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NAPPALI TAGOZAT 
 

Villamosmérnök 
 

KAUCA11ONC CAD 3D 

A tantermi és/vagy laboratóriumi munkára adandó gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: 

 

egy egyéni feladat eredményes leadása. 

(Egyfázisú, EI-90 vasmagú transzformátor modellezése, a modellek alapján alkatrészrajzok, 

 

  

Az elégtelen gyakorlati jegy pótlásának módja és határideje: 

 10 munkanapján. 

KAUAE11ONC Alternatív energiaforrások 

 
 
 

KAUAU21ONC Automatika II. 

 
Félévközi követelmények  

Egy zárthelyi eredményes teljesítése 

Egy  

A vizsga  
Irodalom: 

Dr. Tverdota  Miklós   Automatika II.   BMF-  

 Dr. Tverdota Miklós  Automatika  II./2.   Átdolgozás alatt  
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KAUDT21ONC Digitális technika II. 

Félévközi követelmények: 

 2 db személyre szóló házi feladat elkészítése 

 1 db zárthelyi dolgozat megírása 

 A be nem adott vagy el nem fogadott házi feladat valamint az elégtelen zárthelyi 

dolgozat az utolsó tanítási héten különeljárási díj befizetése mellett pótolható. Minden 

elmaradási tétel után egyenként meg kell fizetni a különeljárási díjat. 

 

 A tantárgyhoz kapcsolódó gyakorlati fogl  

  

 A gyakorlatokról való hiányzások és a nem teljesített gyakorlatok együttes száma 

legfeljebb az összóraszám 30%-a lehet, amely a szorg

 

 

Aláírás feltétele: 

 A házi feladatok elfogadása, valamint a zárthelyi dolgozat és a gyakorlatok teljesítése. 

 Az aláírás pótlólagos megszerzésére kizárólag a házi feladatok és/vagy a zárthelyi 

 

 A gyakorlatok pótlás  nem lehetséges. 

 

Vizsga módja: 

írásbeli 

 

Irodalom: 

Zalotay Péter: Digitális Technika I. (kari elektronikus jegyzet) 

Zalotay Péter: Digitális Technika II. (kari elektronikus jegyzet) 

 

 

Lamár Krisztián sk. 

adjunktus 
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KAUEM11ANC Electrical Machines 

 

Tárgy     Heti óraszám   Félév végi követelmény 

     Ea. Lab. Gyak.      . 

- és ép. Automatizálás  2     0      0    vizsga 

Kredit: 6 
 

Félévközi követelmények  

1. A meg nem írt, vagy elégtelen zárthelyik pótlásának feltétele: 

Pótlás egy alkalommal. 

2. A vizsgára bocsátás feltétele: 

Egy zárthelyi eredményes megírása. 

3. A vizsga, vagy beszámoló módja: 

Kombinált írásbeli és szóbeli. 

4. A tárgy megismeréséhez, illetve a vizsgára készüléshez ajánlott (szak-)irodalom: 

 

 

 
 Dr. Nagy Lóránt 

 

 

KAUEL11ONC Elektronika I. 

 
Félévközi követelmények  

Oktatási hét  

10. Zárthelyi 

A pótlás módja:  pótzh 

Aláírás feltétele: ZH legalább elégséges teljesítése. 

 

A vizsga módja: írásbeli, szóbeli, teszt, stb. 

Írásbeli  
.  

Irodalom: 

  
 

Ajánlott:  
Elektronikus jegyzet az Automatika Intézet honlapján  
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KAUEL12ONC Elektronika I. gyakorlat 

 

Tárgy    Heti óraszám   Félév végi követelmény 

    Ea. Lab. Gyak.      . 

Elektronika I. gyakorlat.  0     1      1    félévközi jegy 

Kredit: 2 

Félévközi követelmények  

Oktatási hét  

1. -14. 5 db laboratóriumi mérés legalább elégséges teljesítése. 

Krétás gyakorlatokon való részvétel. Hiányzás a TVSZ szerint. 
A pótlás módja:  pót-mérés, 2 mérés pótolható, mérésenként kétszer 

Aláírás feltétele:  

 

A félévközi jegy megszerzése: A laboratóriumi mérések eredménye alapján kerül 

megállapításra. 

 
A vizsga módja: írásbeli, szóbeli, teszt, stb. 

 

 

Irodalom: 

ELEKTRONIKA 
Laboratóriumi gyakorlatok I. 
212/05  

 

Ajánlott:  
Elektronikus jegyzet  az Automatika Intézet honlapján  

  

KAUEL32ONB Elektronika III.laboratórium 

 
Félévközi követelmények  

mérést legalább elégséges szinten el kell végezni. 

 
A hiányzásokat és az elégtelen méréseket pótolni kell, igazolatlan hiányzás és elégtelen osztályzat miatt 

legfeljebb 1 mérés pótolható, maximum kétszer. 

A pótlás módja: pótmérés 

 

A félévközi jegy kialakításának módszere: a méréseken szerzett osztályzatok átlaga. 

Irodalom: 

Ajánlott: Badacsonyi Ferenc  Dr. Iváncsyné Csepesz Erzsébet: Teljesítményelektronika  

Elektronikus jegyzet www.aut.bmf.hu 
 

 

http://www.aut.bmf.hu/
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KAUET11ONB Elektronikai technológia 

KAUET11ONC Elektronikai technológia 

 
1, Az elégtelen, vagy az el nem végzett laboratóriumi mérések pótlásának feltétele: 

- 

 

2, A meg nem írt, vagy elégtelen zárthelyik pótlásának feltétele: 

  

 

3, A félévközi jegy megszerzésének feltétele: 

- 

4, Az elégtelen félévközi jegy pótlásának módja és határideje: 

     - 

5, A vizsgára bocsátás feltétele: 

 

 

- 

6, A vizsga, vagy beszámoló módja: 

- Kombinált írásbeli és szóbeli  

 

- 

8, A tárgy megismeréséhez, illetve a vizsgára készüléshez ajánlott (szak-) irodalom: 

 

anyag. 

 
 

KAUET12ONC Elektronikai technológia labor 

KAUET12ONB Elektronikai technológia laboratórium 

 
Az elégtelen, vagy az el nem végzett laboratóriumi mérések pótlásának feltétele: 

TVSz szerint 

 

 A meg nem írt, vagy elégtelen zárthelyik pótlásának feltétele: 

 . 

 

A félévközi jegy megszerzésének feltétele: 

-  

Az elégtelen félévközi jegy pótlásának módja és határideje: 

   Pótlás  

 A tárgy megismeréséhez, illetve a vizsgára készüléshez ajánlott (szak-) irodalom: 

 A laboratóriumi foglalkozáson elhangzott tananyag, valamint az oktató által megadott 

elektronikus anyag. 
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KAUKA21ONC Épület- és  automatizálás II. 

KAUKA21ONB Épület- és  automatizálás II. 

 

Tárgy     Heti óraszám   Félév végi követelmény 

     Ea. Lab. Gyak.      . 

Ép-  3     0      0    vizsga 

Kredit: 4 

 
Félévközi követelmények  

 
 

1. A meg nem írt, vagy elégtelen zárthelyik pótlásának feltétele: 

Pótlás egy alkalommal. 

 

2. A vizsgára bocsátás feltétele: 

Egy zárthelyi eredményes megírása.  

 

3. A vizsga, vagy beszámoló módja: 

Kombinált írásbeli és szóbeli. 

 

4.  

Egy zárthelyi eredményes megírása. 

 

5. A tárgy megismeréséhez, illetve a vizsgára készüléshez ajánlott (szak-)irodalom: 

 

 

KAUKA22ONB Épület- és  automatizálás II. laboratórium 

 
Félévközi követelmények  

1. A meg nem írt, vagy elégtelen zárthelyik, illetve az el nem végzett laboratóriumi 

mérések pótlásának feltétele: 

Pótlás egy alkalommal. 

 

2. A félévközi jegy megszerzésének feltétele: 

Egy zárthelyi eredményes megírása. 

A mérések eredményes elvégzés  

 

3. Az elégtelen félévközi jegy pót1ásának módja és határideje: 

TVSZ szerint 

 

4. A tárgy megismeréséhez, illetve a vizsgára készüléshez ajánlott (szak-)irodalom: 

 adathordozón átadott 

tananyagok. 
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KAUEA11ONC Épületek energiaellátása 

 

Heti óraszám   Félév végi követelmény           Kredit: 

Ea.  Gyak. Lab.                                                                                               

 2       0       0                   évközi jegy                    2 

 
 

Félévközi követelmények  

Oktatási hét  

7.     zh 

A pótlás módja:          A zh kétszer pótolható félév közben. 

A vizsga módja:                                     írásbeli + szóbeli 

Irodalom: 

 

 

 
 

KAUHI11ONC . 

 
 

kurzus  óra/hét követelmény kredit 

KAUHJ11ONC elmélet 2 félévközi jegy  3 

 

 

A félév végi aláírás feltétele: 

1 db évközi feladat elkészítése és beadása 

 

Ajánlott irodalom: 

 Tölgyesi Zoltán  Zöldy Má  
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KAUIR11ONC Intelligens rendszerelemek I. 

