roszmusz Emőke, diáktanácsadó pszichológus és Horváth-Török Ilona, diáktanácsadó pszichológus 

 

 

 

 

(1.) Tantárgy neve: Jogi ismeretek Kreditértéke: 3 kredit 

A tantárgy besorolása: kötelező   

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: …???.. (kredit%) 

A tanóra253 típusa: ea. / konz és óraszáma: 2 / 1 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: ) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők254 (ha vannak): Nincsenek 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb255): koll. 

                                                           
 

253 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
254 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
255 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
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Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok256 (ha vannak): Nincsenek 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 6. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak):  
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Jogi alapfogalmak, a jog kialakulása és társadalmi szerepe. 

Jogszabálytan, jogforrások, a jogi normák értelmezése. 

A jogviszonyok szerkezete. 

Személyek_joga, természetes és jogi személyek. 

Társasági jog, gazdasági társaságok és egyéb jogalanyok (alapítvány, egyesület). 

Cégeljárások, alapítás, csőd- és felszámolási eljárás, végelszámolás. 

A dologi jog legfontosabb alapfogalmai. 

Kötelmi jog, kárfelelősség, szerződések, egyes nevesített szerződések.  

Adatvédelem, információs önrendelkezési jog. 

A szellemi_alkotások joga, szerzői jog, iparjog védelem. 

Szoftverekkel kapcsolatos jogi kérdések. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Pázmándi Kinga, Üzleti jog - az új Polgári Törvénykönyv után. Typotex, 2014. 

ISBN 978 963 279 385 6 

Dudás Ágnes, Szerzői jog a digitális korban. Typotex, 2014. 

ISBN 978 963 279 193 7 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 

Ismeri és érti az informatikai szakterület legfontosabb etikai és jogi vonatkozásait, társadalmi hatásait. 

b) képességei 

Képes az informatikai rendszerek fejlesztésével, használatával kapcsolatos jogi szabályozás alkalmazására, a jogi 

adatbázisok készség szintű használatára. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): dr. Nikovits Tibor mestertanár 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):  

 

(1.) Tantárgy neve: Innovatív vállalkozás menedzsment Vállalkozási ismeretek Kreditértéke: 3 kredit 

A tantárgy besorolása: kötelező  (a nem kívánt törlendő!) 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13 60% elmélet-40%gyakorlat. 

(kredit%) 

A tanóra257 típusa: ea. / gyak. és óraszáma: 1 / 2 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: ) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők258 (ha vannak): esettanulmányok, 

projektelemzések, üzleti elemzés és üzleti terv készítése 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb259): gyj (összevont számonkérés) 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok260 (ha vannak): csoportmunka hozzájárulás 

értékelése, egyéni kiselőadások 

                                                           
256 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
 

257 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
258 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
259 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
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A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Az Innovatív vállalkozás menedzsment olyan speciális ismeretek átadását célozza, amely hozzájárul ahhoz, hogy a 

hallgatók képesek legyenek felismerni a szakterületükhöz kapcsolódó üzleti lehetőségeket, elemezni azokat; illetve 

nagyvállalati környezeten belül azonosítsák az innovatív folyamatok továbbfejlesztési irányait, a bennük rejlő 

üzleti lehetőségeket. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

  Pralahad: Esélyek a piramis alján - Társadalmi felelősségvállalás és profit, HVG Könyvek, 2006 

  Andó Éva (Ford.): A business nagykönyve, HVG Könyvek, 2017 

  Kövesi János: Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan, Typotex Kiadó, 2015 

  I&E Basics Blueprint, EIT Digital, 2016 

  Sarah Sarasvathy: Effectual entrepreneurship, Taylor and Francis, 2010 

 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

pl.:  

c) tudása 
- üzleti analitika 

- szervezeti, üzleti folyamatok 

d) képességei 

-más szakterületekkel való együttműködés képessége 

- megoldandó problémák üzleti aspektusainak figyelembe vétele 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Hegyi Barbara, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

Dr. Kassai Zsuzsanna, PhD 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

A szakmai gyakorlat (intézményen kívüli) (ha a KKK szerint előírt) kreditértéke: …… 

időtartama teljes idejű képzésben: …..….hét/óra, (ha ettől eltér) részidejű képzésben: ……...hét/óra 

jellege: összefüggő/több részben szervezhető (a nem kívánt törlendő!, tantervi helye: ………………. 

tartalmi leírása, szakmai követelményei, szabályok 

 

A szakmai gyakorlaton nyújtott hallgatói teljesítmény értékelési módszerei 

 

                                                                                                                                                                                              
260 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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A szakmai gyakorlóhely(ek), melyekkel a képző intézmény megállapodást kötött 

 

A szakmai gyakorlat szervezettsége, „külső” gyakorlatvezetők biztosítása, ellenőrzése  

 

Intézményi felelős (név, beosztás): ………………………… 

 

I.3. A képzési folyamat jellemzői 

Az adott képzésben alkalmazni tervezett oktatási-tanulási, tanulás-támogatási eszköztár,  

módszertan, eljárások bemutatása  

 

Az értékelés és ellenőrzés általános és sajátos módszerei, eljárásai és szabályai (átfogó áttekintés) 

A záróvizsga szerkezete, tartalma, tematikája – az általános jellemzőkön túli esetleges sajátosságok, 

adaptálás, alkalmassá tétel az adott szakon előírt kompetenciák elsajátításának megfelelő 

ellenőrzésére 

 

A szak hallgatóinak felkészülési lehetőségei a mesterképzésbe való továbblépésre. 

A tehetséggondozás kialakult intézményi/kari gyakorlata, módjai,  

(esetleg) az adott képzésben tervezett további sajátosságok  

 
 

Az előírt kimeneti szakmai kompetenciák és a megszerzésüket biztosító ismeretkörök, tantárgyak  

egymáshoz rendelése, áttekintő összegzése 

kialakítandó szakmai kompetenciák 
(KKK 7. pont, tudás, képesség ….) 

ismeretkörök/ tantárgyak 

  

 

Hallgatói tájékoztatás: a kidolgozott intézményi tájékoztató261 kiadvány internetes elérhetősége 

(link): ……………..… 
 

A nemzetközi hallgatói mobilitásra felhasználható időszak, mobilitási ablak betervezése, a 

tantervhez illesztése  

 

 

I.4. Idegen nyelven (is) tervezett képzés esetén kitöltendő (csatolandó): 

• a tantervi táblázat (I.1) és a tantárgyak leírása (I.2) az előzőek szerint az adott idegen nyelven 

• esetleges eltérések a magyar nyelvű képzéstől, ezek indokolása. 
 

                                                           
261 Nftv. Vhr. 87/2015 18.§ (5) b) bekezdés előírja tájékoztató kiadvány kidolgozását és annak bemutatását.  
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II. A KÉPZÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEI262 

II. 1. A szakfelelős és a szakirány / specializáció263 felelősök 

Felelősök neve és 

a felelősségi típus 

szf: szakfelelős,  

szif: szakirányfelelős  

a szakiránya megadásával,  

spec.f: specializáció felelőse22, 

a specializációja megadásával 

tud. fokozat 

/cím  
 

(PhD/DLA/ 

CSc/ 

DSc/akad.) 

munkakör  
 

(e/f tan/  

e/f doc.) 

 

FOI-hez  

tartozás és 

munkaviszony  

típusa 

(AT, 

spec.f. lehet AR) 

más vállalt  

szakfelelősség 

(pl. M, tM)  

/szakirány-  

felelősség 
 (szif esetében  

pl. B/M) 

az ismeretanyag 
(ismeretkör(ök) / 

tantárgy(ak)) 

összkreditértéke 

amelyeknek felelőse  

a szakon /  

összesen az  

intézményben 

 szf    AT   

 szif   AT   

 spec.f.      

 

II.2. Az oktatói kör: Tantárgylista – tantárgyak felelősei, oktatói  

a képzés  

tanterv szerinti 

ISMERETKÖREI / 

TANTÁRGYAI 
 

a képzés oktatói – felelősök és további bevont oktatók  

Oktató neve 
(több oktató esetén, 

valamennyi oktató 

feltüntetése mellett 

a tantárgy blokkjában 

a tantárgy felelőse 

legyen  

az első helyen) 

tud. fok. 

/cím 

(PhD/ 

DLA/ 

CSc/ 

DSc/ 

akad.) 

munkakör 
(ts. / adj./ mo./ 

e/f doc./ 

e/f tan./ 

tud. mts./ 

egyéb) 

FOI-hez 

tartozás 

és munka-

viszony 

típusa 
(AT/AR/ 

AE/V) 

részvétel  

(részben vagy 

egészben) 

az ismeretanyag 
(ismeretkör(ök) / 

tantárgy(ak)) 

összkreditértéke 
amelyeknek felelőse  

a szakon /  

összesen az  

intézményben 

elméleti 

I/N 
gyak.-i 

I/N 

ismeret  

átadásában 

a törzsanyag ismeretkörei, tantárgyai  -  oktatói 

……………………………………....…..   – az ismeretkör felelőse: ………………………………. 

1.         

       

2.         

       

stb.        

       

……………………………………....…..    – az ismeretkör felelőse: ………………………………. 

1.         

       

2.         

       

stb.        

       

                                                           
262 A fejezet táblázataiban a fejlécekben előforduló megjelölések értelmezése: 

Tudományos fokozat / cím: PhD, DLA, CSc, DSc, akadémikus.  

Munkakör: egyetemi/ főiskolai tanár, ill. docens, adjunktus, tanársegéd; mesteroktató, tudományos (fő)munkatárs; egyéb 

Felsőoktatási intézményhez (FOI) tartozás: 

A (T/R/E): Akkreditációs célból az adott FOI-nak nyilatkozatot tett oktató, aki az Nftv. 26. §-ának (3) bekezdése szerint kizá-

rólag az adott felsőoktatási intézményt jelölte meg annak, amelyben figyelembe veendő a működési feltételek vizsgálatában –   

V: Vendégoktató”, aki más FOI-nek írt alá, vagy sehol sem tett „kizárólagossági” nyilatkozatot:  

A munka-, ill. jogviszony típusa: 
Foglalkoztatottak (az intézményben): 

T: Teljes munkaidőben, határozott vagy határozatlan idejű munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, ill. ezekkel azo-

nos elbírálás alá eső jogviszonyban:  

R: Részmunkaidőben, határozott vagy határozatlan idejű munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, ill. ezekkel azonos 

elbírálás alá eső jogviszonyban 

Alkalmazásban lévők (az intézményben oktatói, kutatói, tanári munkakörben nem foglalkoztatottak) 

E: Egyéb módon, pl. megbízási szerződésessel alkalmazott, vagy prof. emeritus) 
Szakok: B(achelor): alapszak, M(aster): mesterszak, tM(aster): tanárszak 

263 Csak a 30 kreditet elérő specializációhoz kell felelőst megadni 
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az esetleges szakirány ismeretkörei, tantárgyai  -  oktatói 

……………………………………....…..    – az ismeretkör felelőse: ………………………………. 

1.         

       

2.         

       

stb.        

       

……………………………………....…..    – az ismeretkör felelőse: ………………………………. 

1.         

       

2.         

       

stb.        

       

az esetleges specializáció ismeretkörei, tantárgyai  -  oktatói 

……………………………………....…..    – az ismeretkör felelőse: ………………………………. 

1.         

       

2.         

       

stb.        

       

……………………………………....…..    – az ismeretkör felelőse: ………………………………. 

1.         

       

2.         

       

stb.        

       
 

a szakmai gyakorlat  

intézményi felelőse 

tud. fok. 

/cím 

munkakör 

 

munkaviszony  

típusa 

felelősi „kreditterhelése” 

a szakon/ az intézményben 

     

 

II.3. Összesítés az oktatói körről 

a képzés  

tantárgyainak száma* 
(a szabadon választhatók 

nélkül!) 

felkínált (= köt.+köt. vál.) 

/ felveendő 

az intézményben 

folyó képzésben 

résztvevő  

összes  

oktató száma 

az összes 

oktatóból 

tantárgy-

felelős 

oktatók  

minősített-

sége 

FOI-hez  

tartozás és 

munkaviszony 

típusa 

munkaköri  

beosztás 

PhD/ 

CSc 

DLA 

DSc 
AT AR AE V 

ts. / 

adj. 

docens tanár egyéb

*** 
f. e. f. e** 

…/…. …. ….. …. ….     .. .. .. .. .. .. 

* A tantárgyak számának megadásánál követendők: 

- A tantárgy az összegzésben egynek számít akkor is, ha elméleti és gyakorlati ismeretek átadása is 

történik, vagy több féléves a tárgy. 

- A „szakdolgozat” (szakdolgozati konzultáció, szeminárium - többnyire több féléven át), valamint  

a szakmai gyakorlat speciális tantervi egységek, a tantárgyak összegzésénél egy-egy tárgyként 

beszámíthatók.  

