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M-T-1 A FŰTÉS ÉS HŰTÉS ENERGETIKÁJA

Szakmai tanfolyam - 30 óra -

A képzés tartalma: Az energetika, a fűtéstechnika, a hűtéstechnika alapfogalmai. A fűtési 

folyamatok összehasonlítása. A fűtőberendezések fontosabb részegységei és azok hőtech-

nikai értékelése. A háztartási hűtőberendezések típusai, energetikai értékelés. A háztartási 

hűtőberendezések szabályozási kérdései. A fűtő- és hűtőberendezések üzemének környe-

zetvédelmi kérdései. A fűtő- és hűtőberendezések fejlesztésének várható irányai

Szakmai vezető: Dr. Bencs Péter, Gépészmérnöki és Informatikai Kar

M-T-2 A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS ALAPJAI

Szakmai tanfolyam - 15 óra -

A képzés tartalma: Valószínűség-számítási alapfogalmak. A statisztikai következtetés alap-

jai. A leggyakrabban használt statisztikák, kiszámítási módjuk, tulajdonságaik. A mintavétel, 

mintavételi szabványok. Első- és másodfajú hiba. Paraméterbecslések, konfi dencia interval-

lum. Az SPC alapjai. Leggyakrabban használt ellenőrző kártyák, a tartalmazott információ 

értékelése. Gyakorló feladatok.

Szakmai vezető: Dr. Karácsony Zsolt, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 

M-T-3 A MODERN GÉPTERVEZÉS TÁMOGATÁSA VÉGESELEMES 

PROGRAMRENDSZEREKKEL

Szakmai tanfolyam - 20 óra -

A képzés tartalma: A piacon lévő végeselemes rendszerek áttekintése és rövid méltatása 

után rátérünk az ANSYS DesignSpace rendszer alapszintű használatához szükséges tudni-

valók részletezésére (igény esetén kitérünk a COSMOS/M, COSMOS DesignStar rendszerek 

valamelyikére is). Bemutatók konkrét gépszerkezetek, gépelemek tanulságos eseteinek 

vizsgálatára, a numerikus eredmények alkalmazására konkrét konstrukciók továbbfejleszté-

séhez és kialakításához. Az érdeklődők által felvetett problémák megoldásához útmutatá-

sok, konzultációk.

Szakmai vezető: Dr. Szabó Ferenc János, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 

M-T-4 AUTOFORM AUTÓIPARI LEMEZALAKÍTÓ TERVEZŐ ÉS 

VÉGESELEMES MODELLEZŐ RENDSZER

Szakmai tanfolyam - 3 vagy 5 nap -

A képzés tartalma: Az ipari résztvevők felkészítése az AutoForm programrendszer alkal-

mazás szintű ismeretére.

Szakmai vezető: Dr. Tisza Miklós, Gépészmérnöki és Informatikai Kar
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M-T-5 AZ AUTOCAD PROGRAMCSOMAG HASZNÁLATA

Szakmai tanfolyam - 40 óra -

A képzés tartalma: A program felülete, használata, a szolgáltatások elérése. Koordináta 

rendszerek és a pontmegadás módjai. Parancsok és rendszerváltozó csoportosítása. A 

rajzelemek létrehozása, módosítása. Kiválasztási halmazok képzése, kezelése. A rétegtech-

nika fogalma, használatának gyakorlati kérdései. Szöveg- és méret stílusok. A rajzkészítés 

racionalizálása, blokk-technika. Rajzcsere fájlok. A számítógépes műszaki rajzok archiválá-

sa, plottálása. A szakmai környezetek fogalma és kialakításuk eszközei.

Szakmai vezető: Dr. Hegedűs György, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 

M-T-6 AZ OPTIMALIZÁLÁS GYAKORLATI ALKALMAZÁSAI

Szakmai tanfolyam - 25 óra -

A képzés tartalma: Alapvető függvénytani és lineáris algebrai alapismeretek. Bevezető op-

timalizálási feladatok (termelési modell, táplálási modell, portfolió modell). Feltétel nélküli 

és feltételes optimalizálás matematikai alapjai. Lineáris programozás megoldási módszerei. 