 

FÉLÉVI KÖVETELMÉNYEK 

2011/2012. II. félév 

Villamosmérnöki szak, nappali tagozat III évfolyam  

Tárgy    félévi óraszám   Félév végi követelmény 

    Ea. Lab. Gyak.      . 

Int. rendszerelemek I.          2     2      0   Vizsga 

Kredit:  

Félévközi követelmények  

Témakör: Óraszám: 

Bevezetés. Épületautomatizálási és épület-felügyeleti rendszer áttekintése, 

alapfogalmak megismerése, rendszerelemek. 

Jelátala lajdonságai

az átalakítók statikus, dinamikus és általános használati tulajdonságai. 

. Intelligens 

 

 

1 

/pára-tartalom, 

gázösszetétel (lambda szonda) stb.  

 

2 

 2 

Áruvédelmi  2 

rendszerek, kialakításaik

 

3 

 2 

Intelligens háztartási gépek. 1 

Zh 1 

Mérések:  

 A/D átalakítók vizsgálata 

 D/A átalakítók vizsgálata 

 Elmozdulás-mérés, átalakítók vizsgálata 

 In  

  

  

  

 Tömeg és térfogatáram mérés  
 

 

12 

Félévközi követelmények (feladat, zh. dolgozat, esszé, prezentáció, stb) 
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Az aláírás megszerzésének feltétele:1 db ZH a félév során,  amely egyszer pótolható valamint 

A zárthelyi dolgozatok értékelésében a 20% alatti 

teljesítést nem megírt dolgozatnak kell tekinteni. A zárthelyi dolgozat eredménye 2,00 értéket 

érje el. Ha ez a zárthelyi megírását 

javítható, azonban a feltétel nem változik: a dolgozatok átlageredménye adjon 2,00-t. 
A vizsga módja: írásbeli, szóbeli, teszt, stb. 

 

Irodalom: 

 

                                                           Mérési útmutatók a tantárgy méréseihez (ÓE) 

Ajánlott: 

  Villamos automatika elemek (szerk: Ipsits I. ) 

  Méréstechnika  (szerk: dr. Horváth E., BMF) 

  Jelátalakítók I., II ( BME ) 

  k (Harsányi G, BME) 

  -Halas, Mészáros, dr. 

Szentiday) 

   

  Professzionális kapcsolástechnika  (D. Nührmann ) 

   

                 

  

 

KAUIH21ONB Ipari hálozatok 

 

 

e-  
 

KAUJE11ONB  I. 

KAUJE11ONC  I. 

 

kurzus  óra/hét követelmény kredit 

KAUJE11ONC elmélet 2 vizsga 6 

A félév végi aláírás feltétele: 

2 db zárthelyi sikeres megírása (6. 12. hét) 

Vizsga: 

Írásbeli 

Ajánlott irodalom: 

 

dr. Hodvogner László: Autóelektronika 

dr. Frank Tibor  dr. Hodvogner László  Kelecsényi István: Autóelektronikai ismeretek 

dr. Frank Tibor   
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KAUJE12ONB  mérések I. 

A félév végi aláírás feltétele: 

6 db mérés eredményes elvégzése  

Ajánlott irodalom: 

 

Hevesi György  dr. Hodvogner László: Autóvillamosság 

dr. Hodvogner László: Autóelektronika 

dr. Frank Tibor  dr. Hodvogner László  Kelecsényi István: Autóelektronikai ismeretek 

 

KAUJV11ONB  I. 

 
A félév végi aláírás feltétele: 

2 db zárthelyi sikeres megírása (6.;12. hét), 

3 db évközi feladat elkészítése és beadása 

A vizsga: 

Szóbeli, húzott tétel anyagából. . 

 

Ajánlott irodalom 

 

 

Dr.Hódvogner-  
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KAUMT11ONC Méréstechnika I. 

 

Tárgy    Heti óraszám   Félév végi követelmény 

    Ea. Lab. Gyak.   Ea.  Lab. Gyak. 

Méréstechnika I   2     0      0    vizsga 

Kredit: 2 

 

Követelmények 

1. Aláírás: 

 

1.2. Az aláírás megadásának feltétele: a saját ké

utolsó oktatási hétig a megadott rend szerint, valamint az, hogy a hiányzások ne lépjék túl a 

TVSZ-ben megadott mértéket. 

1.3. Az aláírás pótlása: kalommal 

 

 

2. Évközi zárthelyi és feladat: 

 

A tárgy  az 5.és10 héten 2 db "kis" zárthelyit íratunk. A zárthelyi megírásának 

 bemutatása. Az zárthelyit   

pontozással értékeljük. 

Amennyiben az adott zárthelyikre kapott pontszám ( külön-külön értékelve) az 

maximális pontszám: 

-  0 % ...20 %-a, (vagy a ZH meg nem 

írása esetén) 

0; 

-  >20 % ...30 %-a 2; 

-  -a 3; 

-  >40 % ...50 %-a 4; 

-  -a 5; 

-  >60 % ...70 %-a, 6; 

-  -a 7 

-  >80 % ..100% közötti sávba esik, 

akkor 

8 

 

ponttal vesszük figyelembe a vizsgadolgozat értékelésénél. 

A zárthelyik  
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3. Vizsga: 

 

3.1. A vizsga formája írásbeli. 

 

3.2. , 

példamegoldás, továbbá a méréseken elsajátítandó ismeretek. 

 

3.3. A vizsga értékelése: 

A feladatok megoldásának értékelése pontozással történik. A pontozásnál egy-egy kérdés 

helyes megoldásáért 1...6 pont jár, a dolgozat helyes megoldásáért összesen 60 p

el. 

Az évközi zárthelyik összpontszáma minden vizsgán hozzáadódik a vizsga dolgozat 

eredményéhez!  

- n.  

 

  0...30 pont   elégtelen (1) 

31...38 pont   elégséges (2) 

39...46 pont  közepes (3) 

47...54 pont   jó (4) 

55....  pont  jeles (5). 

 

írt kis zárthelyik összpontszáma eléri vagy 

meghaladja a 12-et, annak jó (4), akinek eléri vagy meghaladja a 14-at, annak jeles (5) jegyet 

ajánlunk meg Méréstechnika vizsgajegyként. 

 

3.4. Amennyiben a vizsga összpontszáma legfeljebb 2 ponttal marad el az érdemjegyet 

 

 

3.5. Az a hallgató, akinek -et, az a 

 

3.6. A vizsgák és a zárthel nem 

  

  

 

Irodalom: 

 

Dr. Horváth Elek (szerk):   Méréstechnika  

Ajánlott: 

     

Schnell:      Jelek és rendszerek méréstechnikája 

Helfrick-Cooper:   Modern Electronic Instrumentation and Measurement 

Techniques  

Chin:     Elektronic Instruments and Measurements 
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KAUMT12ONC Méréstechnika I. laboratórium 

 

Tárgy    Heti óraszám   Félév végi követelmény 

    Ea. Lab. Gyak.   Ea.  Lab. Gyak. 

Méréstechnika labor I.  0     2      0    félévközi jegy 

A hiányzásokkal kapcsolatos tudnivalók 

 1/ A laboratóriumban a félév során legfeljebb három 
biztosítani egy hallgatónak. Háromnál több mulasztás esetén a hallgató nem teljesítette a tantárgy 

félévi követelményeit.  

 2/  

 3/ Igazolatlan távollét pótlására különeljárás
 Az 5 percet meghaladó késést igazolt távollétnek tekintjük. 

 

  3.305 labor) 
a hallgatók 

kell írnia. Akinek ez a zárthelyi dolgozat elégtelen, vagy nem vett részt a dolgozat megírásán, annak 
 

 

-
c. elektronikus oktatási anyag segíti.  

 

A tematikus mérési gyakorlatok rendje 
 A mérési gyakorlat elvégzésére rendelkezésre álló 

kell végezni! 

 
elégtelent kaptak ott kell maradniuk a mérésen és el kell végezniük a mérést. Dolgozatukra elégtelent 

értékelést. Nekik különeljárási díj befizetése után pótlásként  csak a "beugró ZH"-t kell megírniuk a 
pótmérés során. Akik a mérésen nem vettek részt vagy az oktató által kijelölt, minimális mérési 

a mérést teljes egészében el kell végezni.  

A félévközi számonkérés rendje 

 

áttekinthesse, milyen ismeretekkel kell rendelkeznie a mérések eredményes elvégzéséhez. Az 

 nem kötelez semmire, a 

benne foglaltak nem befolyásolják a mérés eredményét, az csupán az egyén felkészülését segíti.  
 

minden alkalommal beszámolnak a kijelölt an

szóbeli feleletre osztályzatot kapnak. 

 Elégtelen osztályzat esetén különeljárási díj befizetése és pótmérésen a dolgozat megismétlése 
terheli a hallgatót. Ebben az esetben a hallgató a mérést az órán csoportjával elvégezheti, és ekkor csak 

a dolgozat pótlását kell megtennie a pótmérésen. Nem igazolt hiányzás pótlása csak különeljárási díj 

kell adni.    

Annak, aki hiányzás vagy a mérésen való elégtelen tevékenység (pl.: a minimális mérési anyagot a 
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végeznie. 

 2./ vet készít a megadott minta szerint. 

fogadunk el! 

 vnek tartalmaznia kell mindazokat az adatokat, amelyek alapján a mérés 

értékeket és a kiértékelést. 