** professor emeritus is 
*** pl.: tanár: mestertanár, gyakorlatvezető tanár, szakoktató, nyelvtanár stb. 
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II.4. Az oktató személyi-szakmai adatai264,265  

Név: Dr.- Abonyi-Tóth Andor születési év: 1975 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

pl: okleveles informatika tanár, ELTE, 1999) 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

 ELTE Informatikai Kar, Média- és Oktatásinformatikai tanszék   -   egyetemi adjunktus 

tudományos fokozat (PhD) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe is!), ill. 

tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

PhD, 2014 (Értekezés címe: Kollaboratív, internet alapú tanulási felületek tervezése és a tanulásban betöltött 

szerepének értékelése.) 

az eddigi oktatói tevékenység  

1999 szeptembere óta oktat az ELTE-n. Oktatott tárgyak: Web-fejlesztés I, Modern technológiák I, Számítógépes 

alapismeretek, Feladatmegoldó szeminárium 6, Elemi informatika 1, Honlapok funkcionális és arculati tervezése 

és megvalósítása, Bevezetés az esélyegyenlőséget szolgáló infokommunikációs technológiákba, Multimédia 

(rendszergazda, web-fejlesztő szakirányú továbbképzés), Informatika (Biológia Bsc szakon) 

az oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

a) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció) 

A felsorolt publikációk közül aláhúzással emelje ki azokat, amelyeket a mesterképzés tudományos 

szakmai háttereként elvárt országosan (és nemzetközileg) elismert szakmai műhely(ek)hez való érdemi 

hozzájárulásnak tekint. 

 

Abonyi-Tóth Andor: Akadálymentes elektronikus tananyagok fejlesztésének módszertani és technikai 

kérdései, GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE: A MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGUSOK EGYESŰLE-

TÉNEK FOLYÓIRATA 1:pp. 55-66. (2016) 

 

Andor Abonyi-Tóth: Designing and implementing a framework and methodology suitable for creating 

accessible e-learning materials, In: Stoffa Veronika, Szlávi Péter, Zsakó László (szerk.), Proceedings of 

XXIX. DidMatTech 2016: New methods and technologies in education and practice. Konferencia he-

lye, ideje: Budapest, Magyarország, 2016.08.25-2016.08.26. Budapest: ELTE Informatikai 

Kar, 2016. pp. 1-6. 
 

Methods and tools to analyse the web-based user interface usability, and the appearance of the topic in 

education, EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA 1:(2015) pp. 304-309. (2015) 

 

 

b) további tudományos kutatói, fejlesztői, alkotói, művészeti eredmények 

 

                                                           
264 Ezek a szükséges és elégséges adatok (személyenként legfeljebb 2 oldal). Önéletrajzokat, egész életművet 

bemutató publikációs listákat nem kér a MAB!  
265 Az oktatói adatlapok csoportosítása (a csoporton belül névsor szerint):  

(1) szakfelelős;  

(2) szakirány/specializáció-felelősök (ha vannak) 

(3) az intézményben foglalkoztatottak (AT, AR) 

(4) alkalmazásban lévők (nem foglalkoztatottak) (AE) és a vendégoktatók (V) 
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Komplex vizsgamunkák értékelése az irányelv-alapú elemzés, valamint az ön- és társértékelés módsze-

reinek alkalmazásával In: Ujhelyi Adrienn, Lévai Dóra (szerk.), VII. Oktatás-Informatikai Konferencia 

: tanulmánykötet. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2015.05.15-2015.05.16. Buda-

pest: ELTE PPK Neveléstudományi Intézet, 2015. pp. 85-96. 

 

Abonyi-Tóth Andor: Az irányelv-alapú elemzés, valamint az ön- és társértékelés módszereinek alkal-

mazása az informatikus képzésben, In: Szlávi Péter, Zsakó László (szerk.) INFODIDACT 2015. Konfe-

rencia helye, ideje: Zamárdi, Magyarország, 2015.10.25-2015.10.26. Budapest:Webdidaktika Alapít-

vány, 2015. pp. ATA1-ATA8. 

 

Turcsányi-Szabó Márta, Abonyi-Tóth Andor, Ekker Nikoletta: Building a Virtual Framework to Explo-

it Multidisciplinary Project Workshops - peaks & pits TEACHING MATHEMATICS AND COMPU-

TER SCIENCE 11:(2) pp. 147-164. (2013) 

 

c) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség 

 

Abonyi-Tóth Andor: A virtuális környezetek akadálymentes elérését támogató elvek és fejlesztések 

áttekintése In: Ollé János (szerk.), VI. Oktatás-Informatikai Konferencia Tanulmánykötet. Konferencia 

helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2014.02.07-2014.02.08. Budapest: ELTE PPK Neveléstudomá-

nyi Intézet, 2014. pp. 113-130. 

 

Abonyi-Tóth Andor, Pataki Máté, Mátételki Péter: Bevezetés az info-kommunikációs akadálymentesí-

tés világába 1. Budapest: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány, 2011. 308 p. 
 

Abonyi-Tóth Andor, Mátételki Péter: Bevezetés az info-kommunikációs akadálymentesítés világába: 

hardver és szoftver segédeszközök, Budapest: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapít-

vány, 2011.  

 

 

 

 

Név: Ásványi Tibor születési év: 1960 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

okl. programtervező matematikus, ELTE, 1985 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt 

az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

ELTE, IK, Algoritmusok és Alkalmazásaik tsz.  - egyetemi docens 

      

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe is!), 

ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a tudományág és a 

dátum megjelölésével), egyéb címek) 

PhD (informatikatudomány) 2006. 

az eddigi oktatói tevékenység  

Oktatott tárgyak: Aktuálisan: Algoritmusok és adatszerkezetek I-II, Logikai programok építése, Logikai 

programozás I-II, Formális nyelvek és a fordítóprogramok alapjai, Algorithms and Data Structures I-II. 

Régebben: Formális nyelvek és automaták, Prolog, Problémamegoldás Prologban, Mesterséges intelligencia, 

Programozási nyelvek, Rendszerprogramozás, The Art of Logic Programming, Artificial Intelligence. 
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 Oktatásban töltött idő: 33 év. 

az oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

d) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció) 

A felsorolt publikációk közül aláhúzással emelje ki azokat, amelyeket a mesterképzés tudományos 

szakmai háttereként elvárt országosan (és nemzetközileg) elismert szakmai műhely(ek)hez való érdemi 
hozzájárulásnak tekint. 
 

• Ásványi Tibor: Detecting negative cycles with Tarjan's breadth-first scanning algorithm, in 

Proceedings of the 11th Joint Conference on Mathematics and Computer Science, MaCS 2016, 

Eger, Hungary, May 20-22, 2016. (Edited by Emil Vatai, Eötvös Loránd University, Faculty of 

Informatics, 1117 Budapest, Hungary) 
 

• Ásványi Tibor: Representation transformations of ordered lists, in Annales Mathematicae et 

Informaticae, Eger, Hungary: Institute of Mathematics and Informatics of Eszterházy Károly 

College, Vol. 44 (2015) pp. 5-13. ISSN 1787-5021 (Print), ISSN 1787-6117 (Online). 

 

• Ásványi Tibor: Logic programming and Prolog, in Advanced Programming Languages, (Ed. by 

Nyékyné Gaizler Judit) Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2014. pp. 932-1011. 

(ISBN:978-963-284-450-3) 

 

• Ásványi Tibor: DCGs for Parsing and Error Handling, in 8th Joint Conference on Mathematics and 

Computer Science, MaCS 2010; Komárno, Slovakia, July 14–17, 2010. Selected Papers (Editors: 

Horia F. Pop and Antal Bege) 

 

• Ásványi Tibor: Programming with Indirect Pointers, in Proceedings of the 10th 

Symposium on Programming Languages and Software tools (ISBN 978 963 463 925 

1), at SPLST 2007,  Dobogókő, Hungary, 14-16 June 2007. (Ed. by Zoltán Horváth, 

László Kozma, Viktóra Zsók) pp.186-198. 

 
e) további tudományos kutatói, fejlesztői, alkotói, művészeti eredmények 

 

• Ásványi Tibor: PLN  (Prolog with narrowing: a functional extension of Prolog) 

implemented in a SICStus Prolog 3 module   
(available from asvanyi@inf.elte.hu),  Budapest, 2000-2003. 
 

• Ásványi Tibor: A felajánlás énekei (1; 7; 9; 14; 21; 64; 71; 95.) − Rabindranath Tagore: 

Gitanjali című verseskötetének magyarítása a szerző angol nyelvű prózafordítása (Song 

Offerings, 1912) alapján − Napút Online, 2016. 

<http://www.naputonline.hu/2016/07/08/rabindranath-tagore-gitanjali/> 

 

• Ásványi Tibor: A felajánlás énekei (4; 10; 32; 43; 52; 68; 83; 100; 101; 102.) − 

Rabindranath Tagore: Gitanjali című verseskötetének magyarítása a szerző angol nyel-

vű prózafordítása (Song Offerings, 1912) alapján − Életünk, LIV. évfolyam, 2016 − 12. 

pp. 41−47. <http://www.bdmk.hu/editor_up2/2016/Eletunk/Eletunk_2016_12.pdf> 

Pl. a Napút, irodalmi és művészeti folyóirat haiku pályázataihoz kapcsolódóan,  

2011-2018. között minden évben, a 2. számban megjelent versek;  

a Magyar-Japán Baráti Társaság haiku versenyein díjnyertes alkotások stb. 
 

f) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség 

- Ld. a fentieket! 

 

 

http://ceur-ws.org/Vol-2046/asvanyi.pdf
http://ceur-ws.org/Vol-2046/asvanyi.pdf
http://ceur-ws.org/Vol-2046/
http://ami.ektf.hu/
http://ami.ektf.hu/
http://nyelvek.inf.elte.hu/APL/Advanced_Programming_Languages.pdf
http://aszt.inf.elte.hu/~asvanyi/pp/dcgs1p3.pdf
http://aszt.inf.elte.hu/~asvanyi/pp/dcgs1p3.pdf
http://aszt.inf.elte.hu/~asvanyi/pp/p2p.pdf
http://www.naputonline.hu/2016/07/08/rabindranath-tagore-gitanjali/
http://www.bdmk.hu/editor_up2/2016/Eletunk/Eletunk_2016_12.pdf
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Név: Dr. Csuhaj Varjú Erzsébet születési év: 1954 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

okl. matematikus, Kossuth Lajos Tudományegyetem,  1977 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt 

az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

    Eötvös Loránd Tudományegyetem, tanszékvezető egyetemi tanár 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe is!), 

ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a tudományág és a 

dátum megjelölésével), egyéb címek) 

CSc 1993, DSc 2003. dr. habil., ELTE, 2007 

 

az eddigi oktatói tevékenység  

Oktatott kurzusok,  ELTE:  Formális nyelvek és automaták, BSc kurzus, előadás, ,Formal Languages, BSc kurzus, 

előadás és gyakorlat, Models of Computation MSc kurzus, előadás és gyakorlat,  Biomolekuláris számítások, 

MSc speciálelőadás, Válogatott fejezetek a formális nyelvek elméletéből, MSc speciálelőadás,  Biológiai 

indíttatású számítások: Membrán rendszerek, PhD kurzus, Nyelvprocesszor-rendszerek, PhD kurzus, Grammatika 

rendszerk, PhD korzus, Új fejlemények a formális nyelvek és automaták elméletében,  PhD kurzus. 

 

Oktatott kurzusok más intézmény: Nyelvprocesszor rendszerek, PhD kurzus, Szegedi Egyetem,  Grammar 

Systems, PhD kurzus , University of Pisa, Grammar Systems, Silesian University, Opava, Grammar Systems, 

International PhD School in Formal Languages and Applications, Tarragona, University Rovira i Virgili, 2002-

2006 évente, Multi-agent Systems: Selected Topics and Formal Models, .Technical University of Vienna. 

 

Tananyagok, előadás diasorozatok kidolgozása a fenti kurzusokhoz. 

 

PhD témavezetés (védett PhD hallgatók), MSc és BSc diplomamunka vezetés (védett hallgatók) 

 

Részvétel hazai és külföldi PhD és habilitációs eljárásokban, bíráló- és opponensként is. 

 

 

 

az oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

g) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció) 

A felsorolt publikációk közül aláhúzással emelje ki azokat, amelyeket a mesterképzés tudományos 

szakmai háttereként elvárt országosan (és nemzetközileg) elismert szakmai műhely(ek)hez való érdemi 
hozzájárulásnak tekint. 
 
1. E. Csuhaj-Varjú J. Dassow, J. Kelemen, Gh. Paun, Grammar Systems: A grammatical 

approach to distribution and cooperation. Gordon and Breach Science Publishers. Topics in 
Computer Mathematics 5, Yverdon, 1994. 

2. E. Csuhaj-Varjú Gy. Vaszil, P automata or Purely Communicating Accepting P Systems. In: 
Membrane Computing 2002 (WMC 2002). Ed. by Gh. Paun et al. LNCS  2597, Springer, , 
Berlin, 2003, 219-233. 

3. J. Csima, E. Csuhaj-Varjú A. Salomaa, Power and size of extended Watson-Crick L systems. 
Theoretical Computer Science 290 (2003), 1665-1678. 

4. E. Csuhaj-Varjú, L. Kari, Gh. Paun, Test Tube Distributed Systems Based On Splicing. 
Computers and Artificial Intelligence, 15(2) (1996), 211-232. 
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5. E. Csuhaj-Varjú, A. Salomaa, Networks of Parallel Language Processors. In: New Trends in 

Formal Languages. Control, Cooperation, and Combinatorics. Ed. by Gh. Paun and A. 
Salomaa. LNCS 1218, Springer Verlag, Berlin - Heidelberg, 1997, 299-318. 
 

 
h) további tudományos kutatói, fejlesztői, alkotói, művészeti eredmények 

200 feletti  (nemzetközi) tudományos publikáció, amelyből 1 könyv, 104 nemzetközi folyóiratcikk, számos 

szerkesztett kötet és folyóirat  különszám, 1400 feletti független hivatkozás. 

