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Mi is az a vegyészmérnök? 
(biomérnök?) 

 Vegyész vs. vegyészmérnök – főleg tanulmányi 
különbség, elhelyezkedésben nincs nagy 
eltérés (kutatás vs. ipar) 

 Biológus vs. biomérnök – jóval több az eltérés 
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Milyen előtanulmányokra van 
szükség? 

 Emelt kémia, emelt matematika nem árt 

 Fizika, biológia 

 Kémia érettségi tudás: Szerves kémiából kevés, 
rá kell dolgozni – OKTV feladatsorok, önképzés 
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Mit is tanul az ember? 

• BME alapok: matematika és fizika (három ill. két félév) 

• A kémia minden ága (a, á, b, f, gy, kv, sz, sz) – előadás, 
gyakorlat, LABOR második félévtől 

• Biomérnököknek: kevesebb kémia, cserébe sejtbiológia, 
mikrobiológia, genetika, enzimológia 

• Mérnöki ismeretek (géptan, folyamatirányítás, vegyipari 
műveletek, biomérnöki műveletek) 

• Gazdaságtudományi tárgyak: menedzsment, üzleti jog 

• Szabadon választott tárgyak, áthallgatás 

Mind olyan, amire szükséged lehet 
vegyészmérnökként! 
(bármily hihetetlen) 
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Vegyészmérnöki alapszakok 

• Műanyag-, textil-, és anyagtudományi 
specializáció  

• Analitikai és szerkezetvizsgálati specializáció 

• Vegyipari és folyamatmérnöki specializáció 

• Gyógyszeripari specializáció 
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Biomérnök alapszak 

1. Alkalmazott biotechnológia specializáció 

2. Egészségvédő specializáció 

3. Élelmiszerminősítő és élelmiszertechnológiai specializáció 

4. Környezetvédelmi specializáció 

• A biomérnöki tevékenység: 

 az ipari biotechnológia 

 az élelmiszeripar 

 a gyógyszeripar 

 az egészségügy műszaki feladatai 

 környezetvédelmi problémák 

 műszaki-biológiai rendszerek irányítása, ellenőrzése, fejlesztése, tudományos 

kutatás 
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•Élelmiszeripari ágazatok felépítése,  

•Élelmiszerek kémiája, 

•Élelmiszer előállítás technológiáival, 

•Élelmiszerkomponensek vizsgálatával 

•Minőségbiztosítási ismeretek  
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Az egyetemi idő 

 1-3. félév: belerázódás, kemény tanulás, alapok 
(általános kémia, matek, fizika, első laborok) 

 4. félév: kicsit könnyebb, sok labor, TDK kutatás? 

 5-6. félév: szakosodás, szaktól függő nehézség, 
TDK/Szakdolgozat 

 7. félév: BSc szakdolgozat elkészítése 

 8-11. félév: MSc: vegyészmérnök, 
gyógyszervegyészmérnök, műanyag és száltechnológiai 
mérnök 

 Utána: nagy kereslet van vegyészmérnökre mind doktori 
iskolákban, mind munkahelyeken 
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Jótanácsok, egyéb információk 
(ch.bme.hu, szasz.ch.bme.hu) 

 

 BME ≠ Buli Minden Este  ≠ Betojsz Mire Elvégzed 

 Többségében hallgatóbarát oktatók  

 Ösztöndíjak: Tanulmányi, Szociális, KBME, EBME, 
Köztársasági,  jó tanuló-jó sportoló, stb.) 

 Erasmus, IAESTE, Best, ESTIEM 

 Egymásra épülő tárgyak – csúszás, 50% 

 10% kiesés egy éven belül 

 Időben szakosodás, TDK 

 Szakkollégium 
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Köszönjük a figyelmet! 
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