 Az összetartozó mérési adatokat és számított eredményeket táblázatosan kell megadni úgy, 
hogy ennek alapján bármelyik mérési eredmény hibája meghatározható legyen. 

 Számítás esetén meg kell adni a felhasznált összefüggéseket és egy példán kell bemutatni a 

számítás menetét. A mérés kiértékelésének a mérési utasítás végén megadott pontok szerint kell 

történnie. A diagramokat milliméterpapíron, a mérési pontok feltüntetésével kell elkészíteni! 
 

mérésen nem vehet részt, tagjainak ez igazolt távollétet jelent. A 

sokszorosítás jegyeit viselik magukon, akkor azokat nem fogadjuk el.   

 m ismert  
 

különeljárási díj  
 
 

 3./ Önálló mérésen csak az a hallgató vehet részt, aki el

mérését eredményesen elvégezte és a tematikus mérések átlaga elérte a 2,00-t! 
 

és elvégzik a tematikus mérések egy részfeladatát. A feladatot a hallgatók tételhúzás útján kapják. Az 

blokkvázlatát, a mérési eredményeket, ezek hibáját és értékelését. 
 

Az önálló mérést egy 

 
 Elégtelen önálló mérést meg kell ismételni. Az önálló mérés (távollét vagy elégtelen miatti) 

pótlására a korábban a pótmérésre megismert szabályok érvényesek. 

 
három mulasztását nem merítette ki. Ebben az esetben az önálló mérés egyszer pótolható. 

 Elégtelen gyakorlati jegyet adunk, ha az önálló mérés pótlása is elégtelen. 

A gyakorlati jegy meghatározása 

 A gyakorlati jegyet a mérések során szerzett jegyek átlagából (az elégtelent is beszámítva) és 
érték és az önálló mérés 

eredményének a számtani közepét vesszük. Ismételt önálló mérés esetén az érvényes és az elégtelen 

jegyek átlagával számolunk. 
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BAGMT22NNF Méréstechnika I.  
 

 
Tárgy neve:  

Méréstechnika II 
 

NEPTUN-kód: 

BAGMT22NNF 

Óraszám:    

2 ea + 0  gy + 2 lab 

Kredit:  4 

Követelmény :  vizsga 
 

 

 

Major László, 
Beosztás:  

 
Kar és intézet neve: 

Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 
Automatika Intézet, 

 

Az aláírás megadásának feltétele: 

hogy a hiányzások ne lépjék túl a TVSZ-ben megadott mértéket. 

A vizsga módja: írásbeli. 

 

 

A tananyag 
Oktatási cél: 

rtelmezése. Az optimális mérési 

módszerek és eszközök kiválasztásához szükséges ismeretek megszerzése. 

Tematika:  

Témakör: Hét Óra* 

Méréselméleti alapok. 

A mérés definíciója és célja. Jelek és felosztásuk. Mértékegység rendszer kialakításának elve. 

Az SI mértékegység rendszer. Villamos etalonok. Mérési módszerek felosztása. Mérési 

eredmények és megadásuk. Hibák és megadási módjaik. 

1. 2 

Egyenáram és egyenfeszültség mérése. 

Kompenzációs feszültségmérés elve. 

2-3. 3 

 
3-4 3 

Váltakozó áram és váltakozó feszültség mérése. 

 

5-6. 3 

Oszcilloszkópok I. 

Felosztá

 

6-7. 3 

Generátorok. Generátorok felosztása, általános felépítésük, kezelésük. 8-9. 3 
Ellenállás mérése. 

ellenállásmérés. Négyvezetékes módszer. Multiméterek. Analóg és digitális multiméterek 

felépítése. 
9-10. 3 

 

 

 

10-14 8 
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Félévközi követelmények  

1. Aláírás: 

 

 

1.2. Az aláírás megadásának feltétele: , a 

m  és nemvillamos mennyiségek résznél pedig a kinyomtatott és az órai anyaggal kézzel kiegészített 
jegyzet bemutatása az utolsó oktatási hétig a megadott rend szerint, valamint az, hogy a hiányzások ne lépjék túl a 

TVSZ-ben megadott mértéket. 
1.3. Az aláírás pótlása: A megtagadott aláírást a TVSZ-be

nem bocsátható. 

 

2. Évközi zárthelyi és a mérések értékelése: 

A tárgy  a tananyag felénél 1 db "kis" zárthelyit íratunk. A zárthelyi megírásának feltétele a saját kézzel 

 bemutatása. Az zárthelyit, a méréseket és az évközi gyakorlatokat   

pontozással értékeljük. Amennyiben az adott zárthelyire és a mérésre kapott pontszám (külön-külön értékelve) 

 

-  0 % ...20 %-a, (vagy meg nem írás esetén) 0; 

-  >20 % ...30 %-a 2; 

-  -a 3; 

-  >40 % ...50 %-a 4; 

-  -a 5; 

-  >60 % ...70 %-a, 6; 

-   %-a 7 

-  >80 % ..100% közötti sávba esik, akkor 8 

 

ponttal vesszük figyelembe zárthelyinként az eredményt a vizsgadolgozat értékelésénél. 

 

 

[A mérések értékelésénél a s pontszám 5 pont (a mérésre kapott érvényes osztályzat, 

ill. elégtelen mérés esetén 2 pont )] 
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KAUMK21ONC Mikrokontrolleres szoftvertechnikák II. 

 

Tárgy    Heti óraszám   Félév végi követelmény 

    Ea. Lab. Gyak.      . 

Mikrokontrolleres   0     0      2    évközi jegy 

szoftvertechnikák I. 

 

Kredit: 3 

Félévközi követelmények  

Oktatási hét  

1.  15.  

10. a 

12. Egyéni házi feladatok második felének beadása 

A pótlás módja: -  

Félévközi jegy megszerzésének feltétele: 

 

 

 

KAUPI22ONB Programozható irányítás mérések II. 

 
 

Félévközi követelmények  

  

  

A pótlás módja:  pót-mérés, a TVSZ szerint.  

Aláírás feltétele:  

                  

Irodalom: 

  Zalotay Péter: Programozható irányítások II. (elektronikus jegyzet) 

Mérési útmutatók 

(Az Automatika Intézet honlapján.) 

Egyéb segédletek:  

 

Step 7), (Az Automatika Intézet honlapján.) 
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KAUPI21ONC Programozható irányítások II 

KAUPI21ONB Programozható irányítások II. 

 
Félévközi követelmények  

 

Oktatási hét  

4. Önálló tervezési feladat kiadás 

10. Zárthelyi dolgozat 

13. Feladat beadás 

A pótlás módja: a TVSZ szerint 

A vizsga módja szóbeli, minimum kérdés helyes megoldása után 

Irodalom: 

 Zalotay Péter: Programozható irányítások II (elektronikus jegyzet) 

 
Ajánlott:  

  

Egyéb segédletek: az Automatika Intézet honlapján 

Programozói anyagok 

7,UnityProXL,), készülékek felhasználói leírásai (80C552 mikrokontroller, OMRON CJ1M, 

MODICON340,S7-300 PLC)  

 

 

 

KAURS21ONC Robot szimuláció 

 
 
 

KAURB21ONB Robotok és CNC gépek II. 

 

A tantermi és/vagy laboratóriumi munkára adandó gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: 

 Feladat beadása, eredményes zárthelyi megírása. 

Az elégtelen gyakorlati jegy pótlásának módja és határideje: 

 - 

A vizsgára bocsátás feltétele: 

 TVSZ szerint. 

A vizsga, vagy beszámoló módja: 

 Szóbeli. 
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KAURP22ONB
 Robotok és CNC gépek programozása II. laboratórium 

 

1./ Az elégtelen laboratóriumi mérések pótlásának feltétele: 

 2 darab mérés pótolható. 

2./ A meg nem  írt, vagy elégtelen zárthelyik pótlásának módja: 

 - 

3./ A tantermi és/vagy laboratóriumi munkára adandó gyakorlati jegy megszerzésének 

feltétele: 

  

4./ Az elégtelen gyakorlati jegy pótlásának módja és határideje: 

 TVSZ szerint. 

KAURP21ONB Robotok és CNC gépek programozása.II. 

 

A tantermi és/vagy laboratóriumi munkára adandó gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: 

 Feladat beadása, eredményes zárthelyi megírása. 

Az elégtelen gyakorlati jegy pótlásának módja és határideje: 

 - 

A vizsgára bocsátás feltétele: 

 TVSZ szerint. 

A vizsga, vagy beszámoló módja: 

 Szóbeli. 

 
 

KAURB21ONC RoCotok és CNC gépek II. 

 
1, Az elégtelen, vagy az el nem végzett laboratóriumi mérések pótlásának feltétele: 

 A vizsgaszabályzat szerint. 

 

2, A meg nem írt, vagy elégtelen zárthelyik pótlásának feltétele: 

 Pótlás egy alkalommal, a félév elején megadott id  

 

3, A félévközi jegy megszerzésének feltétele: 

     - 

4, Az elégtelen félévközi jegy pótlásának módja és határideje: 

     - 

5, A vizsgára bocsátás feltétele: 
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 -  

 -  

 -  

 - A laboratóriumi 

beadása. 

6, A vizsga, vagy beszámoló módja: 

 - Kombinált írásbeli és szóbeli. 

ltétele. 