Meghívott előadások nemzetközi konferenciákon és workshopokon,  több, mint 80  előadás nemzetközi 

konferencián, workshopon és nemzetközi kutatóhelyen. A formális nyelvek és automaták, valamint a 

nemhagyományos számítások három, nemzetközileg elismert kutatási irányának elindítása.  

 

 

i) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség 

 

Doktori iskolavezető, kari habilitációs bizottság elnöke (ELTE), MTA III. Osztály Informatika-és 

Számítástudományi Bizottságának elnöke, az Osztály Doktori Bizottságának tagja. Korábban OTKA 

kollégiumi tag. Az  utóbbi 10 évben kb. 50 nemzetközi  konferencia és workshop programbizottságának 

tagja, MFCS 2017, CiE 2014, AFL 217  programbizottságának társelnöke, több nemzetközi 

konferenciasorozat felügyelőbizottságának (steering committee) tagja. 

Kutatási (OTKA, NKFIH, TéT), oktatástámogatási projektek vezetője (EFOP-VEKOP). 

 

 

 

 

 

Név: Dr. Fridli Sándor születési év: 1958 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

matematika-fizika szakos középiskolai tanár, ELTE, 1981 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt 

az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

ELTE, IK, Numerikus Analízis Tanszék, egyetemi tanár 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe is!), 

ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a tudományág és a 

dátum megjelölésével), egyéb címek) 

egyetemi doktor (ELTE, matematika) 1986, CSc (matematika) 1995, habilitáció (ELTE, informatika), DSc 

(matematika) 2015 

az eddigi oktatói tevékenység  

Oktatásban töltött idő: 38 év.  

 

Kötelező tantárgy előadásainak megtartása. 

• Mérték- és integrálelmélet, Alkalmazott Matematikus 

• Fourier-sorok, Alkalmazott Matematikus BSc, MSc 

• Analízis 1-8, Programozó matematikus szak 

• Multimédia alapismeretek, Programtervező Matematikus 

• Analízis 1-3, Programtervező Informatikus BSc 

• Analízis alkalmazásai, Programtervező Informatikus BSc 

• Modellek és Algoritmusok, Programtervező Informatikus BSc 
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• Fourier-analízis, Programtervező Informatikus MSc 

• Digitális jel- és képfeldolgozás, Programtervező Informatikus MSc 

• A hang- és képfeldolgozás alapjai a médiában, Programtervező Informatikus 

• MSc 

• Calculus 1-2, University of Tennessee, Knoxville, USA; University of Colorado, 

• Colorado Springs, USA 

• Vector Calculus, University of Colorado, Colorado Springs, USA 

 

Kötelező tantárgy gyakorlatainak megtartása. 

• Analízis 1-2, Alkalmazott Matematikus 

• Mérték- és integrálelmélet, Alkalmazott Matematikus 

• Fourier sorok, Alkalmazott Matematikus BSc, MSc 

• Analízis 1-8, Programtervező Matematikus 

• Multimédia alapismeretek, Programtervező Matematikus 

• Analízis 1-3, Programtervező Informatikus BSc 

• Analízis alkalmazásai, Programtervező Informatikus BSc 

• Modellek és Algoritmusok, Programtervező Informatikus BSc 

• Digitális jel- és képfeldolgozás, Programtervező Informatikus  

• A hang- és képfeldolgozás alapjai a médiában, Programtervező Informatikus MSc 

• Alkalmazott Fourier-analízis, Programtervező Informatikus MSc 

 

Külföldi intézményben végzett oktatási tevékenység: 

• University of Tennessee, Knoxville, Tennessee, USA, 1989-90, 1995-96; 

• University of Colorado, Colorado Springs, Colorado, USA, 2000-2001. 

 

az oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

j) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció) 

[1] Fridli, S. An inverse Sidon type inequality, Studia Math. 105 (1993), 283–308.  
[2] Fridli, S. Hardy spaces generated by an integrability condition, J. Appr. Th. 113 (2001), no. 1, 
91–109.  
[3] Fridli, S. On the L1-convergence of Fourier series, Studia Math. 125 (1997), no. 2, 161–174.  
[4] Daly, J.; Fridli, S. Hörmander multipliers on two-dimensional dyadic Hardy spaces, J. Math. 
Anal. Appl. 348 (2008), no. 2, 977–989.  
 [5] Fridli, S; Schipp, F. Dyadic derivative, summation, approximation, in ”Dyadic Walsh Analysis 
from 1924 Onwards Walsh-Gibbs-Butzer Dyadic Differentiation in Science,” Volume 1 Foundations, 
Paris: Atlantis Press, 2015. pp. 209–234. (Atlantis Studies in Mathematics for Engineering and 
Science; 12.) 

 
k) további tudományos kutatói, fejlesztői, alkotói, művészeti eredmények 

 

 

l) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség: 

habilitáció 
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Név: Gombos Gergő születési év: 1986 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

okl. programtervező informatikus MSc, ELTE, 2012 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt 

az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

ELTE, IK, Információs Rendszerek tanszék - egyetemi tanársegéd  

 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe is!), 

ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a tudományág és a 

dátum megjelölésével), egyéb címek) 

 

az eddigi oktatói tevékenység  

Számítógépes Hálózatok Gyakorlat, 2012-óta minden félévben 

Korszerű Adatbázisok EA + GY, 2015-óta minden tavaszi félévben 

Korszerű Adatbázisok EA + GY, 2015, 2017, Sapientia, Marosvásárhely, Románia 

Tudás kezelő rendszerek labor, 2012-óta minden félévben 

Big Data Architektúrák Speci, 2016 tavasz óta minden félévben 

 

az oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

m) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció) 

A felsorolt publikációk közül aláhúzással emelje ki azokat, amelyeket a mesterképzés tudományos 

szakmai háttereként elvárt országosan (és nemzetközileg) elismert szakmai műhely(ek)hez való érdemi 

hozzájárulásnak tekint. 
 
Gergő Gombos, Attila Kiss: „P-Spar(k)ql: SPARQL Evaluation Method on Spark GraphX with Parallel 

Query Plan” 
Sándor Laki, Gergő Gombos, Szilveszter Nádas, Zoltán Turányi: „Take your own share of the PIE” 

Gergő Gombos, Attila Kiss: „Federated Query Evaluation Supported by SPARQL Recommendation” 

Gábor Rácz, Gergő Gombos, Attila Kiss: „Visualization of Semantic Data Based on Selected Predicates” 

Gergő Gombos, Attila Kiss: „SPARQL Query Writing with Recommendations Based on Datasets” 

 

 

n) további tudományos kutatói, fejlesztői, alkotói, művészeti eredmények 

 

 

o) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség 

 

 

 

 

 

 

 

Név: Dr. Gregorics Tibor születési év: 1962 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  
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okl. programtervező matematikus, ELTE, 1986 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt 

az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

ELTE, IK, Programozáselmélet és Szoftvertechnológiai Tsz.   -   egyetemi docens 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe is!), 

ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a tudományág és a 

dátum megjelölésével), egyéb címek) 

PhD (matematika - számítástudomány) 1994.  

az eddigi oktatói tevékenység  

Több, mint 32 éve számos témakörban, például:. 

Programozáselmélet, Programozási módszertan, Programozás (angolul is), Objektumelvű 

alkalmazások, Eseményvezérelt alkalmazások, Mesterséges intelligencia (angolul is), 

Ismeretalapú modellezés, stb. 

Külföldi egyetemeken: Selye János Egyetem (Szlovákia), Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem (Románia) 

az oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

p) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció) 

A felsorolt publikációk közül aláhúzással emelje ki azokat, amelyeket a mesterképzés tudományos 

szakmai háttereként elvárt országosan (és nemzetközileg) elismert szakmai műhely(ek)hez való érdemi 

hozzájárulásnak tekint. 

Gregorics T., Borsi, Zs.: An unified approach of program verification 

Acta Universitatis Sapientiae, Informatica, 9, 1 (2017) 65-8 

Fekete, I., Gregorics, T., Nagy S.: Bevezetés a mesterséges intelligenciába 

LSI kiadó (289 oldal), Budapest, 1990. 1999. ELTE Eötvös kiadó, 2006. 

Gregorics, T.: Programozás 1.kötet Tervezés. ELTE Eötvös Kiadó, 2013. 

Gregorics, T.: Programozás 2.kötet Megvalósítás. ELTE Eötvös Kiadó, 2013. 

Gregorics, T.: Programming theorems on enumerator Teaching Mathematics and Computer 

Science Debrecen, 8/1 (2010), 89-108 

 

q) további tudományos kutatói, fejlesztői, alkotói, művészeti eredmények 

részvétel az EITKIC_12-1-2012-0001 projektben 

részvétel a TÁMOP4.2.1./B-09/1/KMR-2010-0003 alprojektben 

részvétel az ELTE-Ericsson együttműködés keretében a modellvezérelt szoftverfejlesztés pro-

jektben (végrehajtható UML témakörben) 
 

r) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség 

 

 

 

Név: Hajas Csilla születési év: 1964 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve 

okleveles matematikus (statisztikus szakirány), matematika szakos középiskolai tanár, angol-magyar 

szakfordító, KLTE TTK, 1987  
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jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

ELTE IK, Információs Rendszerek Tanszék – egyetemi adjunktus 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

PhD (matematika) 1997 

az eddigi oktatói tevékenység  

adatbázisok kurzusok, több, mint 30 év az egyetemi oktatásban 

az oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

s) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció) 

A felsorolt publikációk közül aláhúzással emelje ki azokat, amelyeket a mesterképzés tudományos 

szakmai háttereként elvárt országosan (és nemzetközileg) elismert szakmai műhely(ek)hez való érdemi 

hozzájárulásnak tekint. 

1. Chess and bridge clustering the countries, Annales Universitatis Scientarium de Rolando Eötvös 

Nominatae, Sectio Computatorica, Budapest, 46, p. 67-79, 2017. 

2. Data mining of extreme value modelling European precipitation data, Annales Universitatis 

Scientarium de Rolando Eötvös Nominatae, Sectio Computatorica, Budapest, 42, p. 199-208, 2014. 

3. Mining the Stock Indices, using SVM,  International Journal of ComputerInformation Systems, 

Volume 4, No. 2, Pages 1-5, 2012. 

4. Genetic algorithms and grid technologies in clustering, an example: Clustering of images,  Quality 

and Reliability Engineering International, Volume 24 Issue 6, Pages 693-703, 2008. 

 

t) további tudományos kutatói, fejlesztői, alkotói, művészeti eredmények 

1. Beágyazott relációs adatmodell és lekérdező nyelvei, egyetemi doktori értekezés, 1995 

2. Valós és komplex H*-algebrák, diplomamunka, 1987 

 

u) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség 

 

 

 

 

Név: Hajder Levente születési év: 1975 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

 okl. villamosmérnök, BME, 2002 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

 

   ELTE IK  Algoritmusok és alkalmazásaik tanszék, egyetemi docens 

   MTA SZTAKI   - tudományos főmunkatárs 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés 

címe is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

PhD (informatikai tudományok) BME, 2008 
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az eddigi oktatói tevékenység  

Oktatott tárgyak: számítógépes látás (előadás/gyakorlat), számítógépes grafika (előadás/gyakorlat), GPU-k 

általános célú programozása. 

az oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

v) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció) 

A felsorolt publikációk közül aláhúzással emelje ki azokat, amelyeket a mesterképzés tudományos 

szakmai háttereként elvárt országosan (és nemzetközileg) elismert szakmai műhely(ek)hez való 
érdemi hozzájárulásnak tekint. 

 
 
Daniel Barath, Levente Hajder: A theory of point-wise homography estimation. Pattern 
Recognition Letters 94: 7-14 (2017) 
 
Daniel Barath, Tekla Toth, Levente Hajder: A Minimal Solution for Two-View Focal-Length 
Estimation Using Two Affine Correspondences. CVPR 2017: 2557-2565 

Daniel Barath, Jiri Matas, Levente Hajder: Accurate Closed-form Estimation of Local Affine 
Transformations Consistent with the Epipolar Geometry. BMVC 2016 
Levente Hajder: W-PnP Method: Optimal Solution for the Weak-Perspective n-Point Problem 
and Its Application to Structure from Motion. VISIGRAPP (6: VISAPP) 2017: 265-276 
Ákos Pernek, Levente Hajder: Automatic focal length estimation as an eigenvalue problem. 
Pattern Recognition Letters 34(9): 1108-1117 (2013)  
 

w) további tudományos kutatói, fejlesztői, alkotói, művészeti eredmények 

 

x) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség 

Több, mint 50 publikáció rangos hazai és nemzetközi konferenciákon.  

