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ALBA REGIA MŰSZAKI KAR

Mérnöki Intézet Geoinformatikai Intézet



GEOINFORMATIKAI 
INTÉZET

Pirosalma utca 1-3.

A földmérés, térképészet, geoinformatika területén 

képez mérnököket immár több mint fél évszázada. 



MÉRNÖKI INTÉZET
Budai út 45.

• A mérnöki tudományokban nagy hagyományok.

• Jelentős az ipari és regionális beágyazottságunk, kapcsolatrendszerünk. 

• Azonnal hasznosítható gyakorlati tudással rendelkező kiváló emberi tulajdonságú szakembereket 

képezni, akik büszkén vállalják a nálunk eltöltött felsőoktatási múltjukat.



Felsőoktatási szakképzés (FOSZK)
Mérnökinformatikus asszisztens SZAKOK AZ 

ALBA REGIA 
MŰSZAKI 
KARON

Alapképzés (BSc)
Gépészmérnök
Mérnök informatikus
Villamosmérnök
Műszaki menedzser
Földmérő és földrendező mérnök

Mester képzés (MSc)
Mechatronikai mérnök

Mérnök informatikus

Szakirányú továbbképzés (PGd)
Számítógépes hálózati szakmérnök
Üzleti információmenedzsment szakmérnök
Geoinformatikai szakmérnök
Ipari robotizálási szakmérnök
Precíziós gazdálkodási szakmérnök



A DUÁLIS KÉPZÉS TANÉVE

• A nappali 
tagozatos 
hagyományos 
hallgatókkal 
együtt

• Vizsgák

• 3 hét szabadság

• Vizsgák

• 1 hét szabadság

• A nappali 
tagozatos 
hagyományos 
hallgatókkal 
együtt

Őszi félév 
szorgalmi 
időszak

14 hét

Gyakorlati 
időszak

8 hét

Tavaszi félév 
szorgalmi 
időszak

14 hét

Gyakorlati 
időszak

16 hét

Hallgatói juttatás a teljes tanévben



EREDMÉNY:
Gyakorlati tapasztalattal rendelkező friss diplomás

specifikus gyakorlati képzés a vállalkozásnál

hallgató bevonása konkrét „üzemi” gyakorlati 
feladatokba

projekt jellegű munka az önálló munkavégzés 
képességének megteremtése érdekében

„puha” készségek és munkakultúra 
megtanítása

AZONNAL 
BEVETHETŐ 

MÉRNÖK

KORSZERŰ 
IPARI, 

TECHNIKAI 
ÉS HELYI 
ISMERET

MAGAS 
SZINTŰ 

ELMÉLETI 
KÉPZÉS

A DUÁLIS KÉPZÉS TARTALMA



FELVÉTELI A DUÁLIS KÉPZÉSRE

Jelentkezés (felvi.hu): 02.15.

EGYETEM VÁLLALAT

Felvételi eljárás

Sikeres felvételi: 07.26. 

Beiratkozás: 09.01. Szerződéskötés: 09.01.

Pozitív elbírálás: 06.30.

Kiválasztási eljárás, elbeszélgetés

Jelentkezés (vállalati honlap): 05.30.

DUÁLIS KÉPZÉS Pótjelentkezés: 
aug.-szept.



VÁLLALATI PARTNEREINK A DUÁLIS KÉPZÉSBEN



Fejlődés

Szakmai 
tapasztalat

Nemzetközi 
kapcsolatok

Legyél a 
legjobb

Kötetlenség

Pénzügyi 
önállósodás

Álláslehetőség

Vállalati kultúra
Szakmai 

gyakorlat

Intenzív tanrend

10 OK, AMIÉRT ÉRDEMES 
DUÁLIS HALLGATÓNAK LENNI 



SZAKJAINK BEMUTATÁSA

Gépészmérnök alapszak

Villamosmérnök alapszak

Műszaki menedzser alapszak

Mérnökinformatikus alapszak

Mérnökinformatikus asszisztens felsőoktatási szakképzési szak

Földmérő-földrendező mérnök alapszak



Nappali
7 félév

Gépészmérnöki
alapszak (BSc)

Felvételi tantárgyak:
1. Matematika
2. Biológia / fizika / informatika / kémia / szakmai 

előkészítő tárgy
(1 választott felvételi tantárgyból emelt szintű 
érettségi)
Minimum pontszám: 280



... mert mérnöknek lenni különleges dolog. A mérnök 

olyat teremt, amilyen korábban még nem volt..