 -  

8, A tárgy megismeréséhez, illetve a vizsgára készüléshez ajánlott (szak-) irodalom: 

 - dr. Ránky Pál: Ipari robotok programozása és alkalmazása, 

 - Sieger András: robotirányítási modellek, 

 - Ch. Blume- w. Jakob: Ipari robotok programozási nyelvei. 

 - richard K. Miller: Intelligent robots  

 

KAUVH21ONB Szabályozott villamos hajtások II. 

 
Félévközi követelmények  

 

Zárthelyi I.                      3. Oktatási hét 

Zárthelyi II.                   10. Oktatási hét 

A vizsga komplex,  
Irodalom: 

 

Ajánlott:  Automatizált villamos hajtások II. egyetemi tankönyv 
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KAUVH21ONC Szabályozott villamos hajtások II. 

 
Valamennyi mérési gyakorlat sikeres teljesítése. 

A pótlás módja:  

Összesen három gyakorlat pótolható, de egy mérés csak két alkalommal. 

 

Zárthelyi I.                      3. Oktatási hét 

Zárthelyi II.                   10. Oktatási hét 

A vizsga  

Irodalom: 
 

Ajánlott:  Automatizált villamos hajtások II. egyetemi tankönyv 

 
 

KAUVH22ONB Szabályozott villamos hajtások laboratórium II. 

 
Félévközi követelmények  

A félévközi jegy kialakításának módszere:  

-  

 

 

KAUSH11ONB Szervohajtások I. 

KAUSH11ONC Szevohajtások I. 

1, Az elégtelen, vagy az el nem végzett laboratóriumi mérések pótlásának feltétele: 

- 

2, A meg nem írt, vagy elégtelen zárthelyik pótlásának feltétele: 

 pontban. 

3, A félévközi jegy megszerzésének feltétele: 

   

4, Az elégtelen félévközi jegy pótlásának módja és határideje: 

     TVSz szerint 

5, A tárgy megismeréséhez, illetve a vizsgára készüléshez ajánlott (szak-) irodalom: 
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KAUTI31ONB Technológiai folyamatok irányítása III. 

 
Félévközi követelmények: 

 1 db személyre szóló házi feladat elkészítése 

 

Aláírás feltétele: 

A házi feladat elfogadása. Az aláírás pótlólagos m

 

 

Vizsga módja: 

szóbeli 

 

Irodalom: 

Órán kiadott fénymásolatok 

 

 

Lamár Krisztián sk. 

adjunktus 

 
 

KAUTE11ONC Teljesítményelektronika 

 

Tárgy    Heti óraszám   Félév végi követelmény 

    Ea. Lab. Gyak.      . 

Teljesítményelektronika  4     2      0    vizsga 

Kredit: 8 

Félévközi követelmények  

Oktatási hét  

1. -14. 9 db laboratóriumi mérés legalább elégséges teljesítése. 

10. Zh 

  

A pótlás módja:  pótzh, pótmérés, 3 mérés pótolható 

Aláírás feltétele: 9 mérés és a zh legalább elégséges teljesítése 

 

A vizsga módja: írásbeli, szóbeli, teszt, stb. 

Írásbeli 

 

Irodalom: 

Kötele  

Badacsonyi Ferenc  Dr. Iváncsyné Csepesz Erzsébet: TELJESÍTMÉNYELEKTRONIKA 
Elektronikus jegyzet az Automatika Intézet honlapján  
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KAUTR11ONC Teljesítményelektronika rendszerek I. 

 

Heti óraszám   Félév végi követelmény           Kredit: 

Ea.  Gyak. Lab.                                                                                      

 2       0       2                   vizsga                     6 

 
 

Félévközi követelmények  

 

Oktatási hét  

7. zh 

A pótlás módja:          A zh kétszer pótolható félév közben. 

A vizsga módja:                                     írásbeli + szóbeli 

Laboratóriumi gyakorlat: 

Valamennyi mérési gyakorlat sikeres teljesítése. 

A pótlás módja:     

vizsgai  

Irodalom: 

 

Ferenc: Kidolgozott áramirányító modellek (OrCAD/Spice); Csáki-Ganszky-

Ipsits-Marti: Teljesítményelektronika, MK.;  Csáki-Hermann-Ipsits-Kárpáti-

Magyar: Teljesítményelektronika Példatár, MK. 

Underland, W. P. Robbins, Power Electronics, Wiley;  Katalógus CD-k  és  pdf 

file-ok 

 

KAUTE11ONB Teljesítményelektronika rendszerek I. 

Félévközi követelmények  

Oktatási hét  

7. zh 

A pótlás módja:          A zh kétszer pótolható félév közben. 

A vizsga módja:                                     írásbeli + szóbeli 

Irodalom: 

 

Ferenc: Kidolgozott áramirányító modellek (OrCAD/Spice); Csáki-Ganszky-

Ipsits-Marti: Teljesítményelektronika, MK.;  Csáki-Hermann-Ipsits-Kárpáti-

Magyar: Teljesítményelektronika Példatár, MK. 

Underland, W. P. Robbins, Power Electronics, Wiley;  Katalógus CD-k  és  pdf 

file-ok 
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KAUTE12ONB Teljesítményelektronika rendszerek laboratórium I. 

 

Heti óraszám   Félév végi követelmény           Kredit: 

Ea.  Gyak. Lab.                                                                                      

 0       0       3               Évközi jegy                     3 
 
 

Félévközi követelmények 

Valamennyi mérési gyakorlat sikeres teljesítése. 
A pótlás módja:     

hetében. 
A félévközi jegy kialakításának módszere: 

-  

Irodalom:  Azonos a  Teljesítményelektronika rendszerek I. és  Információ elektronika I. tárgyaknál 

felsoroltakkal. 
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VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS 
 

KAUAU11VNA Automatika 

 

KAUCD11VNA CAD. 

A tantermi és/vagy laboratóriumi munkára adandó gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: 

 Egy féléves f

egy egyéni feladat eredményes leadása. 

(Egyfázisú, EI-90 vasmagú transzformátor modellezése, a modellek alapján alkatrészrajzok, 

 

Elkészített 3D-es modell könyvtár, 2D-rajzok ugyanabban a könyvtárban, 

valamint az oktatóval egyeztetett modell-  
  

Az elégtelen gyakorlati jegy pótlásának módja és határideje: 

 

munkanapján 
 
 

KAUDT21VNA Digitális technika II. 

 
Félévközi követelmények: 

  

 
A dolgozat minimális szint

gyakorlat teljesítésének. 

 Az utolsó alkalommal minden hallgató félévvégi önálló feladatot old meg, melyet 

szintén legalább elégséges szinten kell teljesíteni. 

 A tematikus gyakorlatokról való hiányzások és a nem teljesített gyakorlatok együttes 

száma legfeljebb az összóraszám 30%-

 

  

 

Irodalom: 

Zalotay Péter: Digitális Technika I. (kari elektronikus jegyzet) 

 

 

Lamár Krisztián sk. 

adjunktus 
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KAUEL11VNA Elektronika 

 
 

 

KAUIV11VNA Ipari vezérlések 

 

 

 

KAUMT21VNA Méréstechnika II. 

 
Félévközi követelmények  

1. Aláírás: 

 

1.2. Az aláírás megadásának feltétele: 

valamint az, hogy a hiányzások ne lépjék túl a TVSZ-ben megadott mértéket. 

1.3. Az aláírás pótlása: 

t 

beadásával. Amennyiben az aláírás megszerzése nem sikerült, a hallgató az adott 

 

2. Évközi zárthelyi és feladat: 

A tárgy  az 5. héten 1 db "kis" zárthelyit íratunk. A zárthelyi megírásának feltétele a 

sa  bemutatása. Az zárthelyit és az évközi 

feladatot  pontozással értékeljük. 

Amennyiben az adott zárthelyire és az évközi feladatra kapott pontszám ( külön-külön 

 

-  0 % ...20 %-a, (vagy a ZH meg nem írása esetén) 0; 

-  >20 % ...30 %-a 2; 

-  -a 3; 

-  >40 % ...50 %-a 4; 

-  -a 5; 

-  >60 % ...70 %-a, 6; 

-  -a 7 

-  >80 % ..100% közötti sávba esik, akkor 8 

 

ponttal vesszük figyelembe a vizsgadolgozat értékelésénél. 

 

3. Vizsga: 

3.1. A vizsga formája írásbeli. 

3.2. 

példamegoldás, továbbá a méréseken elsajátítandó ismeretek. 

3.3. A vizsga értékelése: 
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A feladatok megoldásának értékelése pontozással történik. A pontozásnál egy-egy kérdés 

helyes megoldásáért 1...6 pont jár, a dolgozat helyes megoldásáért összesen 60 pont 

 

Az évközi zárthelyi és évközi feladat összpontszáma minden vizsgán hozzáadódik a 

vizsga dolgozat eredményéhez!  

-  

A vizsga érdemjegye az elé  

  0...30 pont   elégtelen (1) 

31...38 pont   elégséges (2) 

39...46 pont  közepes (3) 

47...54 pont   jó (4) 

55....  pont  jeles (5). 

a eléri vagy 

meghaladja a 12-et, annak jó (4), akinek eléri vagy meghaladja a 14-at, annak jeles (5) jegyet 

ajánlunk meg Méréstechnika vizsgajegyként. 