 

 

 

 

Név: Dr. Hegyi Barbara születési év:1979 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

Nyugat-Magyarországi Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar, 2003 (jelenleg Soproni Egyetem) 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt 

az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

ELTE IK, egyetemi adjunktus 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe is!), 

ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a tudományág és a 

dátum megjelölésével), egyéb címek) 

PhD regionális tudományok, 2010 

az eddigi oktatói tevékenység  

2005:  Berzsenyi Dániel Főiskola (Szombathely) – Gazdálkodási Szak: Európai Üzleti környezet tárgy kidolgozásában való 
részvétel és a tárgy oktatása (megbízásos oktató) 

2011-2016 : Edutus Főiskola; tárgyak: Vezetés-szervezés, Projektmenedzsment, Változásmenedzsment tárgyak 

oktatása és oktatási anyagainak kidolgozása (főiskolai adjunktus) 

2016 - : ELTE IK, EIT Digital keretrendszerében I&E Basic tárgy oktatása, oktatási anyagok kidolgozása (angol 

nyelven), I&E management skills for tech entrepreneurstárgy kidolgozása és oktatása (angol nyelven) 

2017: ELTE SEK, PTI : Innovatív vállalkozás menedzsment tárgy kidolgozása és oktatása (pl.: oktatott tárgyak, 

https://dblp.uni-trier.de/pers/hd/b/Barath:Daniel
https://dblp.uni-trier.de/pers/hd/b/Barath:Daniel
https://dblp.uni-trier.de/db/journals/prl/prl94.html#BarathH17
https://dblp.uni-trier.de/db/journals/prl/prl94.html#BarathH17
https://dblp.uni-trier.de/pers/hd/b/Barath:Daniel
https://dblp.uni-trier.de/pers/hd/b/Barath:Daniel
https://dblp.uni-trier.de/pers/hd/b/Barath:Daniel
https://dblp.uni-trier.de/pers/hd/b/Barath:Daniel
https://dblp.uni-trier.de/pers/hd/b/Barath:Daniel
https://dblp.uni-trier.de/pers/hd/b/Barath:Daniel
https://dblp.uni-trier.de/pers/hd/b/Barath:Daniel
https://dblp.uni-trier.de/pers/hd/b/Barath:Daniel
https://dblp.uni-trier.de/pers/hd/b/Barath:Daniel
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oktatásban töltött idő, oktatás idegen nyelven, külföldi intézményben stb. 

 

Erasmus Teacher Exchange pályázat keretében előadások tartása: 

-  Banku Augustskola, Riga – Innovation management course (2011. szeptember)  

-  Université Lille - City positioning and urban marketing course (2012. január)  

-  Brno University of Technology - Innovation management course (2013. február) 

 

az oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

- a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció) 

A felsorolt publikációk közül aláhúzással emelje ki azokat, amelyeket a mesterképzés tudományos 

szakmai háttereként elvárt országosan (és nemzetközileg) elismert szakmai műhely(ek)hez való érdemi 
hozzájárulásnak tekint. 

- Hegyi Barbara, Csizmadia Szilárd (2005): Társadalmi és városfejlődési trendek a közép-kelet-európai 

országokban a globális folyamatok tükrében, In: Széchenyi István Egyetem, JGK, Multidiszciplináris 

Társadalomtudományi Doktori Iskola Évkönyv 2005, 287-293.o., ISSN: 1787- 9698, Széchenyi István 

Egyetem, Győr, Szerkesztette: Dr. Rechnitzer János, Bakonyi István, Solt Katalin 
- Hegyi Barbara (2007): A magyar K+F szektor megerősítése – kitörési kísérlet vagy egyetlen út?, In: 

„20. századi magyar gazdaság és társadalom” konferencia, ISBN 978 963 7175 36 7, Széchenyi István 

Egyetem, Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, 2007, szerkesztette: Dobó Eszter, Rendes Ágnes, CD-

kiadvány (válogatott tanulmányok) 

- Hegyi Barbara (2009): Szakértői várakozások és fejlesztési stratégiák összhangjának szerepe a nagyvá-

rosok tudásalapú pozíciójának javításában, In: Innovációmenedzsment c. Nemzetközi Konferencia, pp. 

64-75., ISBN 978-963-9558-87-8, Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, Lektorálta: Kelemen Anna 

- Hegyi Barbara (2007): Cities and regions in the new learning economy, In: Tér és társadalom, 2006/4, 

pp. 195-201.,  Könyvismertető 

 
 

 

 
- további tudományos kutatói, fejlesztői, alkotói, művészeti eredmények 

 

 

- az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség 

 

o számos pályázati és más bilaterális K+F+I menedzsmentjében való részvétel, projekt pénzügyi 

vezetés, kutatási projektek marketing és belső kommunikációs tevékenységének koordinálása, 

tudásközpont vezető helyettesi feladatok ellátása 

o Az EIT Digital Master képzéseken belül, az I&E oktatás helyi koordinációs feladatainak ellátása 

o sikeres „pilot projekt” oktatása az ELTE SEK-en az Innovatív vállalkozás menedzsment 

tárgynak 

 

 

 

Név: dr. Horváth Győző születési év: 1977 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

okleveles fizikatanár, ELTE, 2000 

okleveles informatikatanár, ELTE, 2003 

okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, 2004  

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

ELTE Informatikai Kar, Média- és Oktatásinformatikai Tanszék, egyetemi adjunktus 
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tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

PhD, 2009 

az eddigi oktatói tevékenység  

2001 óta oktat az ELTÉn. Oktatott tárgyak: Programozás módszertan, Webfejlesztés 2., Modern technológiák 2., 

Webes alkalmazásfejlesztés 1., Adatbázisok a weben, Elemi informatika 2., Algoritmusok és adatszerkezetek 2., 

Alkalmazások fejlesztése, JavaScript technológiák, Webes szoftvertechnológiai labor, Web development 2., Web 

engineering 

az oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

y) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció) 

A felsorolt publikációk közül aláhúzással emelje ki azokat, amelyeket a mesterképzés tudományos 

szakmai háttereként elvárt országosan (és nemzetközileg) elismert szakmai műhely(ek)hez való érdemi 

hozzájárulásnak tekint. 

Horváth Győző, Menyhárt László, Zsakó László: Teaching web in public education, ICAI 2017. 

Horváth Győző: A web-based programming environment for introductory programming courses in 

higher education, ICAI 2017. 

Győző Horváth, László Menyhárt, László Zsakó: Viewpoints of programming didactics at a web 

game implementation, Proceedinhs of XXIX. DIDMATTECH 2016. 

Horváth Győző, Menyhárt László Gábor: Teaching introductory programming with JavaScript in 

higher education, ICAI 2014. 

 

z) további tudományos kutatói, fejlesztői, alkotói, művészeti eredmények 

Horváth Győző: Bevezetés a kliens- és szerveroldali webalkalmazások készítésébe, Budapest, 

2014. 

Horváth Győző, Fincza András: Modern programozási minták a kliens- és szerveroldali 

webprogramozásban, Budapest, 2014. 

Tarcsi Ádám, Horváth Győző: Webes és mobil web alkalmazások tervezése, Budapest, 2014. 

Tarcsi Ádám, Abonyi-Tóth Andor, Horváth Győző: WEB 2-es eszközök a társadalmi és 

marketingkutatások szolgálatában, Budapest, 2013. 

Tarcsi Ádám, Abonyi-Tóth Andor, Horváth Győző: Trendkutatás módszerei és eszközei az 

interneten, Budapest, 2013. 

Horváth Győző, Tarcsi Ádám: Webadatbázis-programozás, Budapest, 2012. 

Zsakó László, Szlávi Péter, Heizlerné Bakonyi Viktória, Horváth Győző, Menyhárt László, Pap 

Gáborné, Papp-Varga Zsuzsanna, Gregorics Tibor: Programozási alapismeretek, Budapest, 2012. 

 

aa) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség 

 

 

 

 

 

Név: Dr. Kiss Attila Elemér születési év:1960 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

okl. matematikus, ELTE, 1985 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt 

az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  
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ELTE IK, Információs rendszerek – tanszékvezető habil. egy.  docens 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe is!), 

ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a tudományág és a 

dátum megjelölésével), egyéb címek) 

CSs matematika, 1991, dr. habil. informatika, 2010 

az eddigi oktatói tevékenység  

Adatbézis I-II, Korszerű adatbázisok, Adatbányászat, Adatbázisok elméleti alapjai, Valószínűségszámítás és 

matematikai statisztika, Analízis, Tudáskezelő rendszerek 

az oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

bb) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció) 

A felsorolt publikációk közül aláhúzással emelje ki azokat, amelyeket a mesterképzés tudományos 

szakmai háttereként elvárt országosan (és nemzetközileg) elismert szakmai műhely(ek)hez való érdemi 

hozzájárulásnak tekint. 

 

Grad-Gyenge László, Kiss Attila, Filzmoser Peter: Graph Embedding Based Recommendation 

Techniques on the Knowledge Graph, Adjunct Publication of the 25th Conference on User 

Modeling, Adaptation and Personalization.  ACM Press, 2017. pp. 354-359. 

(ISBN:1450350674) 

 

Daniel Csubak, Katalin Szucs, Peter Voros, Attila Kiss: Big Data Testbed for Network Attack 

Detection, ACTA POLYTECHNICA HUNGARICA 13:(2) pp. 47-57. (2016) 

 

Gergő Gombos, Attila Kiss, Zoltán Zvara: Performance analysis of cluster management system 

with stress cases  ACTA POLYTECHNICA HUNGARICA 13:(2) pp. 77-95. (2016) 

 

Matuszka Tamás, Gombos Gergő, Kiss Attila: A New Approach for Indoor Navigation Using 

Semantic Webtechnologies and Augmented Reality, LECTURE NOTES IN COMPUTER 

SCIENCE 8021: pp. 202-210. (2013) 

 

Vathy-Fogarassy A, Kiss A, Abonyi J: Hybrid minimal spanning tree and mixture of gaussians 

based clustering algorithm, 4th International Symposium on Foundations of Information and 

Knowledge Systems.  LNCS  Springer-Verlag, 2006. pp. 313-330.  

 

cc) további tudományos kutatói, fejlesztői, alkotói, művészeti eredmények 

 

Péter Vörös, Attila Kiss: OpenWebCrypt—Securing Our Data in Public Cloud, Modern 

Approaches for Intelligent Information and Database Systems. Cham: Springer, 2018. pp. 479-

489. (Studies in Computational Intelligence) 769.(ISBN:978-3-319-76081-0) 

 

Gergő Gombos, Attila Kiss: Spar(k)ql: SPARQL evaluation method on Spark GraphX 

IEEE 4th International Conference on Future Internet of Things and Cloud Workshops 

(FiCloudW  IEEE, 2016. pp. 188-193. (ISBN:978-1-5090-3946-3) 

 

dd) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség 

MTMT: 

Saját közlemények száma: 125 

Független idézetek száma: 150 

 
 

http://www.isbnsearch.org/isbn/1450350674
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Név: Kovács Attila születési év: 1967 

Felsőfokú végzettsége és szakképzettsége: 

Okl. Programozó, Okl. programtervező matematikus, ELTE, 1991, 1993 

Jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt 

az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

ELTE IK Komputeralgebra Tanszék – egyetemi docens 

Tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe is!), 

ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a tudományág és a 

dátum megjelölésével), egyéb címek) 

PhD, Informatika tudományok, 2002. 

Habil, 2017. 

Eddigi oktatói tevékenység: 

>15 oktatott tárgy, közel 20 év oktatásban töltött idő, angol nyelvű oktatásban való részvétel, számos magyar és 

idegen nyelvű előadás 

http://compalg.inf.elte.hu/~attila  

Oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

ee) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció) 

A felsorolt publikációk közül aláhúzással emelje ki azokat, amelyeket a mesterképzés tudományos 
szakmai háttereként elvárt országosan (és nemzetközileg) elismert szakmai műhely(ek)hez való érdemi 

hozzájárulásnak tekint. 

• Computing Extremely Large Values of the Riemann Zeta Function, Journal of Grid Computing., 

15/57, 1-8, 2017, co-author: N. Tihanyi, J. Kovács 

• Efficient computing of n-dimensional simultaneous Diophantine approximation problems, Acta 

Univ. Sapientiae, 5/1, 16-34, 2013, co-author: N. Tihanyi 

• On number system constructions, Acta Math. Hungar, 115/(1-2), 2007, 155-167, co-author: L. Ger-

mán 

• Knowledge and mindset in software development - how developers, testers, technical writers and 

managers differ - a survey, Proceedings of The 11th Joint Conference on Mathematics and 

Computer Science, CEUR Vol. 2046, 161-184, 2018, co-author: K. Szabados 

• Internal quality evolution of a large test system - an industrial study, Acta Univ. Sapientiae, 

Informatica , 8/2, 216-240, 2016, co-author: K. Szabados 

 
ff) további tudományos kutatói, fejlesztői, alkotói, művészeti eredmények 

• Google scholar: 38 ref. pub. 

