
Okos Város/smart city mellékSPECIALIZÁCIÓ 

Villamosmérnöki msc

Miről szól?

Miért érdeMes választanod?

ipari partnereink

specializáció tantárgyak

további inforMációk a tanszékről

specializáció felelőse

bMe - vik
távközlési és MédiainforMatikai tanszék

távközlési és MédiainforMatikai tanszék



A jövő okos városai most épülnek, és nagy szükség van olyan mérnökökre, akik szakértői 

ennek a területnek. Mi ilyen szakértőket szeretnénk képezni!

Mit értünk „Okos város” alatt? Mitől okos egy város? 

Leginkább a minket körülvevő  intelligens környezettől, 

és a helyfüggő, környezetfüggő és személyre szabott 

alkalmazásoktól, szolgáltatásoktól.  A vásárlókat 

felismerő kirakatokról, az egymással beszélgető 

járművekről, vagy a szemüvegünk lencséjén 

megjelenő turisztikai információkról néhány 

évvel ezelőtt csak sci-fi regényekben lehetett 

olvasni, de ma már mindez valóság! 

Specializáció felelős:

 Dr. Vida Rolland

 egyetemi docens
 BME-VIK-TMIT
 vida.rolland@vik.bme.hu

Tudd meg azt is, hogyan lehet integrálni 

a különböző szenzorokat egy okos város 

komplex architektúrájába, hogyan 

kell azokat hálózatba szervezni és 

hatékonyan működtetni!

 A BEÁGYAZOTT RENDSZEREK ...

Tudd meg, hogy a smart grid és 

smart metering rendszerek hogyan 

kapcsolódnak az okos városok többi 

eleméhez!

A VILLAMOS-ENERGIA RENDSZEREK ...

Ismerd meg, milyen kommunikációs 

követelményei vannak a nagy sebességgel 

mozgó járművek hálózatainak vagy 

egy szűkös erőforrásokkal rendelkező 

szenzorhálózatnak!

A MOBIL ÉS A VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZATOK ...

Ismerd meg, milyen alkalmazásokra 

lesz szükség a jövő városaiban, 

milyen követelményrendszernek kell 

megfelelniük, milyen új kommunikációs 

interfészeket kell támogatniuk!

A SZOFTVERFEJLESZTÉSEK ...

M
ié

rt
 ér

d
eM

es
 v

á
la

sz
ta

n
o

d
?

spec
ia

lizá
c

ió felelő
se  éa ta

n
tá

rg
ya

i
M

ir
ő

l s
zó

l ?

Az Okos város mellékspecializáció több főspecializáció remek kiegészítője!

Jó helyen Jársz, ha érdekelnek ...

Érzékelési és kommunikációs infrastruktúra. Szenzorok hardver és szoftver 

architektúrái, operációs rendszerek, kommunikációs protokollok. Szenzor 

rádiók (LoRa, NB-IoT, 5G mMTC). Alvás ütemezés, idő szinkronizálás. 

Közeghozzáférés, energia- és helytudatos útválasztás, klaszterképzés. 

Átviteli réteg. Intelligens járművek, WiFi alapú (DSRC, IEEE 802.11p) és cellás 

(C-V2x) járműkommunikáció. Önvezető járművek technológiái.

OKOS VÁROSOK INFOKOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁI

OKOSVÁROS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ALKALMAZÁSOK

OKOS VÁROS LABORATÓRIUM

IoT szenzor hardver építése és beüzemelése, mikrokontroller és rádió 

összeillesztése, szenzor adatok küldése és fogadása. Képfelismerési, 

képfeldolgozási feladatok utcai kameraképekkel, mélytanulás segítségével. 

Adatsorok (mérőórák, környezeti adatok) elemzése mesterséges intelligenciával. 

Becslések, előrejelzések készítése. Járműforgalom szimulátorok, önvezető autó 

szimulátor használata.

Célok, stratégiák, mestertervek. Városi szenzorhálózatok működési modelljei. 

Esemény-, idő- és lekérdezés alapú vezérlés, adat-aggregáció, lokalizáció, 

helytudatos működés. Intelligens közlekedési rendszerek. Ride sharing és 

car sharing, telekocsi sávok, flottaméretezés, okos parkolás. Elektromos 

járművek, töltőhálózat optimalizálás, Vehicle-to-Grid. Smart grid, smart 

metering. Okos épületek, otthonok. Vízgazdálkodás, hulladékkezelés, 

környezetvédelem. Okos városigazgatás. Közösségi részvétel 

ösztönzése, crowdsourcing, crowdsensing, crowdfunding. Okos 

városok biztonsága, járműkommunikáció biztonsága, car hacking, 

kritikus infrastruktúra védelme, kíbertámadások, anonimitás, privacy. 

Esettanulmányok, okos városok a nagyvilágban.
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Tanszékvezető:

 Dr. Varga Pál 
 egyetemi docens
 
 BME - VIK
 távközlési és MédiainforMatikai tanszék

youtube.com/user/bmetmit 

www.tmit.bme.hu

1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2. „I” Informatika épület, B.220

www.tmit.bme.hu/specializaciok

facebook.com/bmetmit 