3.4. Amennyiben a vizsga összpontszáma legfeljebb 2 ponttal marad el az érdemjegyet 

meghatározó alsó pont  

 

3.5. Az a hallgató, akinek -et, az 

 

att állnak, nem másolhatók, nem 

  

 

 

Irodalom: 

 

Dr. Horváth Elek (szerk):   Méréstechnika  

Ajánlott: 

    Elektronikus  

Schnell:      Jelek és rendszerek méréstechnikája 

Helfrick-Cooper:    Modern Electronic Instrumentation and 

Measurement Techniques  

Chin:     Elektronic Instruments and Measurements 

 

KAUMI11VNA  informatika 

 
etelmények, eredményes félévközi jegy megszerzésének 

feltétele  

elküldése elektronikus formában.  

A feladatokkal kapcsolatos követelmények 

A feladat leadása: elektr

alkönyvtárba helyezve a fájlokat.  

 

1. A feladat megnevezés (címe): Olyan megnevezést válasszunk, amely utal a 

megoldandó feladat lényegére. Például hallgatói nyilvántartás 
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2. A program szolgáltatása (amiért az egész program készül) Ez a legfontosabb része a 

ett hallgatói lista 

3. , különös tekintettel a szolgáltatására (amiért az egész 

program készül) Az eredmény lista tartalma, például hallgatói nyilvántartás esetén: 

név, cím, csoport, átlag. 

4. A példánk esetében: név, cím, csoport, tantárgyankénti 

jegyek. 

Az átvételi kritériumok: 

  

  

  

 Tartalmazza a program forrásnyelvi, megjegyzésekkel ellátott listáját. 

  

 állománykezelésnek  

 elemek törlésének biztosítása; 

 a nyilvántartó programok, amennyiben bármilyen szempontú rendezést tartalmaznak, 

 

 

KAUPL11VNA PLC alkalmazások 

Félévközi követelmények: 

  

 

gyakorlat teljesítésének. 

 Az utolsó alkalommal minden hallgató félévvégi önálló feladatot old meg, melyet 

szintén legalább elégséges szinten kell teljesíteni. 

 A tematikus gyakorlatokról való hiányzások és a nem teljesített gyakorlatok együttes 

száma legfeljebb az összóraszám 30%-

sített gyakorlat esetén az 

 

  

Irodalom: Órán kiadott fénymásolatok 

KAURO11VNA Robotok és CNC technika 

 

 

 

KAUMA21VNA Számítástechnika III. 

 
Félévközi zárthelyi eredményes 2 szintre való teljesítése, házi feladat beadása 

 

KAUVG12VNA Villamos gépek II 
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 TAGOZAT 
  

KAUAU11OLC Automatika I 

 
Félévközi követelmények  

Oktatási hét 

 

1.  14. 

Részvétel a konferenciákon. 

Három otthon megoldandó feladat beadása. 

 

 

Aláíráspótlás 

10 munkanapjában. 

Aláírás feltétele: 

 Részvétel a konferenciákon. 

Három otthon megoldandó feladat beadása. 

 

A vizsga módja: Elméleti kérdéseket és számpéldákat tartalmazó írásb

résszel. 

 

Irodalom: 

  1./ Dr. Apor -

KVK-2056, Budapest, 2010., átdolgozott kiadás; elektronikus jegyzet, 

http://www.dkonyvtar.hu/ 

2./ Dr. Apor Péter: Szabályoz

számára), BMF-KVK-2081, Budapest, 2010., elektronikus jegyzet, 

http://www.dkonyvtar.hu/ 

Ajánlott: 1./ Dr. Tverdota Miklós: Automatika I., KVK-2005, Bp., 2002., nyomtatott jegyzet. 

 2./ Dr. Mórocz István: Irányítástechnika I., BMF KKVFK-1164, nyomtatott jegyzet. 

3./ Dr. Csáki Frigyes Bars Ruth: Automatika, Tankönyvkiadó, Bp., könyv. 

Egyéb segédletek:  

anyagok: tájékoztatók, feladatkiírások, szoftver-segédlet. 
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KAUAU21OLB Automatika II. 

KAUAU21OLC Automatika II. 

KAUAU31OLB Automatika II. laboratórium 

 
Félévközi követelmények  

Oktatási hét  

1.  14. 

Részvétel a konferenciákon. 

Három otthon megoldandó feladat beadása. 

A kiírt laborgyakorlatok mindegyikének elvégzése. 

10 munkanapjában. 

 

Aláírás feltétele: 

 Részvétel a konferenciákon. 

Három otthon megoldandó feladat beadása. 

elvégzése. 

eli 

résszel. 

Irodalom: 

 Dr. Apor -

KVK-2056, Budapest, 2010., átdolgozott kiadás; elektronikus jegyzet, 

http://www.dkonyvtar.hu/ 

 Dr. Apor 

számára), BMF-KVK-2081, Budapest, 2010., elektronikus jegyzet, 

http://www.dkonyvtar.hu/jegyzet, http://www.dkonyvtar.hu/ 

  

Ajánlott:   Dr. Tverdota Miklós: Automatika, Mintavételes rendszerek, BMF- KKVFK-2006, 

nyomtatott jegyzet. 

 Dr. Tverdota Miklós: Számítógépes irányító rendszerek I., BMF KVK - 2034, 

Budapest, 2004. 

Egyéb segédletek:  

anyagok: tájékoztatók, feladatkiírások, szoftver-segédlet. 
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KAUAE11OLC Automatizálás elemei 

 

Az aláírás megszerzésének feltétele: a zárthelyik átlageredménye elérje az elégséges (2) 

szintet.  

A vizsga módja: írásbeli, szóbeli, teszt, stb. 

 

Írásbe  

Irodalom: 
 

                 

édletek  

 

KAUAR11OLB Automatizálás rendszer elemei 

 

Az aláírás megszerzésének feltétele: a zárthelyik átlageredménye elérje az elégséges (2) 

szintet.  

A vizsga módja: írásbeli, szóbeli, teszt, stb. 

 

Irodalom: 

 

                 

alkalmazási segédletek  

 
 

KAUCA11OLC CAD-3D 

A tantermi és/vagy laboratóriumi munkára adandó gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: 

 

egy egyéni feladat eredményes leadása. 

(Egyfázisú, EI-90 vasmagú transzformátor modellezése, a modellek alapján alkatrészrajzok, 

 

Elkészített 3D-es modell könyvtár, 2D-rajzok ugyanabban a könyvtárban, 

valamint az oktatóval egyeztetett modell- yomtatva. 
  

Az elégtelen gyakorlati jegy pótlásának módja és határideje: 
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KAUDT11OLC Digitális technika I.-II. 

 
Félévközi követelmények  

Konzultációk  

1. . 

2.  

3. Második házi feladat beadási határideje. Harmadik házi feladat kiadása. 

4.  

A pótlás módja: 

Aláírás feltéte  

 

A vizsga módja: szóbeli 

  

Irodalom: 

 

Zalotay Péter: Digitálistechnika I.(elektronikus jegyzet) 

Zalotay Péter: Digitálistechnika II.(elektronikus jegyzet) 

Ajánlott: 

k (KKVMF) jegyzetei. 

 

KAUEL12OLC Elektronika laboratórium 

 
Félévközi követelmények  

Oktatási hét  

1. -14. 4 db laboratóriumi mérés legalább elégséges teljesítése. 

  

  

A pótlás módja: pót-mérés, 1 mérés pótolható 

Aláírás feltétele:  

 

A félévközi jegy megszerzésének feltétele: 

teljesítése. 

 

A vizsga módja: írásbeli, szóbeli, teszt, stb. 

 

Irodalom: 

 

ELEKTRONIKA Laboratóriumi gyakorlatok 

Elektronikus jegyzet az Automatika Intézet honlapján  
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KAUKA21OLC Épület- és  automatizálás II. 

 
A meg nem írt, vagy elégtelen zárthelyik pótlásának feltétele: 

Pótlás egy alkalommal. 

 

A vizsgára bocsátás feltétele: 

Egy zárthelyi eredményes megírása.  

 

A vizsga, vagy beszámoló módja: 

Kombinált írásbeli és szóbeli. 

 

 

Egy zárthelyi eredményes megírása. 

 

A tárgy megismeréséhez, illetve a vizsgára készüléshez ajánlott (szak-)irodalom: 

 

 
 

Félévközi követelmények  

 

A félévközi jegy megadásának feltételei: 

  

 Egy zárthelyi eredményes (legalább 2-es osztályzatú) megírása. 

Irodalom: 

  Az oktató által kiadott mérési útmutatók és segédanyagok. 

Ajánlott:  

 
 

KAUEH11OLC Épületek energiaellátása  

 

 A meg nem írt, vagy elégtelen zárthelyik pótlásának feltétele: 

  

 

 A félévközi jegy megszerzésének feltétele: 

  helyi eredményes megírása, 

 Az elégtelen félévközi jegy pótlásának módja és határideje: 

     TVSz szerint 

 A tárgy megismeréséhez, illetve a vizsgára készüléshez ajánlott (szak-) irodalom: 
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KAUHJ11OLC Hibridhajtású jármúvek 

 

 

kurzus  óra/félév követelmény kredit 

KAUHJ11OLC elmélet 12 vizsga 3 

 

 

A félév végi aláírás feltétele: 

1 db évközi feladat elkészítése és beadása 

 

Ajánlott irodalom: 

 Tölgyesi Zoltán   

 

 

KAUIA21OLC Informatika II. 