• Össz. idézetek: 203, h-index: 7. 

gg) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség 

• ISTQB certified tester 

• IREB certified requirements engineer 

 

 

 

 

 

Név: Kozsik Tamás születési év: 1970 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

http://compalg.inf.elte.hu/~attila
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okl. programtervező matematikus, ELTE, 1994) 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

ELTE, IK, Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék – egyetemi docens 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

PhD (informatika tudományok) 2006 

az eddigi oktatói tevékenység  

Rendszeresen oktatott kurzusok: 

• Programozási nyelvek – Ada (előadás és gyakorlat) 

• Programozási nyelvek – Java (előadás és gyakorlat) 

• Haladó Java (előadás) 

• Elosztott alkalmazások készítése I–II (előadás) 

• Development of distributed applications (előadás, angolul) 

• Advanced Java (előadás, angolul) 

• Szerződésalapú objektumelvű programozás (előadás) 

• Funkcionális programozás (gyakorlat) 

• Osztott rendszerek szintézise (gyakorlat) 

• Programfejlesztés Scalában (speci) 

Oktatásban töltött idő: 23 év, minden félévben 10-12 kreditnyi oktatás 

Erasmus/CEEPUS vendégkurzus: Aspect-oriented programming and AspectJ  

(Eindhoven 2005, Helsinki 2006, Klagenfurt 2007) 

az oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

a) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció) 
 

Free the Conqueror! Refactoring divide-and-conquer functions 

FUTURE GENERATION COMPUTER SYSTEMS 79: (2) pp. 687-699. (2017) 
(Kozsik, Tóth, Bozó) 

 

Static Analysis for Divide-and-Conquer Pattern Discovery 

COMPUTING AND INFORMATICS 35:(4) pp. 764-791. (2016) 

(Kozsik, Tóth, Bozó, Horváth) 
 

High-level Multicore Programming with C++11 

COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS 9:(3) pp. 1187-1202. (2012) 

(Szűgyi, Török, Pataki, Kozsik) 

The multi-agent modelling language and the model design interface 

JOURNAL OF ARTIFICIAL SOCIETIES AND SOCIAL SIMULATION 2:(3) Paper 8. (1999) 

(Gulyás, Kozsik, Corliss) 

 

b) további tudományos kutatói, fejlesztői, alkotói, művészeti eredmények 

 

Szakmai vezető: Innovatív Informatikai és Infokommunikációs Megoldásokat Megalapozó Temati-

kus Kutatási Együttműködések (2017-2020, EFOP-3.6.2-16-2017-00013) 

 

Principal Investigator a “ParaPhrase: Parallel Patterns for Adaptive Heterogeneous Multicore 
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Systems” projektben (2013-2015, Seventh Framework Programme, contract no: 288570) 

 

Munkacsoport-vezető (12 fő), Kiber-fizikai rendszerek programozása 

(2013-2014, Support of Hungarian participation and partnership in EIT KIC communities, KTIA) 

 

Alprojektvezető, ELTE IK: Elosztott és sokmagos rendszerek szoftvertechnológiája  

(2010-2012, Európai Léptékkel a Tudásért, ELTE - TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0003) 

 

Témavezető: Verified and Certified Software Components, 2009-2010 

(TÉT AT-10/2008 , OMFB-151/2009. Partner: Research Institute on Symbolic Computation, Linz) 

 

c) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség 

 

A Kar Kiváló Oktatója (ELTE IK, 2008) 

 

 

 

 

Név: Laki Sándor születési év: 1983 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

okleveles programtervező matematikus, ELTE IK, 2007 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt 

az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

ELTE, IK, Információs Rendszerek Tanszék – egyetemi adjunktus 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe is!), 

ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a tudományág és a 

dátum megjelölésével), egyéb címek) 

PhD (informatikai tud.), 2015 

az eddigi oktatói tevékenység  

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Informatikai Kar 

• Számítógépes Hálózatok előadás [Magyar] 2016- 

• BigData Elemző Módszerek Spec. koll. [Magyar] 2016- 

• BigData Architektúrák Spec. koll. [Magyar] 2016- 

• Computer Networks - Lecture and Practice [Angol] 2012- 

• Számítógépes hálózatok gyakorlat} [Magyar] 2007- 

• Programozási nyelvek I. gyakorlat [Magyar] 2004-2008 

  

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Információs Technológiai és Bionikai Kar 

• Bevezetés a programozásba I. (C++)} [Magyar] 2006-2007 

• Bevezetés a programozásba II. (C++)} [Magyar] 2007 

• Programozási nyelvek és módszerek (Java)} [Magyar] 2006 

az oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

hh) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció) 

A felsorolt publikációk közül aláhúzással emelje ki azokat, amelyeket a mesterképzés tudományos 
szakmai háttereként elvárt országosan (és nemzetközileg) elismert szakmai műhely(ek)hez való érdemi 

hozzájárulásnak tekint. 
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1. S. Laki, G. Gombos, S. Nádas, Z. Turányi, Take your own share of the PIE, In proceedings of 
ACM/IRTF ANRW 2017, July 15-17, 2017, Prague, Czech Republic 
 
2. S. Laki, D. Horpácsi, P. Vörös, R. Kitlei, D. Leskó, M. Tejfel, High speed packet forwarding 
compiled from protocol independent data plane specifications, In proceedings of ACM SIGCOMM 
2016, Aug 22-26, 2016, Florianópolis, Brazil, doi: 10.1145/2934872.2959080 
 
3. B. Hullár, S. Laki, A. György, Efficient Methods for Early Protocol Identification, IEEE Journal on 
Selected Areas in Communications (JSAC) - 2014 Special Issue on Deep Packet Inspection: 
Algorithms, Hardware, and Applications., vol. 32, issue 10, October 2014, 12 pages, ISSN:0733-
8716, 2014. doi: 10.1109/JSAC.2014.2358832 (IMPACT FACTOR: 3.121) 
 
4. J. van der Ham, J. Steger, S. Laki, Y. Kryftis, V. Maglaris, C. de Laat 
The NOVI Information Models, Future Generation Computer Systems, vol. 42, January 2015, 
pages 64-73, Elsevier, ISSN:0167-739X, 2015. doi: 10.1016/j.future.2013.12.017 (IMPACT 
FACTOR: 2.639) 
 
 
5. S. Laki, T. Lukovszki, Balanced Neighbor Selection for BitTorrent-like Networks, In Proceedings 
of the 21st European Symposium on Algorithms (ESA 2013), September 02-04, 2013, Sophia 
Antipolis, France, Springer LNCS, vol. 8125 

 
ii) további tudományos kutatói, fejlesztői, alkotói, művészeti eredmények 

      Releváns elõadások: 

• T4P4S: When P4 meets DPDK, DPDK Summit Userspace 2017, Sept 26-27, 2017, Dublin, Ireland  

• T4P4S: A P4 compiler for a wide variety of targets, P4 Workshop 2017, May 17, 2017, Stanford, 

CA, USA 

• High-Speed Forwarding: A P4 Compiler with a Hardware Abstraction Library for Intel DPDK, 3rd 

P4 Workshop, May 24, 2016, Stanford, CA, USA 

• Balanced Neighbor Selection for BitTorrent-Like Networks, 21th European Symposium on 

Algorithms (ESA 2013), September 2-4, 2013, Sophia Antipolis, France 

• Analysing the spatial structure of the Internet topology, ISMA 2013 AIMS-5 - Workshop on Active 

Internet Measurements, February 6-8, 2013, San Diego, USA, CA 

• Early Identification of Peer-to-Peer Traffic, IEEE ICC 2011 Conference, June 5-9, 2011, Kyoto, 

Japan 

• Early Identification of Peer-to-Peer Traffic, Ericsson HSN Workshop, May 30, 2011, Budapest, 

Hungary 

• Spotter: A Model Based Active Geolocation Service, IEEE INFOCOM 2011 Conference, April 10-

15, 2011, Shanghai, China 

• ETOMIC Advanced Network Monitoring System for Future Internet Experimentation, Tridentcom 

2010 Conference - Technical session, May 18-20, 2010, Berlin, Germany 

• Measurement Based Geolocation in the ETOMIC Infrastructure, High Speed Networking Workshop 

2009, May 28-29, 2009, Balatonkenese, Hungary 

• A Detailed Path-latency Model for Router Geolocation, Tridentcom 2009 Conference - ONIT 2009, 

April 6-8, 2009, Washington D.C., USA 

 

jj) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség 

Publikációs adatok MTMT adatai alapján: 

• Saját közlemények száma: 35 

• Idézetek száma: 258 

• Független idézetek száma: 216 

• Függő idézetek száma: 42 

 

Díjak, elismerések: 

• Az ELTE Ígéretes kutatója díj, 2017 

• ÚNKP Posztdoktori ösztöndíj, 2017-2018 

• Certificate of Outstanding Contribution in Reviewing (Elsevier Computer Networks), 2016 

• Rektori kiválósági különdíj, ELTE, 2016 

• Kemény János-díj, NJSZT, 2016 
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• Az Informatikai Kar Fiatal Kutatók Tudományos Díja, ELTE IK, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Név: Dr. Lázár Katalin Anna születési év: 1976 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

okl. programtervező matematikus és angol szakfordító, ELTE TTK, 2002 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt 

az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

ELTE IK, Algoritmusok és Alkalmazásaik Tanszék - egyetemi adjunktus 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe is!), 

ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a tudományág és a 

dátum megjelölésével), egyéb címek) 

PhD (informatikai tudományok) 2011 

az eddigi oktatói tevékenység  

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Informatikai Kar 

Algoritmusok és Alkalmazásaik Tanszék 

Adjunktus (2015-től)  

Formális nyelvek és automaták 

Programozási nyelvek II. (Java) 

Formal Languages 

Models of Computation 

Java Fundamentals  

  

Dipartimento di Informatica, Università degli Studi di Verona, Olaszország  

Vendégelőadó (Erasmus+ Oktatói Mobilitási Ösztöndíj) 

Bio-inspired models of computation - doktori (PhD) kurzus (2017)  

Unconventional Network-Based Computational Models of Complex, Distributed Systems - doktori (PhD) kurzus 

(2015)                                                                                              

  

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Informatikai Kar 

Gyakorlati óraadó (2008, 2014) 

Formális nyelvek és automaták                                                    

Predoktor (2007-2008) 

Formális nyelvek és automaták  

Mesterséges intelligencia alkalmazások 

Képfeldolgozás 

Beszédfelismerés 
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Department of Computer Science and Engineering,  

University of South Carolina, Columbia SC, USA 

Meghívott kutató és vendégelőadó (2006)                                                              

CSCE 813-Internet Security kurzus 

az oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

kk) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció) 

A felsorolt publikációk közül aláhúzással emelje ki azokat, amelyeket a mesterképzés tudományos 

szakmai háttereként elvárt országosan (és nemzetközileg) elismert szakmai műhely(ek)hez való érdemi 

hozzájárulásnak tekint. 
[1] Csuhaj-Varjú, E., Lázár, K. A.: String assembly in networks of evolutionary processors. Journal of Automata, 

Languages and Combinatorics 21(1-2) (2016), 37-50. 

[2] Lázár, K. A.: A bridge between self-organizing networks and grammar systems theory. International Journal 

of Foundations of Computer Science 24(4) (2013), 501-517. 

[3] Lázár, K. A.: A formal language theoretic approach to distributed computing on dynamic networks. Advances 

in Complex Systems 13(3) (2010), 253-280.  

[4] Lázár, K. A., Csuhaj-Varjú, E., Lőrincz, A., Vaszil, Gy.: Dynamically formed clusters of agents in eco-

grammar systems. International Journal of Foundations of Computer Science 20(2) (2009), 293-311. 

[5] Lőrincz, A., Lázár, K. A., Palotai, Zs.: Efficiency of goal-oriented communicating agents in different graph 

topologies: A study with Internet crawlers. Physica A 378(1) (2007), 127-134. 

 

ll) további tudományos kutatói, fejlesztői, alkotói, művészeti eredmények 
Kutatási területem az elméleti számítástudomány (formális nyelvek és automaták elmélete, grammatikarendszerek 

elmélete, biológiai indíttatású számítástudomány). Előadásokat tartottam nemzetközi konferenciákon, például a 

The 5th International Workshop on Emergent Synthesis (IWES’04) (MTA SZTAKI), a Grammar Systems Week 

2004 (MTA SZTAKI), a The 5th International Workshop on Security in Information Systems (WOSIS 2007) 

(Funchal, Portugália) című workshop keretében, a European Conference on Complex Systems (ECCS 2009) 

(Warwick, Egyesült Királyság) és a The 10th Conference on Computability in Europe (CiE 2014) (Budapest) 

című konferencián. A European Conference on Complex Systems című konferencián meghívott előadó voltam.  

2006 szeptembere és novembere között a Dél-Karolinai Egyetem Informatikai és Műszaki Karán (Department of 

Computer Science and Engineering, University of South Carolina), Kolumbiában, az Egyesült Államokban, 2013 

novemberében pedig az Åbo Akademi Egyetemen, Turkuban, Finnországban, meghívott kutatóként végeztem 

kutatómunkát. 

 

mm) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség 
2007 februárja és 2008 januárja között predoktorként, 2008 februárja és májusa, valamint 2014 februárja és 

májusa között pedig gyakorlati óraadóként dolgoztam az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Karán. 

2015 januárjától adjunktus vagyok az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Algoritmus és 

Alkalmazásaik Tanszékén. Részt veszek / vettem a magyar nyelvű képzésben a Formális nyelvek és automaták, a 

Programozási nyelvek II. (Java), Beszédfelismerés, a Képfeldolgozás és a Mesterséges intelligencia 

alkalmazások, az angol nyelvű képzésben pedig a Formal Languages, Models of Computation és Java 

Fundamentals című tárgyak oktatásában. 