... mert a tanulmányok során sokat foglalkozunk majd 

3D tervező szoftverekkel, szimulációs programokkal, 

gyártástechnológiai szoftverekkel ...

... mert jó fizetésre és biztos munkahelyre számíthatsz, 

ha elvégzed az egyetemet...

... mert gépészmérnöknek lenni nagy kihívás, 

gépelemek, gépek, készülékek, berendezések, 

tervezésében vehetsz részt ...

...mert feladatod lesz majd gépészeti technológiai 

folyamatok irányítása, gépi berendezések

kiszolgálásának szervezése  ...

Miért legyél gépészmérnök?

https://www.youtube.com/watch?v=MCw5dW4SEzE

https://www.youtube.com/watch?v=MCw5dW4SEzE


Nappali, Levelező
7 félév

Villamosmérnöki
alapszak (BSc)

Felvételi tantárgyak:
1. Matematika
2. Biológia / fizika / informatika / kémia / 

szakmai előkészítő tárgy
(1 választott felvételi tantárgyból emelt szintű 
érettségi)
Minimum pontszám: 280



... mert mérnöknek lenni különleges dolog. A mérnök olyat 

teremt, amilyen korábban még nem volt…

... mert a tanulmányok során sokat foglalkozunk majd

• számítógépekkel,

• beágyazott mikroszámítógépekkel,

• mikrokontrollerekkel,

• különféle programozható digitális és analóg áramkör

családokkal...

... mert jó fizetésre számíthatsz, ha elvégzed az egyetemet...

... mert villamosmérnöknek lenni különösen nagy

kihívás, hiszen az ember olyan valamivel

foglalkozik, amely láthatatlan, csak közvetett

hatásaiból tudunk következtetni arra, hogy

valamilyen villamos jelenséggel állunk szemben...

... mert, a tanultak azonnal hasznosíthatók, az ipar örömmel 

fogadja a végzett villamosmérnökeinket...

Miért legyél villamosmérnök?

https://www.youtube.com/watch?v=xecPvzYVya4

https://www.youtube.com/watch?v=xecPvzYVya4


Műszaki menedzser
alapszak (BSc)

Nappali 7 félév

Felvételi tantárgyak:
1. Matematika
2. Biológia / fizika / informatika / kémia / 

történelem / szakmai előkészítő tárgy
(1 választott felvételi tantárgyból emelt szintű 
érettségi)
Minimum pontszám: 

Á:320 / K:280



... mert interdiszciplináris érdeklődésed van és még 

nem döntöttél, hogy műszaki, vagy gazdasági 

területen dolgoznál ...

... mert ismerni és használni akarod a különböző 

vállalatirányítási rendszereket...

... mert fontos számodra, hogy a termékek 

előállításán kívül az azokhoz kapcsolódó 

szolgáltatásokban is jártas legyél...

... mert szeretsz emberekkel foglalkozni és hosszabb 

távon más embereket vezetni...

... mert szeretnéd megtanulni, hogy hogyan működik a 

számítógép és átlagon felüli ismereted legyen ennek 

elméletéről és gyakorlatáról...

Miért legyél műszaki menedzser?

... mert szeretnél aktív egyetemi életet élni és különböző 

projektekben társaiddal és oktatóiddal együttműködni...

https://www.youtube.com/watch?v=GevotNtfOxU

https://www.youtube.com/watch?v=GevotNtfOxU


Nappali 7 félév

Mérnök informatikus 
alapszak (BSc)

Felvételi tantárgyak:
1. Matematika
2. Fizika / informatika
(bármely tantárgyból egy emelt szintű 
érettségi, de többletpont csak akkor jár, ha ez 
a tárgy a felvételi tárgyak között szerepel)
Minimum pontszám: 280



Mert állandóan a számítógépnél ülsz, és most rájöttél 

arra, hogy ebből akár meg is lehet élni.

Rádöbbentél arra, hogy szinte minden modern eszköz 

az autótól a porszívón, mosógépen keresztül a 

mobiltelefonig számítógépet tartalmaz, és szeretnél 

ezekhez érteni.

Érdekelnek a reáltantárgyak, az informatika és 

szeretnél olyan munkát végezni, amely 

nélkülözhetetlen a műszaki világban, és ezzel kivívni 

mások elismerését és megbecsülését.

Rájöttél arra, hogy a modern világ számítógépek 

nélkül nem működik.

Hallottál róla, hogy évente 45%-kal több informatikus 

álláshely keletkezik.

Ebben az ágazatban a kezdő fizetések is meghaladják 

az átlagot

Infomatikusokra szükség van a rendszerüzemeltetéshez a vállalat-irányításban, számítógép-hálózatoknál, az 

internet világában.