 

elektronikus tananyagot bocsát a tárgyat tanulók számára. 

megszerzésének a feltétele minden mérési gyakorlat sikeres teljesítése, amely egy rövid 

gyakorlat pótlására egy alkalom áll rendelkezésre. 

 
 

KAUIA22OLB Informatika II. laboratórium 

KAUIA22OLC  Informatika II. laboratórium 
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KAUIR11OLB  Intelligens rendszerelemek I. 

 
 

2 db ZH eredményes megírása 

 

Az aláírás megszerzésének feltétele: a zárthelyik átlageredménye elérje az elégséges (2) 

szintet, továbbá valamennyi mérési gyakorlat eredményes elvégzése. 

 

 

A vizsga módja: írásbeli, szóbeli, teszt, stb. 

 

 

Irodalom: 

Köte  
                 

  

KAUIR11OLC  Intelligens rendszerelemek I. 

 
 

KAUJE11OLB  I. 

KAUJE11OLC  I. 

 
 

kurzus  óra/félév követelmény kredit 

KAUJE11OLC elmélet 16 vizsga 6 

KAUJE11OLC labor. gyak. 12 félévközi jegy  

 

A félév végi aláírás feltétele: 

1 db évközi feladat elkészítése és beadása 

3 db mérés eredményes elvégzése 

A vizsga: 

Írásbeli. 

 

Ajánlott irodalom 

 

dr. Hodvogner László: Autóelektronika 

dr. Frank Tibor  dr. Hodvogner László  Kelecsényi István: Autóelektronikai ismeretek 

dr. Frank Tibor  dr. Kov  
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KAUMT11OLC Méréstechnika I. 

1. 
dat 

önálló megoldását pjáig kell 

ladatok 

aximális 

pontszám 10 pont. Azon feladatmegoldásokat, melyek nem önálló munka ( pl.: 

másolás) jegyeit viselik magukon nem értékeljük, azt be nem adott feladatnak 

 

2. A gyakorlati ismeretek megszerzésére a harmadik szemeszterben, mérési 

gyakorlatokon kerül sor. A gyakorlatok lebonyolításának rendje és értékelése külön 

szabályzat szerint történik. 

3. 
összesített pontszámot beszámítjuk a vizsgajegybe. 

A félévközi munka értékelése:  

66 % feletti teljesítés esetén  10 vizsga pont 

33 % közötti teljesítés esetén    5 vizsga pont 

33 %t alatti teljesítés esetén    0 vizsga pont adódik a vizsgán elért 

eredményhez. 

4. rzsanyaga, segédletek anyaga, 

példamegoldások. A vizsga formája írásbeli, értékelése pontozással történik. A 

dolgozat helyes megoldásáért 60 vizsgapont jár. A vizsgadolgozat akkor sikeres, ha a 

vizsgázó a négy kérdéscsoportból legalább háromra nullánál nagyobb pontszámot 

kapott. Ha két vagy több kérdéscsoportra nulla pontot ért el érdemjegye elégtelen (1) .

  

A vizsga osztályzatát a félévközi munkán szerzett és a vizsgadolgozatra kapott 

vizsgapontok alapján állapítjuk meg 

5. A sikeres vizsga érdemjegye a vizsgán elért és a félévközi munka során szerzett 

 

 55....60 pont    jeles  (5)  

47... 54 pont     jó  (4) 

39... 46 pont     közepes  (3) 

31... 38 pont     elégséges (2) 

  0....30 pont     elégtelen  (1) 
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KAUMT22OLC Méréstechnika II. laboratórium 

 
Követelmények: 

 

A tematikus mérési gyakorlatok rendje 

 

megadott méréseket el kell végezni! 

 

Dolgozatukra elégtelent kapnak, és a mérés során végzett tevékenységükre és a csoport közös 

csak a "beugró ZH"-t kell megírniuk a pótmérés során. Akik a mérésen nem vettek részt vagy 

az oktató által kijelölt, minimáli

pótmérésen kell részt venniük. Nekik a pótmérésen a mérést teljes egészében el kell végezni.  

A félévközi számonkérés rendje 

 

az írásbeli vagy szóbeli feleletre osztályzatot kapnak. 

 Elégtelen osztályzat esetén különeljárási díj befizetése és pótmérésen a dolgozat 

megismétlése terheli a hallgatót. Ebben az esetben a hallgató a mérést az órán csoportjával 

elvégezheti, és ekkor csak a dolgozat pótlását kell megtennie a pótmérésen. Nem igazolt 

nyila    

Annak, aki hiányzás vagy a mérésen való elégtelen tevékenység (pl.: a minimális mérési 

mérést el kell végeznie. 

 2./ 

kézi rajzot, 

másolást, szkennelést nem fogadunk el! 

 

számított értékeket és a kiértékelést. 

 Az összetartozó mérési adatokat és számított eredményeket táblázatosan kell megadni 

úgy, hogy ennek alapján bármelyik mérési eredmény hibája meghatározható legyen. 

 Számítás esetén meg kell adni a felhasznált összefüggéseket és egy példán kell 

bemutatni a számítás menetét. A mérés kiértékelésének a mérési utasítás végén megadott 

pontok szerint kell történnie. A diagramokat milliméterpapíron, a mérési pontok 

feltüntetésével kell elkészíteni! 

 

azonosak, másolás, szkennelés vagy egyéb sokszorosítás jegyeit viselik magukon, akkor 

azokat nem fogadjuk el.   
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A 

 mellékelni 

kell. 

 
 

 

 

KAUMK11OLB Mikrokontrolleres szoftvertechnikák I. 

 

  

  

  

 Egyéni házi feladatok második felének beadása 

A pótlás módja: -  

Félévközi jegy megszerzésének feltétele: 

Az egyéni házi  

Ajánlott: 

Kónya László  -963-06-

6720-3 Budapest, 2009. 

Lucio Di Jasio: Programming 16-bit Microcontrollers in C ISBN 978-0-7506-8292-3 USA, 

Elsevier, 2007.   

 

BAGMT22NLF Méréstechnika I.  

 
Tárgy neve:  

Méréstechnika II 
 

NEPTUN-kód: 

BAGMT22NLF 

Óraszám:    

4 ea + 2  gy + 2 lab 

Kredit:  4 

Követelmény :  vizsga 
 

 

 

Major László, 
Beosztás:  

 
Kar és intézet neve: 

Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 
Automatika Intézet, 

 

Az aláírás megadásának feltétele: kiadott házi feladatok legalább 20 %-os teljesítése és valamennyi mérési 
gyakorlat eredményes elvégzése. 

A vizsga módja: írásbeli. 

 

A tananyag 

Oktatási cél: 

módszerek és eszközök kiválasztásához szükséges ismeretek megszerzése. 

Tematika:  

Témakör: Konfe

rencia 

Óra 

Méréselméleti alapok. 

A mérés definíciója és célja. Jelek és felosztásuk. Mértékegység rendszer kialakításának elve. 

Az SI mértékegység rendszer. Villamos etalonok. Mérési módszerek felosztása. Mérési 

eredmények és megadásuk. Hibák és megadási módjaik. 

1.-2. 8 
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Egyenáram és egyenfeszültség mérése. 

skálaegyenlet, jell

Kompenzációs feszültségmérés elve. 

az A/D átalakítókra, 

 

Váltakozó áram és váltakozó feszültség mérése. 

ztása és 

 

Oszcilloszkópok I. 

 

Generátorok. Generátorok felosztása, általános felépítésük, kezelésük. 

Ellenállás mérése. Egyenáramú hidak alkalmazása ellenállásmérésr

ellenállásmérés. Négyvezetékes módszer. Multiméterek. Analóg és digitális multiméterek 

felépítése. 

 

 

Nemvillamos mennyiségek villamos m

 

3.-4. 8 

Félévközi követelmények  

1. Aláírás: 

 

 

1.2. Az aláírás megadásának feltétele: kiadott házi feladatok legalább 20 %-os teljesítése és valamennyi mérési 
gyakorlat eredményes elvégzése valamint az, hogy a hiányzások ne lépjék túl a TVSZ-ben megadott mértéket. 
1.3. Az aláírás pótlása: A megtagadott aláírást a TVSZ-ben megadott ideig lehet pótolni a házi feladatok 

beadásával illetve a mérések pótlásával.. Amennyiben az aláírás megszerzése nem sikerült, a hallgató az adott 

 

 

2. Évközi zárthelyi és a mérések értékelése: 

A tárgy kiadott házi feladatokat és a méréseket pontozással értékeljük. Amennyiben a házi feladatokra és a mérésre 

kapott pontszám (külön-  

-  0 % ...20 %-a, (vagy meg nem írás esetén) 0; 

-  >20 % ...30 %-a 2; 

-  -a 3; 

-  >40 % ...50 %-a 4; 

-  -a 5; 

-  >60 % ...70 %-a, 6; 

-  -a 7 

-  >80 % ..100% közötti sávba esik, akkor 8 

 
ponttal vesszük figyelembe az eredményt a vizsgadolgozat értékelésénél. 