Vendégelőadóként számoltam be munkámról a Dél-Karolinai Egyetemen, Kolumbiában, az Egyesült Államokban 

(University of South Carolina, Columbia, USA), a Turkui Számítástechnikai Központban (Turku Centre for 

Computer Science), Finnországban, valamint a Veronai Egyetemen (Università degli Studi di Verona), 

Olaszországban. 

 

 

 

Név: Ligeti Péter születési év: 1978 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

okl. alkalmazott matematikus, ELTE, 2001 

okl. matematika tanár, ELTE, 2003 
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jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt 

az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

ELTE, IK, Komputeralgebra tsz.   - egyetemi adjunktus 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe is!), 

ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a tudományág és a 

dátum megjelölésével), egyéb címek) 

PhD (matematika és számítástud.) 2008 

 

az eddigi oktatói tevékenység  

oktatott tárgyak: Bevezetés a matematikába, Diszkrét matematika, Gráfelmélet és alkalmazásai, Véges testek, 

Kriptográfia és adatbiztonság, Kriptológia.   

oktatásban töltött idő: 15 év  

oktatás idegen nyelven: Advanced cryptography, Applied cryptography projects, EIT Digital Master School 

az oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

nn) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció) 

A felsorolt publikációk közül aláhúzással emelje ki azokat, amelyeket a mesterképzés tudományos 

szakmai háttereként elvárt országosan (és nemzetközileg) elismert szakmai műhely(ek)hez való érdemi 
hozzájárulásnak tekint. 

1.  Sz. L. Fancsali, P. Ligeti, Some applications of finite geometry for secure network coding, Journal of 

Mathematical Cryptology, 2 (3) (2008) pp. 209-226. 

2. L. Csirmaz, P. Ligeti, On an infinite family of graphs with information ratio 2-1/k, Computing,  85 (1)  

(2009) pp. 127-136. 

3. M. Bárász, P. Ligeti, L. Mérai, D. A. Nagy, Anonymous sealed bid auction protocol based on a variant of 

the Dining Cryptographers' Protocol, Periodica Mathematica Hungarica, 65 (2) (2012) pp. 167-176. 

4. L. Csirmaz, P. Ligeti, G. Tardos: Erdős-Pyber theorem for hypergraphs and secret sharing, Graphs and 

Combinatorics 31 (5) (2015) pp. 1335-1346. 

5. M. Bárász, B. Boros, P. Ligeti, K. Lója, D. A. Nagy, Breaking LMAP, International Conference on 

RFID Security 2007, Malaga, Spain (2007). 

 

oo) további tudományos kutatói, fejlesztői, alkotói, művészeti eredmények 
 

 

pp) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség 

 

 

 

 

Név: Lőrincz András születési év: 1950 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

okl. fizikus, ELTE, 1975 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt 

az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

 ELTE, IK – tudományos főmunkatárs 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe is!), 

ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a tudományág és a 

dátum megjelölésével), egyéb címek) 

CSc – molekulafizika – 1986 – MTA  

dr. habil. – lézerfizika – 1996 – Szegedi Tudományegyetem 



Bs-utmut ALAPKÉPZÉS  –  SZAKINDÍTÁS 
 

128  

egyetemi magántanár – 1997 – Szegedi Tudományegyetem 

dr. habil. – informatika – 2008 – ELTE  

az eddigi oktatói tevékenység  

Tárgyak: 

Physical Chemistry – Illinois Institute of Technology, Chicago, USA (MSc) 

Statistical Physics – Illinois Institute of Technology, Chicago, USA (MSc) 

Kvantumrendszerek szabályozása – SzTE (MSc) 

Mesterséges neuronhálók – SzTE (MSc) 

Bevezetés az Információs Technológiákba – BME, ELTE (BSc) 

Mesterséges neuronhálók – ELTE (MSc) 

Megerősítéses tanulás – ELTE (MSc) 

Témavezetésemmel védett: 

CSc értekezések száma: 4 

PhD értekezések száma: 10,5 

 

az oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

qq) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció) 

 

Lőrincz, A., Csákvári, M., Fóthi, Á., Milacski, Z.Á., Sárkány, A. and Tősér, Z., 2018. Towards 

reasoning based representations: Deep Consistence Seeking Machine. Cognitive Systems Research, 47: 

92-108. 

  

Sonntag, D., Zillner, S., van der Smagt, P. and Lőrincz, A., 2017. Overview of the CPS for smart 

factories project: deep learning, knowledge acquisition, anomaly detection and intelligent user 

interfaces. In Industrial Internet of Things (pp. 487-504). Springer, Cham. 

 

Lőrincz, A., Sárkány, A., Milacski, Z.Á. and Tősér, Z., 2016. Estimating cartesian compression via 

deep learning. In Artificial General Intelligence (pp. 294-304). Springer, Cham.  

 

Póczos, B. and Lőrincz, A., 2009. Identification of recurrent neural networks by Bayesian interrogation 

techniques. Journal of Machine Learning Research, 10 (Feb): 515-554. 

 

Szita, I. and Lõrincz, A., 2007. Learning to play using low-complexity rule-based policies: Illustrations 
through Ms. Pac-Man. Journal of Artificial Intelligence Research, 30, pp.659-684. 
 

 
rr) további tudományos kutatói, fejlesztői, alkotói, művészeti eredmények 

 

 

ss) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség 

 

Széchenyi István ösztöndíj 

Széchenyi ösztöndíj 

Mestertanár Aranyérem 

Kalmár díj 

Fellow of the European Association for Artificial Intelligence 

 

 

Név: Nagy Sára születési év: 1961 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  
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programtervező matematikus, ELTE, 1984. 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt 

az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

ELTE, IK, Algoritmusok és Alkalmazásaik Tanszék   -   mestertanár 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe is!), 

ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a tudományág és a 

dátum megjelölésével), egyéb címek) 

nincs 

az eddigi oktatói tevékenység  

Több mint 30 év oktatásban töltött idő. Oktatott tárgyak: Algoritmusok és adatszerkezetek, Formális nyelvek és 

automaták, Logika és számításelmélet, Programozási alapismeretek, Programozás, Programozási technológia, 

Assemblerek, Fordítóprogramok, Mesterséges intelligencia, Ismeretalapú keretrendszerek, Ismeretalapú 

modellezés. 

az oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

tt) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció) 

A felsorolt publikációk közül aláhúzással emelje ki azokat, amelyeket a mesterképzés tudományos 
szakmai háttereként elvárt országosan (és nemzetközileg) elismert szakmai műhely(ek)hez való érdemi 

hozzájárulásnak tekint. 
 

 
uu) további tudományos kutatói, fejlesztői, alkotói, művészeti eredmények 

 

 

vv) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség 

 

 

 

 

 

Név: dr. Nikovits Tibor születési év: 1964 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

okl. matematikus, ELTE, 1988., matematikus-közgazdász, BKÁE 2003., jogász SZTE, 2010. 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt 

az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

ELTE IK, InformációsRendszerek tsz. - mestertanár 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe is!), 

ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a tudományág és a 

dátum megjelölésével), egyéb címek) 

 

az eddigi oktatói tevékenység  

1992- től egyetemi oktató: ELTE 

Adatbázisok I-II, Számítógépes hálózatok, Információs Rendszerek fejlesztése,  

Térinformatikai Adatbázisok, Algoritmusok és adatszerkezetek, 

Jogi és menedzsment ismeretek 

Angol nyelvű oktatás: Databases I-II. 
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az oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

ww) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció) 

A felsorolt publikációk közül aláhúzással emelje ki azokat, amelyeket a mesterképzés tudományos 

szakmai háttereként elvárt országosan (és nemzetközileg) elismert szakmai műhely(ek)hez való érdemi 

hozzájárulásnak tekint. 
 
Zsigmond Máriás, Ádám Tarcsi, Tibor Nikovits, Zoltán Halassy 
Benchmark-Based Optimization of Computational Capacity Distribution in a Client-Server WEB 
Application. ACTA ELECTROTECHNICA ET INFORMATICA 13: pp. 79-84. (2013) 
 
András Zempléni, Csilla Hajas, Tibor Nikovits 
Mining the Stock Indices, using SVM 
INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 4:(2) pp. 1-5. (2012) 
 
Zsigmond Máriás, Tibor Nikovits, Tamás Takács, Roberto Giachetta 
A study of storing large amount of inhomogeneous data in workflow management systems 
ANNALES UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EOTVOS 
NOMINATAE SECTIO COMPUTATORICA 37: pp. 275-292. (2012) 
 
Kiss Attila, Nikovits Tibor, Didier Chretien 
Representation and query languages of fuzzy relational databases 
ANNALES UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EOTVOS 
NOMINATAE SECTIO COMPUTATORICA 17: pp. 293-306. (1998) 
 
Benczúr A, Quang C K, Nikovits T 
Some constraints assuring serializability in multidatabases 
COMPUTERS AND MATHEMATICS WITH APPLICATIONS 34:(10) pp. 9-21. (1997) 

 
xx) további tudományos kutatói, fejlesztői, alkotói, művészeti eredmények 

Informatikai projektekben részvétel 

 

Távközlési Forgalomelemző Rendszer, Magyar Telekom, szoftverfejlesztő 

Vállalatirányítási Rendszer bevezetése, Medicor, projektvezető 

Jogosultságkezelő Rendszer fejlesztése, APEH, konzultáns 

 

yy) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség 

2013-14, ügyvédjelölt, Zelkó és Társai ügyvédi iroda 

 

 

 

 

 

Név: Pataki Norbert születési év: 1982 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, okl. programtervező matematikus, ELTE, 2006 

pl: okl. gépészmérnök, BME, 1975) 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

ELTE IK, Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék, adjunktus 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés 

címe is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

PhD (Informatika) 2013. 
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az eddigi oktatói tevékenység  

Programozási Nyelvek (C++) - 2005 óta 

Programozási Nyelvek (Ada), 2005-2006 

Projekteszközök, Multiparadigma programozás (alkalmankénti órák) 

Mentoroktató – 2017 óta 

az oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

a) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció) 

A felsorolt publikációk közül aláhúzással emelje ki azokat, amelyeket a mesterképzés tudományos 

szakmai háttereként elvárt országosan (és nemzetközileg) elismert szakmai műhely(ek)hez való 
érdemi hozzájárulásnak tekint. 
 

Zalán Szűgyi, Norbert Pataki, József Mihalicza: Subtle Methods in C++, Acta Electrotechnica et 
Informatica 11(3), pp. 11-16 (2011). 
 
Gábor Horváth, Norbert Pataki: Source language representation of function summaries in static 
analysis, in Proceedings of the 11th Workshop on Implementation, Compilation, Optimization of 
Object-Oriented Languages, Programs and Systems, Article No. 6., 9 p. (2016). 
 
Norbert Pataki, Zalán Szűgyi: C++ exam methodology, Annales Mathematicae et Informaticae 
37, pp. 211-223 (2010), 
 
József Mihalicza, Norbert Pataki, Zoltán Porkoláb, Ádám Sipos: Towards More Sophisticated 
Access Control, in Proc. of 11th Symposium on Programming Languages and Software Tools 
SPLST'09, pp. 117-131 (2009). 
 
Bence Babati, Norbert Pataki: Analysis of Include Dependencies in C++ Source Code, Annals of 
Computer Science and Information System 13, pp. 149-156 (2017). 

 
b) további tudományos kutatói, fejlesztői, alkotói, művészeti eredmények 

 

 

c) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség 

 

 

 

 

Név: Dr. Szendrei Rudolf születési év: 1982. 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

Programtervező matematikus, ELTE, 2007. 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt 

az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

ELTE, IK, Programozáselmélet és Szoftvertechnológiai Tanszék - egyetemi adjunktus 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe is!), 

ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a tudományág és a 

dátum megjelölésével), egyéb címek) 

PhD (Informatika tudományok) 2015 

Értekezés címe: „Topográfiai térképek automatikus raszter-vektor konverziója” 

az eddigi oktatói tevékenység  

Bevezetés az informatikába 1. (4 év) 

Elemi alkalmazások fejlesztése 1-4. (6 év) 



Bs-utmut ALAPKÉPZÉS  –  SZAKINDÍTÁS 
 

132  

Eseményvezérelt alkalmazások fejlesztése 1-2. (4 év) 

Modellek és formális eszközök (1 év) 

Objektumelvű alkalmazások fejlesztése (8 év) 

Programozási nyelvek (Ada) (2 év) 

Programozási technológia 1-2. (4 év) 

Programozás (9 év) 

Programozási módszertan alapjai 2. (3 év) 

Programozási módszertan elmélete 1. (1 év) 

Programming (1 évig, angol nyelven) 

Practical Software Engineering 1-2. (1 év, angol nyelven) 

Szintézis és verifikáció (1 év) 

Szoftvertechnológia (1 év) 

Webes alkalmazások fejlesztése (5 év) 

az oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

zz) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció) 

A felsorolt publikációk közül aláhúzással emelje ki azokat, amelyeket a mesterképzés tudományos 
szakmai háttereként elvárt országosan (és nemzetközileg) elismert szakmai műhely(ek)hez való érdemi 

hozzájárulásnak tekint. 
 

 
aaa) további tudományos kutatói, fejlesztői, alkotói, művészeti eredmények 

 

Szendrei Rudolf, Elek István, Fekete István:  

Automatic Recognition of Topographic Map Symbols Based on Their Textures.  