Miért legyél mérnökinformatikus?



Azok a fiatalok, akik az alapdiploma előtt vagy helyett felsőfokú végzettséget akarnak szerezni,
választhatják a felsőoktatási szakképzésünket.

• tanulmányaikat a mérnökinformatikus szakon a szerzett kreditek 75 %-ának beszámításával
folytathatják.

• 3 elméleti + 1 gyakorlati félév

Felsőoktatási szakképzés (FOSZK)

Mérnökinformatikus-
asszisztens

Felvételi tantárgyak:
Bármelyik kettő érettségi 
vizsgatárgy
minimum pontszám: 240

Nappali 4 félév



Nappali, Levelező
7 félév

Földmérő-földrendező
alapszak (BSc)

Felvételi tantárgyak:
1. matematika / informatika
2. biológia / fizika / földrajz / egy idegen nyelv (angol, német) / informatika / kémia / 

matematika / természettudomány / egy szakmai előkészítő tárgy / a képzési területnek 
megfeleltethető szakmacsoport szerinti (földmérési ismeretek) vizsgatárgy

(egy vizsgatárgy csak egyszer választható)
(bármely tantárgyból egy emelt szintű érettségi, de többletpont csak akkor jár, ha ez a tárgy 
a felvételi tárgyak között szerepel)
Minimum pontszám: 280



érdekelnek a térképek, és szeretnéd megtudni, hogyan 

készülnek

szeretnél légi- és űrfelvételeket kiértékelni, ezzel segítve 

más szakterületek munkáját is

szeretnél sokat a szabad levegőn dolgozni

érdekel a lézertechnika, és szeretnéd megtudni, 

mindez hogyan használható műemlékvédelmi, 

mérnökgeodéziai vagy természetvédelmi célokra...

vonz a GPS világa, többet szeretnél megtudni róla, mint 

amit a szüleid autó-navigációs vevője tud

Miért legyél földmérő és földrendező mérnök?

szeretnéd megtudni, hogy a nyereg, hegyorr, pihenő és 

bevágódás hogyan kapcsolódik a domborzat-felméréshez 

és modellezéshez

szeretnél egy nagy hagyományokkal rendelkező szakma 

hozzáértő gyakorlati művelője lenni

érdekel a műszeres méréstechnika, és szeretnéd megtudni, 

hogyan lesz a szögből és távolságból a térképen megjelenő 

épületsarok 

https://www.youtube.com/watch?v=NcgnlZgenXw

https://www.youtube.com/watch?v=NcgnlZgenXw


Mérési 
gyakorlatok

Geodézia

Geodéziai hálózatok

Nagyméretarányú felmérések Topográfia



Juttatások, ösztöndíjak

Hallgatói rendezvények

HALLGATÓI 
ÉLET



ÖSZTÖNDÍJAK

(2018. január 1-től a minimálbér bruttó 138.000Ft)

Összes nettó havi juttatás maximális esetben
(szociális támogatás nélkül)

301.850 Ft

Tanulmányi ösztöndíj

(tanulmányi eredménytől függően)

5.000 Ft – 45.000 Ft

Alba Regia ösztöndíj 20.000 Ft

Nemzeti Felsőoktatási ösztöndíj

(4,00 átlag felett)

40.000 Ft

ÚNKP Program 75.000 Ft

Szociális támogatás 8.800 - 43.000 Ft

OE ösztöndíj

(Sport, Tudományos, Közéleti kategória) 

25.000 Ft

Duális képzés gyakornoki vállalati ösztöndíja

(minimálbér 65%)

96.850 Ft/hó



Gólyatábor

RENDEZVÉNYEK



Gólya-Túra 
az év elején

RENDEZVÉNYEK



Gólyabál

RENDEZVÉNYEK



KIN kupa

RENDEZVÉNYEK



Geos Diák Nap

RENDEZVÉNYEK



Selmeci 

diákhagyományok 
a GEO-ban



LEHETŐSÉGEK, ORSZÁGON BELÜL, KÍVÜL
 TDK

• Tudományos munka

 ERASMUS

• Külföldi tanulási lehetőség



Kollégiumi 
férőhelyet minden 
igénylőnek 
biztosítani tudunk

KOLLÉGIUM



WEB OLDAL: http://www.amk.uni-obuda.hu

http://www.amk.uni-obuda.hu/


FACEBOOK 



KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!

http://www.amk.uni-obuda.hu

http://www.amk.uni-obuda.hu/