 

 

[A mérések értékelésénél a 10 pont (a mérésre kapott érvényes 

osztályzat kétszerese, ill. elégtelen mérés esetén 4 pont )] 

KAUPI21OLC Programozható irányítások II 
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A pótlás módja:  pót-mérés, a TVSZ szerint.  

 

                  

Vizsga: 

A félév végén -  szóbeli vizsgát kell 

tenni. A kérdések két témacsoportot fognak át. . 

  

Csak az a vizsga eredményesen 

vizsgázik. 

. 

Irodalom: 

  Zalotay Péter: Programozható irányítások II. (elektronikus jegyzet) 

Mérési útmutatók 

(Az Automatika Intézet honlapján.) 

Ajánlott:  

Egyéb segédletek:  

 

Step 7), (Az Automatika Intézet honlapján.) 

 

 

 

KAUTE11OLM Teljesítményelektronika 

 

Félévközi követelmények  

Oktatási hét  

 Utolsó konzultációra a házi feladat, valamint egy egyedi kiadott téma 

anyagának beadása és legalább elégséges megoldása. 

A pótlás módja:          A házi feladat és az egyedi kiadott téma a vizsgáig pótolható. 

A vizsga módja:                                     írásbeli + szóbeli 

Irodalom: 

 Badacsonyi Ferenc, Dr. Iváncsyné Csepesz Erzsébet:  Teljesítményelektronika 

elektronikus jegyzetek; Badacsonyi Ferenc: Teljesítményelektronika elektronikus 

példatár és segédletek.  

Ajánlott:      MK.; Csáki-Ganszky-Ipsits-Marti: Teljesítményelektronika, MK.;  Csáki-

Hermann-Ipsits-Kárpáti-Magyar: Teljesítményelektronika Példatár, MK.Marti 

n, T. M. Underland, W. P. Robbins, 

Power Electronics, Wiley; Katalógus CD-k  és  pdf file-ok 
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TÁVOKTATÁS TAGOZAT 

 

KAUAU11OTC Automatika I. 

Aláírás feltétele : 1 db házi feladat beadása a szo  

KAUAU21OTB Automatika II 

KAUAU21OTC Automatika II. 

 

KAUAE11OTC Automatizálás elemei 

Félévközi követelmények (feladat, zh. dolgozat, esszé, prezentáció, stb) 

konferencia  

2. 1. ZH 

3. 2.ZH 

A pótlás módja: a házi feladat beadása 

Az aláírás megszerzésének feltétele: A zárthelyi dolgoztok átlageredménye 2,00 értéket érje el. 

azonban a feltétel nem változik: a három dolgozat eredménye adjon 2,00-t. 

A vizsga módja: írásbeli, szóbeli, teszt, stb. 

A vizsga írásbe  

Irodalom: 

 

               

gédletek  

 

 

KAUDT11OTC Digitális technika I.-II. 

önálló tanulással kell elsajátítsák a 

mellékelt CD-n rendelkezésükre bocsátott, illetve az Automatika Intézet honlapjáról 

yagot. 

Az önálló munkát segítik 

 a konzultációk, 

  a kidolgozott mintapéldák elemzése, 

  a példák és 

  feladatok önálló megoldása, valamint  

 a mérési feladatok elvégzése. 

a. Az órarend szerinti konzultációkon a megadott témakörök önálló feldolgozása során 

 

b. A félév során beadandó négy önálló feladat 

feladatok elbírálása pontozással történik. (A maximális pontszám 10.) 
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c. A félév végén -  szóbeli vizsgát 

kell tenni. A kérdések három témacsoportot fognak át.  

  

 példa, és elméleti anyag 

Csak az a vizsga eredményesen 

vizsgázik. 

érdemjegyet a hallgató a szóbeli vizsga, és a beadott 

feladatok és alapján kap. 

A félévközi munka súlyozása: 

  30 pont felett    5 vizsgapont 

  30  10 pont között    0 vizsgapont 

  10 pont alatt    -5 vizsgapont 

d. mérési 

gyakorlatok. ( A mérési gyakorlatok helyét és rendjét a második trimeszter végén 

kapják meg.) 

 

KAUEL11OTC  Elektronika I_II. 

Tárgy    Heti óraszám   Félév végi követelmény 

    Ea. Lab. Gyak.      . 

Elektronika I.-II. .  12     0      0    Vizsga 

Kredit: 4 

Félévközi követelmények  

Konzultáció  

1. Házi feladat kiadása 

2.  

3.  

4. A házi feladat beadása 

A pótlás módja:  

A házi feladat akkor fogadható el, ha nem tartalmaz elvi hibát, és a feladatok egyenként 

legalább 60%-os mértékben hibátlanok. 

 

Aláírás feltétele:  

 

 

A vizsga módja: írásbeli, szóbeli, teszt, stb. 

Írásbeli  
.  
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KAUET11OTC Elektronikai technológia 

A vizsgára bocsátás feltétele: 

 1  

A vizsga, vagy beszámoló módja: 

 Irásbeli vizsga. 

 

KAUKA11OTC Épület- és  automatizálás I. 

 

1. A meg nem írt, vagy elégtelen zárthelyik pótlásának feltétele: 

Pótlás egy alkalommal. 

2. Az elégtelen, vagy az el nem végzett laboratóriumi mérések pótlásának feltétele: 

Pótlás egy alkalommal. 

3. A vizsgára bocsátás feltétele: 

Egy zárthelyi eredményes megírása, valamint egy csoport-projektfeladat végrehajtása és 

arról Power-Point-  

4. A vizsga módja: 

Kombinált írásbeli és szóbeli. 

5.  

Egy zárthelyi eredményes megírása, a projekt feladat végrehajtása. 

6. A tárgy megismeréséhez, illetve a vizsgára készüléshez ajánlott (szak-)irodalom: 
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KAUKA11OTC Épület- és  automatizálás I.lab 

Félévközi követelmények  

 

A félévközi jegy megadásának feltételei: 

  

 Egy zárthelyi eredményes (legalább 2-es osztályzatú) megírása. 

Irodalom: 

  Az oktató által kiadott mérési útmutatók és segédanyagok. 

Ajánlott:  
 

KAUKA21OTB Épület- és  automatizálás II. 

A meg nem írt, vagy elégtelen zárthelyik pótlásának feltétele: 

Pótlás egy alkalommal. 

A vizsgára bocsátás feltétele: 

Egy zárthelyi eredményes megírása.  

A vizsga, vagy beszámoló módja: 

Kombinált írásbeli és szóbeli. 

sga feltétele: 

Egy zárthelyi eredményes megírása. 

 

A tárgy megismeréséhez, illetve a vizsgára készüléshez ajánlott (szak-)irodalom: 

 

 
 

KAUEH11OTC Épületek energiaellátása  

Félévközi követelmények  

Az aláírás feltétele: 

eredményes megírása (minimum 2-es osztályzat). 

A vizsga  

Irodalom: 

  dott jegyzetanyag. 

Ajánlott:  

KAULB11OTB   légkondícionálás 

Félévközi követelmények  

Az aláírás feltétele: 

eredményes megírása (minimum 2-es osztályzat). 

A vizsga írásbeli és sz  

Irodalom: 

   

Ajánlott:  
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KAUHJ11OTC Hibridhajtás  

A félév végi aláírás feltétele: 

1 db évközi feladat elkészítése és beadása 

 

Ajánlott irodalom: 

 Tölgyesi Zoltán   

 

KAUIA21OTB Informatika II. 

KAUIA21OTC Informatika II. 

 

elektronikus tananyagot bocsát a tárgyat tanulók számára. 

 

A t

megszerzésének a feltétele minden mérési gyakorlat sikeres teljesítése, amely egy rövid 

gyakorlat pótlására egy alkalom áll rendelkezésre. 

KAUIR11OTB Intelligens rendszerelemek I. 

 

Félévközi követelmények (feladat, zh. dolgozat, esszé, prezentáció, stb) 

konferencia  

2. 1. ZH 

3. 2.ZH 

A pótlás módja: a házi feladat beadása 

Az aláírás megszerzésének feltétele: A zárthelyi dolgoztok átlageredménye 2,00 értéket érje el. 

azonban a feltétel nem változik: a három dolgozat eredménye adjon 2,00-t. 

A vizsga módja: írásbeli, szóbeli, teszt, stb. 

A vizsga  

Irodalom: 

 

               

Ajánlott: T   
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KAUIR11OTC Intelligens rendszerelemek I. 

 

A vizsga megszerzésének feltétele: 

 

Egy zárthelyi eredményes megírása. 

 

 

A vizsga módja: 

Kombinált írásbeli és szóbeli. 

 

A tárgy megismeréséhez, illetve a vizsgára készüléshez ajánlott (szak-) irodalom: 

 

tananyagok. 

KAUJE11OTC  

 

A félév végi aláírás feltétele: 

1 db évközi feladat elkészítése és beadása 

Vizsga: 

Szóbeli, húzott tétel anyagából. . 

 

Ajánlott irodalom: 

dr. Kováts Miklós-dr. Nagyszokolyai Iván-  

dr. Frank Tibor-dr. Kováts Miklós: Benzi

(európai autók) 

- -ig 

 

KAUJE21OTC  

 

A félév végi aláírás feltétele: 

1 db évközi feladat elkészítése és beadása 

Vizsga: 

Szóbeli, húzott tétel anyagából. . 