Lecture Notes in Computer Science 6729, p. 299 – 306, 2011. 

 

Szendrei Rudolf, Elek István, Márton Mátyás:  

Graph-Based Feature Recognition of Line-Like Topographic Map Symbols.  

Lecture Notes in Computer Science 6729, p. 291 – 298, 2011. 

 

Szendrei Rudolf, Fekete István, Elek István, Márton Mátyás:  

A Knowledge-Based Approach to Raster-Vector Conversion of Large Scale Topographic Maps.  

Acta Cybernetica 20, Szeged, p. 145 – 165, 2011. 

 

bbb) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség 

 

Programozási nyelvek: Ada, C++, C#, Java 

 

 

 

Név: Takács Rita születési év: 1988 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

Pszichológus (MA), tanácsadó szakpszichológus, ELTE, 2016 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt 

az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

ELTE, Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék- doktorandusz 

ELTE, Informatikai Kar, Diáktámogató Központ  

 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe is!), 

ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a tudományág és a 
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dátum megjelölésével), egyéb címek) 

 

az eddigi oktatói tevékenység  

Rendszeresen oktatott kurzus: 

- Egyetemi alapozó és tanulásmódszertan kurzus (IP-15TMKG) 

Oktatás idegen nyelven: 

- Preparation course for academic studies (IP-12fTMKG) 

- Preparation course for master studies and developing learning skills (IPM-13feszPCMSG) 

 

az oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

d) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció) 

- Takács, R., Horváth, Z. (2017) Dropping-out prevention of computer science students: 

developing studying, thinking and soft skills among students, using training programs 

In: Gómez, C., Martínez, L., Torres, C. (szerk.) INTED2017 Proceedings: 11th International 

Technology, Education and Development Conference. 10106 p. (ISBN:978-84-617-8491-2) 

 

 

e) további tudományos kutatói, fejlesztői, alkotói, művészeti eredmények 

- Eötvös Informatikai Kör- Kortárs Segítő Csoport szakmai vezetője (2014-) 

 

f) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség 

 

 

 

 

 

Név: Dr. Tichler Krisztián születési év: 1975 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

okl. matematikus, ELTE TTK, 1998 

okl matematika tanár, ELTE TTK, 2011. 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

ELTE IK, Algoritmusok és Alkalmazásaik tsz.   -   egyetemi adjunktus 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés 

címe is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

PhD (informatikai tud., ELTE, IK, 2007) 

az eddigi oktatói tevékenység  

1 év oktatói gyakorlat doktoranduszként (ELTE, TTK, Diszkrét matematika) 1999-2000 

11 év oktatói gyakorlat műszaki tanár, tanársegéd, majd adjunktusi munkakörben (ELTE IK, főleg Formá-

lis nyelvek és automaták, Algoritmusok és adatszerkezetek I-II, Logika és számításelmélet) 2006- 

az oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

a) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció) 

A felsorolt publikációk közül aláhúzással emelje ki azokat, amelyeket a mesterképzés tudományos 
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szakmai háttereként elvárt országosan (és nemzetközileg) elismert szakmai műhely(ek)hez való 

érdemi hozzájárulásnak tekint. 
 
Zsolt Gazdag, Krisztián Tichler, On the Power of Permitting Semi- 
conditional Grammars, Proceedings of 21st International Conference on 
Developments in Language Theory, DLT 2017, Liége, Belgium, August 
2017, Lecture notes in Computer Science, 10396, (eds: É. Charlier, J. 
Leroy, M. Rigo), Springer, 173-184. 

 
b) további tudományos kutatói, fejlesztői, alkotói, művészeti eredmények 

 

 

c) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség 

 

 

 

 

 

Név: …Varga László Zsolt……………………………… születési év: …1961.… 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

villamosmérnök, BME, 1984 

szakmérnök, BME, 1986 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

ELTE IK – dr. habil egyetemi docens 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

doktori fokozat, Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki kar , 1988 

kandidátusi fokozat, Magyar Tudományos Akadémia, 1995 

Ph.D. fokozat, Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki kar, 1997 

habilitáció, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Informatikai Tudományok, 2012 

az eddigi oktatói tevékenység  

1988-1990: Részidős oktató mesterséges intelligencia témakörben a budapesti Eötvös Loránd Tudomány Egyete-

men. 

1992: Angol nyelven tartott programozási gyakorlatokat, Queen Mary and Westfield College of the University of 

London. 

1993: Angol nyelven oktatott külföldi hallgatókat a Budapesti Műszaki Egyetemen számítógépes hálózatok téma-

körben. 

2001: Alapító tagja az ELTE TTK Informatika Doktori Iskolának 

2002 – jelenleg is: Kidolgozója és oktatója az „Autonóm rendszerek kutatási területei” tárgynak az ELTE TTK 

Informatika Doktori Iskolájában 

2005 – jelenleg is: Kidolgozója és oktatója az „Autonóm rendszerek” tárgynak az ELTE-n 

2012 – jelenleg is: Oktatója, kidolgozója a „Típusmodellek”, „Ismeretalapú modellezés” és 2013-tól a „Kompo-

nens alapú” tárgyaknak, gyakorlatok tartója a „Programozás” és „Szoftvertechnológia” tantárgyakból az ELTE-n 

az oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

g) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció) 
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László Z. Varga: Equilibrium with predictive routeing in the online version of the Braess paradox; 

IET SOFTWARE 11:(4) pp. 165-170. (2017) 

 

László Zsolt Varga: On Intention-Propagation-Based Prediction in Autonomously Self-adapting 

Navigation; SCALABLE COMPUTING: PRACTICE AND EXPERIENCE 16:(3) pp. 221-232. 

(2015) 

 

Isern David, Moreno Antonio, Sánchez David, Hajnal Ákos, Pedone Gianfranco, Varga László Z: 

Agent-based execution of personalised home care treatments; APPLIED INTELLIGENCE 34:(2) 

pp. 155-180. (2011) 

 

Moreau L, Groth P, Miles S, Vazquez, Salceda J, Ibbotson J, Jiang S, Munroe S, Rana O, Schreiber 

A, Tan V, Varga L: The provenance of electronic data; COMMUNICATIONS OF THE ACM 

51:(4) pp. 52-58. (2008) 

 

N R Jennings, J Corera, I Laresgoiti, E H Mamdani, F Perriollat, P Skarek, L Z Varga: Using 

ARCHON to develop real-world DAI applications for electricity transportation management and 

particle accelerator control; IEEE EXPERT-INTELLIGENT SYSTEMS & THEIR APPLICATI-

ONS 11:(6) pp. 64-86. (1996) 

 

h) további tudományos kutatói, fejlesztői, alkotói, művészeti eredmények 

 

Közel 30 kutató fejlesztő projekt tagja vagy vezetője a következő intézetekben: MTA SZTAKI, 

CERN, University of London, KFKI. A projektek finanszírozói: European Commission, OTKA, 

GVOP, NKFP, IKTA, OMFB, IBM, Nokia, Matáv, … 

 

i) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség 

 
2005 - jelenleg is: Európai Bizottság, független szakértő, projekt felügyelet. 
 

Közel 40 nemzetközi konferencia bizottsági tagja vagy elnöke. Nemzetközi folyóiratoknak bíráló. 

 

 

Név: Várkonyi Teréz Anna születési év: 1985 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

okl. matematika-informatika tanár, ELTE, 2010) 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt 

az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

     ELTE, IK, Programozáselmélet és Szoftvertechnológia tsz. – egyetemi adjunktus 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe is!), 

ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a tudományág és a 

dátum megjelölésével), egyéb címek) 

PhD (informatikai tud.) 2013, New adaptive methods for Robust Fixed Point Transformations-based control of 

nonlinear systems 

az eddigi oktatói tevékenység  

Informatika alapjai labor, 2 év, Óbudai Egyetem 

Programozás labor, 1 félév, Óbudai Egyetem 

Adatbázisok labor, 2 év Óbudai Egyetem 

Database Management Systems előadás, 1 félév, Óbudai Egyetem, angol nyelven 

Programozás gyakorlat és labor, ELTE 
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Programozás módszertani alapjai, ELTE 

az oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

ccc) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció) 

A felsorolt publikációk közül aláhúzással emelje ki azokat, amelyeket a mesterképzés tudományos 

szakmai háttereként elvárt országosan (és nemzetközileg) elismert szakmai műhely(ek)hez való érdemi 
hozzájárulásnak tekint. 

B. Takács, R. Dóczi, B. Sütő, J. Kalló, T. A. Várkonyi, T. Haidegger, M. Kozlovszky: „Extending 

AUV Response Robot Capabilities to Solve Standardized Test Methods” ACTA POLYTECHNICA 

HUNGARICA 13:(1) pp. 157-170. (2016) 

T. A. Várkonyi, J. K. Tar, I. J. Rudas: „Stiffness Control of a Robotic Arm Using Robust Fixed Point 

Transformations” JJAP Conf. Proc. 4, 011611 (2016) 

T.A. Várkonyi, J. K. Tar, A. R. Várkonyi-Kóczy, I.J. Rudas: „Control of uncertain systems: a combined 

approach” ADVANCED MATERIALS RESEARCH 1117: pp. 241-244. (2015) 

T. A. Várkonyi, V. Piuri, J. K. Tar, A. R. Várkonyi-Kóczy, I. J. Rudas: „Agile online-trained neural network 

models by using Robust Fixed Point Transformations” In: IEEE 8th International Symposium on Intelligent 

Signal Processing, Funchal, Portugália, pp. 48-53. (2013) 

ddd) további tudományos kutatói, fejlesztői, alkotói, művészeti eredmények 

 

4. helyezés és különdíj – euRathlon szabadtéri robotikai verseny, 2015 
 

 

eee) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség 

 

Bejczy Antal Hallgatói Publikációs Díj – Egyetemi Kutató és Innovációs Központ, 2016 

Best young researchers award – interAcademia, 2015 

Baltazár Frankovič Young Researcher Award – Magyar Fuzzy Társaság, 2011 

Best Student Paper Award – International Workshop on Soft Computing Applications, 2010 

 

Név: Dr. Weisz Ferenc születési év: 1964 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

okl. matematikus, ELTE, 1988 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt 

az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

ELTE IK Numerikus Analízis Tanszék, egyetemi tanár 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe is!), 

ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a tudományág és a 

dátum megjelölésével), egyéb címek) 

dr. habil, MTA doktora 

az eddigi oktatói tevékenység  

analízis különböző ágai, 30 év oktatás az ELTE-n 

az oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

fff) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció) 

A felsorolt publikációk közül aláhúzással emelje ki azokat, amelyeket a mesterképzés tudományos 
szakmai háttereként elvárt országosan (és nemzetközileg) elismert szakmai műhely(ek)hez való érdemi 

hozzájárulásnak tekint. 
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- F. Weisz: Martingale Hardy Spaces and Their Applications in Fourier Analysis. Lecture Notes in 

Math. vol. 1568, Berlin, Heidelberg, New York: Springer, Berlin 1994, 217 pp. 
 
-     F. Weisz: Summability of Multi-Dimensional Fourier Series and Hardy Spaces. Mathematics 
      and Its Applications. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London. 2002, 350 pp. 

 
- F. Weisz: Summability of Multi-Dimensional Trigonometric Fourier Series. Surv. Approx. Theory 7, 

1-179, 2012 
 

- F. Weisz: Convergence and Summability of Fourier Transforms and Hardy Spaces. Applied and 
Numerical Harmonic Analysis. Springer, Birkhäauser, Basel. 2017, 446 pp. 

 

ggg) további tudományos kutatói, fejlesztői, alkotói, művészeti eredmények 

 

 

hhh) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség 

 

 

 

 

 

Név: Dr. Zsakó László születési év: 1957 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve. 

Programtervező matematikus, ELTE, 1981 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

ELTe IK Média- és Oktatásinformatikai tanszék, tanszékvezető egyetemi docens 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

Phd (informatika), 1997. 

az eddigi oktatói tevékenység  

Programozási alapismeretek 

Algoritmusok és adatszerkezetek 

Informatika oktatása 

Programozási nyelvek 

Tantárgyi alkalmazások 

az oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

iii) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció) 

A felsorolt publikációk közül aláhúzással emelje ki azokat, amelyeket a mesterképzés tudományos 

szakmai háttereként elvárt országosan (és nemzetközileg) elismert szakmai műhely(ek)hez való érdemi 

hozzájárulásnak tekint. 

Abonyi-Tóth Andor, Heizkerné Bakonyi Viktória, Zsakó László: Mit mér a Logo programozási 

verseny? In: Károly Krisztina, Homonnay Zoltán (szerk.) Mérési és értékelési módszerek az 

oktatásban és a pedagógusképzésben. 323 p. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2017. pp. 73-88. 

(Diszciplínák tanítása - a tanítás diszciplínái; 5.) (ISBN:978-963-284-910-2) 
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Bernát Péter, Zsakó László: Methods of teaching programming – strategy. In: Veronika Stoffová, 

Roman Horváth (szerk.) New methods and technologies in education and practice: Proceedings of 

XXX. DIDMATTECH 2017.. 255 p. (ISBN:978-80-568-0029-4) 

Horváth Győző, Menyhárt László, Zsakó László: Teaching web in public education. In: Kovásznai 

Gergely, Terdik György (szerk.) ICAI 2017: 10th International Conference on Applied Informatics 

(http://icai.uni-eszterhazy.hu/abstracts).  

