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Jobbágy Ákos 

Semmelweis Egyetem Baráti Kör, 2015. március 25. 



Orvos és mérnök 



Mire képes a mérnök? 



Van-e értelme a szokásosnál 

pontosabban  mérni? 



Orvosbiológiai mérnökképzés: 

párhuzamos képzés 

• 1995-ben indult a képzés, BME – SE - ÁOE 
• a képzés nem illeszkedett a meglevő 

adminisztratív keretekbe, 
• nem jött volna létre, ha nem szorgalmazza: 

Benyó Zoltán, Monos Emil,  
• a képzés szakbizottságának vezetői voltak: 
        társelnökei: Gordos Géza és Monos Emil 
        titkárai: Bojtár Imre, Dézsi László 
• tanulmányi főelőadó: Fodor Bálintné. 



Orvosbiológiai mérnökképzés: 

párhuzamos képzés 
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Orvosbiológiai mérnökképzés: 

párhuzamos képzés 

• alapképzettségtől függően az első 3 
félévben eltérő tantárgyak, 

• anatómia – élettan – biokémia 
/mérnököknek/ 

• matematika – fizika – számítástechnika 
/orvosoknak/ 

• szigorlat: orvosi – mérnöki. 



Orvosbiológiai mérnökképzés: 

párhuzamos képzés, közös 

tantárgyak Biofizika 
Mechanika 
Klinikai műszeres diagnosztika 
Műszaki és biológiai rendszerek elmélete 
Műszer- és méréstechnika 
Biokompatibilis anyagok 
Folyamatszabályozás 
Radiológiai technikák 
Folyamatszimuláció 
Orvosi optikai műszerek 
Molekuláris biológia 
Ökologikus építészet 



International Federation for Medical 

and Biological Engineering, IFMBE 

tagja: 

• 55 országos szervezet, 

• 8 nemzetközi szervezet, 

• mintegy 120 000 egyén. 

 

www.ifmbe.org 





„The IFMBE Ad-hoc Committee on European 
Activities has accepted the challenge to establish 
criteria for pure and interdisciplinary BME 
programs within the new European framework of 
harmonized one and two cycle educational 
programs. To be internationally acknowledged, 
accreditation relies on ambitious, but broadly 
accepted criteria.” 





























Orvosbiológiai mérnök 

mesterképzés, BME - SE 

• 2009-től, 

• struktúrája olyan, mint a többi MSc-é, 

• specialitás: nincs orvosbiológiai mérnöki BSc, 

• a diplomaszerzés feltétele: legalább 60 kredit 
megléte megadott ismeretkörökből a 
mintatanterven felül, 

• a felvétel feltétele: a fenti 60 kreditből 
legalább 30 megléte. 



A felvételhez és a diploma kiadásá-

hoz vizsgálandó ismeretkörök  
• természettudományos ismeretek (35 kredit): 

matematika (min. 12 kredit), fizika (min. 5 kredit), 
anatómia (min. 6 kredit), élettan (min. 6 kredit), 
biokémia (min. 5 kredit), kémia, biológia; 

• gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): 
közgazdaságtan, környezetvédelem, minőségbiztosítás; 

• számítástechnikai ismeretek: 5 kredit; 

• mérnöki alapismeretek (10 kredit): rendszerek 
analízise, tervezési ismeretek. 



A felvételi eljárás 

(1) az alapképzésben szerzett 
    a.) megadott szigorlati illetve vizsgajegyek 
        átlaga alapján (max. 45 pont) és a 
    b.) görgetett átlag kilencszerese (max. 45 pont) 
        összegeként, vagy 
(2) a.) az alapképzésben szerzett görgetett 
        átlag kilencszerese (max. 45 pont) és 
    b.) az írásbeli felvételin szerzett eredmény 
        (max. 45 pont) összegeként, vagy 
(3) az írásbeli felvételin szerzett eredmény (max. 45 pont) 

kétszereseként. 