 

Ajánlott irodalom: 

dr. Kováts Miklós-dr. Nagyszokolyai Iván-  

dr. Frank Tibor-dr. Kováts Miklós: 

(európai autók) 

- -ig 
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KAUMT11OTC Méréstechnika I. 

Az elmé

megoldását pjáig kell eljuttatni a 

skolára az Intézethez, a megjelölt oktatóhoz. A házi feladatok megoldásait értékeljük, 

aximális pontszám 10 pont. Azon 

feladatmegoldásokat, melyek nem önálló munka ( pl.: másolás) jegyeit viselik magukon 

nem értékeljük, azt be nem adott fel

feladatokat nem értékeljük. 

A gyakorlati ismeretek megszerzésére a harmadik szemeszterben, mérési gyakorlatokon 

kerül sor. A gyakorlatok lebonyolításának rendje és értékelése külön szabályzat szerint 

történik. 

pontszámot beszámítjuk a vizsgajegybe. 

A félévközi munka értékelése:  

66 % feletti teljesítés esetén  10 vizsga pont 

33 % közötti teljesítés esetén    5 vizsga pont 

33 %t alatti teljesítés esetén    0 vizsga pont adódik a vizsgán elért 

eredményhez. 

példamegoldások. A vizsga formája írásbeli, értékelése pontozással történik. A dolgozat 

helyes megoldásáért 60 vizsgapont jár. A vizsgadolgozat akkor sikeres, ha a vizsgázó a 

négy kérdéscsoportból legalább háromra nullánál nagyobb pontszámot kapott. Ha két 

vagy több kérdéscsoportra nulla pontot ért el érdemjegye elégtelen (1) .  

A vizsga osztályzatát a félévközi munkán szerzett és a vizsgadolgozatra kapott 

vizsgapontok alapján állapítjuk meg 

A sikeres vizsga érdemjegye a vizsgán elért és a félévközi munka során szerzett 

 

 55....60 pont    jeles  (5)  

47... 54 pont     jó  (4) 

39... 46 pont     közepes  (3) 

31... 38 pont     elégséges (2) 

  0....30 pont     elégtelen  (1) 

 

Az aláírás megszerzésének feltétele: 

A  házi feladatokból és a zárthelyi dolgozatokból legalább 15 pont elérése. 
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KAUMT21OTC Méréstechnika II. 

1. 

önálló megoldását munkanapjáig kell 

ladatok 

aximális 

pontszám 10 pont. Azon feladatmegoldásokat, melyek nem önálló munka ( pl.: 

másolás) jegyeit viselik magukon nem értékeljük, azt be nem adott feladatnak 

 

2. A gyakorlati ismeretek megszerzésére a harmadik szemeszterben, mérési 

gyakorlatokon kerül sor. A gyakorlatok lebonyolításának rendje és értékelése külön 

szabályzat szerint történik. 

3. 
összesített pontszámot beszámítjuk a vizsgajegybe. 

A félévközi munka értékelése:  

66 % feletti teljesítés esetén  10 vizsga pont 

33 % közötti teljesítés esetén    5 vizsga pont 

33 %t alatti teljesítés esetén    0 vizsga pont adódik a vizsgán elért 

eredményhez. 

4. 
példamegoldások. A vizsga formája írásbeli, értékelése pontozással történik. A 

dolgozat helyes megoldásáért 60 vizsgapont jár. A vizsgadolgozat akkor sikeres, ha a 

vizsgázó a négy kérdéscsoportból legalább háromra nullánál nagyobb pontszámot 

kapott. Ha két vagy több kérdéscsoportra nulla pontot ért el érdemjegye elégtelen (1) .

  

A vizsga osztályzatát a félévközi munkán szerzett és a vizsgadolgozatra kapott 

vizsgapontok alapján állapítjuk meg 

5. A sikeres vizsga érdemjegye a vizsgán elért és a félévközi munka során szerzett 

pontszámok összeg al  

 55....60 pont    jeles  (5)  

47... 54 pont     jó  (4) 

39... 46 pont     közepes  (3) 

31... 38 pont     elégséges (2) 

  0....30 pont     elégtelen  (1) 

Az aláírás megszerzésének feltétele: 

A  házi feladatokból és a zárthelyi dolgozatokból legalább 15 pont elérése. 
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KAUMK21OTB Mikrokontrolleres szoftvertechnikák II. 

 
  

  
 Egyéni házi feladatok második felének beadása 

A pótlás módja: -  

Félévközi jegy megszerzésének feltétele: 

 
Ajánlott: 
Kónya László  -963-06-6720-3 

Budapest, 2009. 

Lucio Di Jasio: Programming 16-bit Microcontrollers in C ISBN 978-0-7506-8292-3 USA, Elsevier, 

2007.   
 

KAUPI11OTC Programozható irányító rendszerek I 

 

önálló tanulással kell, elsajátítsák a 

rendelkezésükre bocsátott, illetve az Automatika Intézet honlapjáról (www.aut.bmf.hu) 

 

Az önálló munkát segítik 

 a konzultációk, 

  a kidolgozott mintapéldák elemzése, 

  a példák és 

  feladatok önálló megoldása, valamint  

 a mérési feladatok elvégzése. 

 

a. Az órarend szerinti konzultációkon a megadott témakörök önálló feldolgozása során 

 

b. A félév során beadandó három önálló feladat 

 

feladatok elbírálása pontozással történik. (A maximális pontszám 10.) 

c. A félév végén -  szóbeli vizsgát 

kell tenni. A kérdések két témacsoportot fognak át.  

 A hardv  

  

Csak az a vizsga eredményesen 

vizsgázik. 

érdemjegyet a hallgató a szóbeli vizsga, és a beadott 

feladatok alapján kap. 
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KAUPI21OTC Programozható irányító rendszerek II. 

 

önálló tanulással kell, elsajátítsák a 

rendelkezésükre bocsátott, illetve az Automatika Intézet honlapjáról (www.aut.bmf.hu) 

 

Az önálló munkát segítik 

 a konzultációk, 

  a kidolgozott mintapéldák elemzése, 

  a példák és 

  feladatok önálló megoldása, valamint  

 a mérési feladatok elvégzése. 

 

a. Az órarend szerinti konzultációkon a megadott témakörök önálló feldolgozása során 

 

b. A félév során beadandó három önálló feladat 

feladatok elbírálása pontozással történik. (A maximális pontszám 10.) 

c. A félév végén -  szóbeli vizsgát 

kell tenni. A kérdések két témacsoportot fognak át.  

  

 Progra  

Csak az a vizsga eredményesen 

vizsgázik. 

érdemjegyet a hallgató a szóbeli vizsga, és a beadott 

feladatok alapján kap. 
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KAUTE11OTC Teljesítményelektronika 

Félévközi követelmények  

Oktatási hét  

 Utolsó konzultációra a házi feladat beadása és legalább elégséges 

megoldása. 

A pótlás módja:          A házi feladat a vizsgáig pótolható. 

A vizsga módja:                                     írásbeli + szóbeli 

Irodalom: 

 Badacsonyi Ferenc, Dr. Iváncsyné Csepesz Erzsébet:  Teljesítményelektronika 

elektronikus jegyzetek; Badacsonyi Ferenc: Teljesítményelektronika elektronikus 

példatár és segédletek.  

Ajánlott:      MK.; Csáki-Ganszky-Ipsits-Marti: Teljesítményelektronika, MK.;  Csáki-

Hermann-Ipsits-Kárpáti-Magyar: Teljesítményelektronika Példatár, MK.Marti 

Power Electronics, Wiley; Katalógus CD-k  és  pdf file-ok 

KAUVG11OTB Villamos gépek I 

1./ A vizsgára bocsátás feltétele: 

 Az  két eredményes zárthelyi illetve egy feladat beadása. 

2./ A vizsga, vagy beszámoló módja: 

 Szóbeli, húzott tételek alapján. 

3./  

 Négyes zárthelyi és feladat átlag. 

4./ A tárgy megismeréséhez, illetve a vizsgára készüléshez ajánlott (szak-) irodalom: 

 Villamos gépek jegyzet 

 Villamos gépek vizsgálati módszerei. 

KAUVG11OTC Villamos gépek 

1./ A vizsgára bocsátás feltétele: 

 Az ból két eredményes zárthelyi illetve egy feladat beadása. 

2./ A vizsga, vagy beszámoló módja: 

 Szóbeli, húzott tételek alapján. 

3./  

 Négyes zárthelyi és feladat átlag. 

4./ A tárgy megismeréséhez, illetve a vizsgára készüléshez ajánlott (szak-) irodalom: 

 Villamos gépek jegyzet 

 Villamos gépek vizsgálati módszerei. 
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KAUVG21OTB Villamos gépek II 

1./ A vizsgára bocsátás feltétele: 

 Az  két eredményes zárthelyi illetve egy feladat beadása. 

2./ A vizsga, vagy beszámoló módja: 

 Szóbeli, húzott tételek alapján. 

3./  

 Négyes zárthelyi és feladat átlag. 

4./ A tárgy megismeréséhez, illetve a vizsgára készüléshez ajánlott (szak-) irodalom: 

 Villamos gépek jegyzet 

 Villamos gépek vizsgálati módszerei. 

 

 