Horváth Győző, Horváth Gyula, Zsakó László: A BÍRÓ és a MESTER - az online értékelés szerepe 

a programozás oktatásban. In: Károly Krisztina, Homonnay Zoltán (szerk.) Mérési és értékelési 

módszerek az oktatásban és a pedagógusképzésben. 323 p. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2017. 

pp. 89-103.(Diszciplínák tanítása - a tanítás diszciplínái; 5.) (ISBN:978-963-284-910-2) 

Horváth Győző, Zsakó László: Quo vadis, informatics education? – Towards a more up-to-date 

informatics education.  ACTA DIDACTICA NAPOCENSIA 10:(3) pp. 45-52. (2017) 

 

jjj) további tudományos kutatói, fejlesztői, alkotói, művészeti eredmények 

Miniszteri dicséret, 1986 

NJSZT Tarján Díj, 1987. 

Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje, 2002. 

Miniszterelnöki elismerő oklevél, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,2017,2018. 

VISZ Az év informatika oktatója díj, 2006. 

Olimpiai emlékérem, 2009. 

Pro Ingenio nívódíj, 2015. 

Bonis Bona A nemzet tehetségeiért díj, 2015. 

 

kkk) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség 
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II.5. Idegen nyelven is folytatandó képzés bemutatásához a képzésben résztvevő oktatók aktuális 

személyi-szakmai adatait (ld. II.4.) elegendő egyszer, magyar nyelven megadni, ha az egyidejűleg 

benyújtásra kerülő magyar nyelvű képzés beadványában már benne vannak.  

Az oktatók idegennyelv-tudása, idegen nyelvi előadó-képessége és oktatási gyakorlata bemutatását 

azonban külön kérjük az alábbiak szerinti bizonyító információkkal (nyelvvizsga szint, külföldi, adott 

nyelvterületi oktatási gyakorlat, hosszabb idejű, aktív, igazolt hallgatói tapasztalat; az adott idegen 

nyelven tartott konferencia előadások stb.):  

 

az idegen nyelvű képzésben 

résztvevő oktató  

neve 

tud. fok. 

/cím 
PhD/DLA/

CSc/ 

DSc/akad. 

munkakör 
ts./ adj./mo. 

e/f doc./ 

e/f tan./ 

tud. mts./ 

egyéb 

részvétel  

részben vagy egészben 
előadóképes idegennyelv-tudás  

bizonyítéka(i)266 
elméleti 

I/N 

gyak.-i  

I / N 

ismeret  

átadásában 

      

      

 

II.6. Nyilatkozatok  

 Az intézmény rektora által aláírt névsor az AT, AR és AE oktatókról (név, születési idő, FIR 

azonosító szám), mely tanúsítja, hogy minden felsorolt oktató a vonatkozó jogszabályi előírás267 

szerinti („kizárólagossági”) nyilatkozatot adott a FOI-nek. Ha az oktató nem szerepel a rektor által 

aláírt listán, akkreditációs szempontból nem vehető figyelembe! 

 Létesítés alatt álló intézmény vagy más okból történő „átlépés” esetében az átlépő szándék-

nyilatkozó268 oktató csak akkor vehető figyelembe akkreditációs szempontból, ha csatolják a 

korábbi/addigi intézménye rektorának nyilatkozatát, mely szerint a rektornak tudomása van arról, 

hogy az adott oktató ennek az intézménynek tett akkreditációs nyilatkozatát visszavonja/visszavonta.  

 Az intézményvezető szándéknyilatkozata arról, hogy biztosítja a fenti táblázatokban 

megnevezett oktatók foglalkoztatását a jelzett módon az intézményben az indítandó képzés egy teljes 

ciklusára, illetve gondoskodik a személyi feltételek bemutatott szakmai megfelelőségének 

fenntartásáról. 

 Az intézménnyel (köz)alkalmazotti jogviszonyban / munkaviszonyban) nem állók (pl. egyes 

AE, valamint a V oktatók) nyilatkozata arról, hogy vállalják a nevük alatt feltüntetett tantárgyak 

oktatását és az oktatási követelmények teljesítését. 

* * * 

 

                                                           
266 előadóképes idegennyelv-tudás bizonyítéka lehet: 

- anyanyelvként bírt nyelvtudás vagy 

- felsőfokú nyelvvizsga, – a csak gyakorlatot vezető oktatóknál elegendő középfokú –  vagy 

- legalább féléves, vagy rendszeres (felkéréses, meghívásos) külföldi, adott nyelvterületi oktatási, vagy 

- legalább 1 éves aktív, dokumentált hallgatói tapasztalat; vagy 

- legalább 6, az adott idegen nyelven tartott, MTMT-ben rögzített konferencia előadás 

267 NFtv. 26. § (3) Az oktató – függetlenül attól, hogy hány felsőoktatási intézményben lát el oktatói feladatot – az 

intézmény működési feltételei meglétének mérlegelése során, illetve a felsőoktatási intézmény támogatásának meg-

állapításánál egy felsőoktatási intézményben vehető figyelembe. Az oktató, írásban adott nyilatkozata határozza 

meg, hogy melyik az a felsőoktatási intézmény, amelyiknél figyelembe lehet őt venni.  
 

268 Átlépő szándéknyilatkozó az, aki egy adott FOI-ban A oktató, ugyanakkor más FOI által benyújtott szakindítási 

kérelemben úgy szerepel, mint aki ebben a másik intézményben szándékozik majd A oktató lenni. Ez esetben ehhez 

a beadványhoz kérjük csatolni a korábbi/addigi intézménye rektorának nyilatkozatát arról, hogy az illető oktató 

szándékáról tudomása van, az oktató neki adott nyilatkozata visszavonása megtörténik/megtörtént. 
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III. A SZAKTERÜLETI INFRASTRUKTURÁLIS FELTÉTELEK 
 
A képzés tárgyi feltételei, a rendelkezésre álló infrastruktúra bemutatása:  

• Tantermek, előadótermek, laboratóriumok és eszközellátottságuk, műhelyek, gyakorlóhelyek: 

 

 

 

• Számítástechnikai, oktatástechnikai ellátottság: 

 

 

 

• Könyvtári ellátottság; a papíralapú, illetve elektronikusan elérhető fontosabb szakmai folyóiratok és 

a szak szempontjából fontos szakkönyvek könyvtári, ill. internetes elérhetősége, a könyvtár ezen 

adatait tartalmazó honlap címe 

 

 

 

• A hallgatói tanulmányok eredményes elvégzését segítő további szolgáltatások, juttatások, a 

biztosított taneszközök (tankönyv, jegyzet ellátás stb.), mindezek az idegen nyelven folyó 

képzésben az adott idegen nyelvű anyaggal! 

 

 

 

• Az oktatás egyéb, szükségesnek ítélt feltételei (ha vannak) 

 

 

 

 

IV. A KÉPZÉSI LÉTSZÁM ÉS KAPACITÁS 
 
A tervezett hallgatói létszám és annak indoklása 

 

 

 

Az intézmény képzési kapacitása az érintett képzési területen, ill. szakon (OH adatok) 
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V. A SZÉKHELYEN KÍVÜL,  

NEM MAGYARORSZÁGON INDÍTANDÓ KÉPZÉS 

Az Útmutató I-IV. fejezete szerint összeállított anyag az alábbi kiegészítésekkel269: 

A székhelyen kívüli képzésért felelős helyi oktató személyi-szakmai adatai 

 

 

 

A székhelyen kívüli képzésbe bevont helyi illetőségű oktatók személyi-szakmai adatai 

 

 

 

A székhelyen kívüli infrastruktúra részletes bemutatása 

 

 

                                                           
269 Ha a beadvány székhelyen és azon kívüli indításra is vonatkozik, akkor a székhelyen kívül indítandó 

képzés bemutatásakor a személyi és tárgyi, infrastrukturális feltételek külön ismertetését kérjük a fenti pontok 

figyelembe vételével. 
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VI. A TÁVOKTATÁSBAN INDÍTANDÓ KÉPZÉS 

Az Útmutató I-IV. fejezete szerint összeállított anyagot képzési formától függetlenül minden szakindítási 

beadványnak tartalmaznia kell. Távoktatási képzés véleményeztetése esetén ezt ki kell egészíteni egy 

további fejezettel, az alábbiak szerint összeállított dokumentumokkal:  

VI.1. A képzés tartalma 

A távoktatási szervezeti egység leírása  
 

A képzést szolgáló szervezeti struktúra, a képzési rendszer logisztikája, az oktatástechnológiai 

folyamatok 

 

 

 

Az egész tanulmányi időszakra vonatkozó tájékoztatás (tanulmányi útmutató), amelyet a belépő 

hallgatók az egyéni tanulás eszközeiről, a tananyagokról, a konzultációs- és vizsgarendszerről kapnak 

 

 

 

Az alkalmazott távoktatási (képzési menedzsment) keretrendszer bemutatása 

 

 

 

Távoktatási tananyagcsomagok 

A mintatanterv szerinti első tanulmányi év tantárgyaihoz (lásd I.2. pont) tartozó tananyagcsomagok – az 

alábbiak szerint: 

• Egy tantárgyhoz elég csak egy tananyagot bemutatni, és a többi tankönyvet, szakirodalmat 

felsorolni a tantárgyak leírásánál 

• A csatolt tantárgyi leírások sorrendjében listázott dokumentáció: az egyes tantárgyakhoz tartozó, 

egyértelmű azonosítóval ellátott elektronikus vagy nyomtatott tananyag, tanulási útmutató, minta 

vizsgasorok, egyéb segédlet 

• A folyamatos tananyagfejlesztés bemutatása, külső fejlesztő esetén a szerződés másolatának 

csatolása 

Azon paraméterek, amelyek hallgatói szintű jogosultsággal azonos hozzáférést biztosítanak a MAB 

bírálói számára: 

 

 

Az ellenőrzés és értékelés technikája 

Tantárgyanként: 

• az önellenőrzéshez szükséges feladatok jellege, száma és a tananyagon belüli helye  

• a beküldendő feladatok száma és ütemezése 

• a félévek teljesítésének tantárgyi követelményrendszere 
 

 

Konzultációk 

A tervezett konzultációk célja és gyakorisága 

 

 
 

A konzultációs rendszer módszereinek, logisztikájának illeszkedése a teljes képzési folyamathoz, 

különös tekintettel az önértékelésre és ellenőrzésre 
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VI.2.  A távoktatási képzés személyi feltételei 

a) A szakfelelős, szakirány-felelős, törzstantárgy felelősökre, oktatókra vonatkozó adatokat a 

beadvány II. fejezete tartalmazza!  

Itt: a távoktatási képzéshez szükséges további speciális feladatokat ellátó személyi háttér bemutatása az 

alábbi táblázatban 
 

Név és feladattípus 

 tf: tananyag-felelelős  

  ti: tutorok irányítója 

    t: tutor 

FOI-hez 

tartozás és 

munkaviszony 

típusa 

(AT/AE/V) 

a szak mely 

tantárgya(i)hoz 

látja el 

 a feladatot 

  

a szakon és az 

intézményben 

összesen hány 

tantárgyhoz látja 

el a feladatot 

részt vett-e  
távoktatási  

továbbképzésben,  

van-e távoktatási 

tapasztalata 

a 

konzultáció 

helyszíne 

 

      

      

      

b)  Személyi-szakmai adatok: (csak az előző táblázatban felsorolt személyekhez!) 

Név: … születési év: … 

végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve  

tudományos fokozat / cím (a tudományág megjelölésével) 

(pl. okl. gépészmérnök, BME, 1990),  

PhD (anyagtudományok és technológiák, 2002) 

Jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” nyilatkozatot (A) adott!  

 

Milyen, a távoktatási tagozaton történő közreműködéshez szükséges speciális képzésben vett részt? 

 

Az eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő) 

 

A távoktatásban szerzett eddigi gyakorlat  

 

 

c) Nyilatkozatok 

• Az intézményvezető hiteles nyilatkozata arról, hogy a (csatolt) listán felsorolt oktatók a vonatkozó 

jogszabályi előírás szerinti („kizárólagossági”) nyilatkozatot az adott FOI-nek megtették  

• Az intézményvezető szándéknyilatkozata arról, hogy a fenti táblázatokban megnevezett 

oktatóknak a jelzett módon való foglalkoztatását biztosítja az intézményben az indítandó képzés 

egy teljes ciklusára, illetve gondoskodik a személyi feltételek bemutatott szakmai 

megfelelőségének fenntartásáról 

• Az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban / munkaviszonyban nem állók (pl. egyes AE 

és a V oktatók) nyilatkozata arról, hogy vállalják a nevük alatt feltüntetett tantárgyak oktatását és 

az oktatási követelmények teljesítését 
 

VI.3.  Infrastrukturális feltételek 

Az alkalmazott infrastruktúra. Konzultációs központok létrehozása esetén, helyszínenként a 

rendelkezésre álló infrastruktúra, a gyakorlati képzéshez szükséges gyakorlóhelyek ismertetése 

 

 
 

 
 