Szakbizottság – 31 fős 

A Semmelweis Egyetem képviselői: 
Dr. Monos Emil rektori megbízott 
Dr. Csillag András 
Dr. Entz László 
Dr. Fidy Judit 
Dr. Jávor András 
Dr. Kellermayer Miklós ifj. 
Dr. Mandl József 
Dr. Sótonyi Péter 
Dr. Szőke Éva 

 



Orvosbiológiai mérnöki MSc - 

mintatanterv 

természettudományos ismeretek (22 kr) 

 Molekuláris biológia 

Biofizika 

Rendszerélettani alapism. (műszaki alapk.-nek) 
Matematika (orvosi alapk.-nek) 
Funkcionális anatómia (műszaki alapk.-nek) 
Fizika1 (orvosi alapk.-nek) 



Orvosbiológiai mérnöki MSc - 

mintatanterv 

alapozó ismeretek (10 kr) 

 

 

gazdasági és humán ismeretek (10 kr) 

Folyamatszabályozás 

Biomechanika 

Minőségmenedzsment 
Az orvostud. kutatások etikai kérdései 
Köt. vál. gazd. és humán ism. 



Orvosbiológiai mérnöki MSc - 

mintatanterv 

szakmai törzsanyag (20 kr) 

 

 

 
 

Klinikai műszeres diagnosztika és terápia 

Műszaki biológiai rendszerek elmélete 

Orvosbiológiai méréstechnika 

Orvosbiológiai számítógépes gyakorlatok 



Orvosbiológiai mérnöki MSc - 

mintatanterv 

differenciált szakképzés (22 kr) 

 

 

 

diplomatervezés (30 kr) 

 

 

szabadon választható tantárgyak (6 kr) 

 
 

Önálló munka 

Köt. vál. szakmai tantárgyak 1 

Köt. vál. szakmai tantárgyak 2 

Szigorlat 
Diplomatervezés 



Orvosbiológiai mérnöki MSc – 

diplomaterv témák 

 
 

• Bioreaktorok adatainak szabványosított feldolgozása 

• Genetikai variánsok hatásának vizsgálata parlagfű allergiában 
komplex fenotípusok felhasználásával 

• Terápiás módszerek kidolgozása tumor kezeléséhez mesterséges 
intelligencia eszközök felhasználásával 

• Májtranszplantáció során átültetett máj regerenálódásának 
modell alapú vizsgálata a neo-hepatikus időszakban 

• Különböző betegcsoportok metabolikus állapotának modell-
alapú összehasonlítása 

• Szigorú vércukor szabályozás megvalósítása folyamatos glükóz 
monitor (CGM) alkalmazásával intenzív osztályos betegek 
kezelésére 



Orvosbiológiai mérnöki MSc – 

diplomaterv témák 

 
 

• Gén-környezet interakciók vizsgálata pszichiátriai 
betegségekben többváltozós bayesi módszerekkel 

• Malignus melanoma terápiás kezelésének többváltozós 
statisztikai és oksági elemzése 

• A retinális érpálya diagnosztikus célú strukturális 
rekonstrukciója és statisztikai elemzése, az SE Szenzo-
motoros Adaptációs Laboratóriumának adatbázisa 
alapján 

• Gyógyszerinterakciók és kombinációk felhasználásának 
vizsgálata információfúziós gyógyszerkutatási 
módszerekben 



Orvosbiológiai mérnöki MSc – 

diplomaterv témák 

 
 • Nanorészecskékre rögzített biomolekulák vizsgálata 
• Ventillációs és haemodinamikai adatok szoftveres 

elemzése 
• Droplet Lab-on-a-Chip platform automatizált optikai 

vizsgálata 
• Chipméretű kaloriméter vizsgálata orvosbiológiai 

alkalmazásban 
• Születési károsodott gyerekek habilitációjának 

segítése 
• Stressz-szint mérő rendszer 



 

 

Mennyi időm maradt? 

kevés  





 Ujjdoboló mozgás - fiatal 



Ujjdoboló mozgás, Parkinson kóros 

kezdeti szakaszban 



Köszönöm a figyelmet! 