Diszkrét optimalizálás feladatai: párosítási feladat, szállítási feladat, hozzárendelési feladat, 

futószalag feladat, utazó ügynök feladat, termelésprogramozási feladat. Hálózatokon meg-

oldandó optimalizálási feladatok: folyam probléma, minimális út probléma. Microsoft Excel 

és a MATLAB programcsomagok optimalizálási feladatok megoldására való használata.

Szakmai vezető: Dr. Házy Attila, Gépészmérnöki és Informatikai Kar

M-T-7 AZ SQL SZABVÁNY ÚJ ELEMEI

Szakmai tanfolyam - 25 óra -

A képzés tartalma: A relációs adatbáziskezelőkön túlmutató adatmodellek és adatbáziske-

zelő rendszerek bemutatása.

Szakmai vezető: Dr. Kovács László, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 

M-T-8 ÁRAMLÁS ÉS HŐTANI ISMERETEK

Szakmai tanfolyam - 1 félév -

A képzés tartalma: A résztvevők megismertetése azokkal az alapvető áramlástani és 

hőtani alapfogalmakkal, összefüggésekkel, amelyek ismeretére a gyakorlatban feltétlenül 

szükség van.

Szakmai vezető: Dr. Bencs Péter, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 
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M-T-9 ÁRAMLÁSTECHNIKAI GÉPEK

Szakmai tanfolyam - 1 félév -

A képzés tartalma: A résztvevők megismertetése azokkal az alapvető áramlástechnikai 

gépekkel, azok főbb üzemi jellemzőivel, amelyek a műszaki gyakorlatban nagy számban 

fordulnak elő fő - vagy részegységként.

Szakmai vezető: Dr. Bencs Péter, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 

M-T-10 BIZTONSÁGI IRÁNYÍTÓ RENDSZEREK

Szakmai tanfolyam - 30 óra -

A képzés tartalma: A biztonsággal kapcsolatos fogalmak az IEC 61508 szerint. Az átlagos 

PFD és a SIL kategóriák kapcsolata. A kommunikáció és a diagnosztika szerepe a biztonság 

növelésében. Hibatűrő és veszélybiztos PLC konfi gurációk. Az 1002, 1002D és 1003 típusú 

biztonsági architektúrák. HIMA, SIEMENS, PILZ biztonsági rendszerek.

Szakmai vezető: Trohák Attila, Gépészmérnöki és Informatikai Kar

M-T-11 CNC TECHNIKA

Szakmai tanfolyam - 30 óra -

A képzés tartalma: CNC vezérlések felépítése, jellegzetes CNC üzemmódok. NC gépek 

geometriai rendszere, koordinátarendszerek, nevezetes pontok. Az NC programozás.

Szakmai vezető: Kiss Dániel, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 

M-T-12 DINAMIKAI VÉGESELEMES SZIMULÁCÓ

Szakmai tanfolyam - 20 óra -

A képzés tartalma: Dinamikai modellalkotás alapjai. Mozgásegyenletek numerikus megol-

dása a Scilab program alkalmazásával. A végeselemes modellezés alapjainak átismétlése. 

Kereskedelmi végeselem-programok felépítése, használatuk általános szempontjai. Az ADI-

NA végeselemes programrendszer lehetőségei, használata dinamikai feladatokban. Kontin-

uumok rezgéstani feladatainak ADINA programmal történő vizsgálata. Sajátértékfeladatok 

végeselemes megoldása: sajátvektorok használata harmonikusan és nem harmonikusan 

gerjesztett szerkezetek vizsgálatára. Ütésszerű terhelések, időben változó terhelések és 

támaszrezgések (földrengés) szerkezetekre gyakorolt hatásának elemzése

Szakmai vezető: Dr. Burmeister Dániel, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 
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M-T-13 ELEKTRO-PNEUMATIKA

Szakmai tanfolyam - 40 óra -

A képzés tartalma: A gyakorlatorientált képzés Bosch Rexroth laborháttérrel valósul meg. 

A résztvevők megismerkednek az elektromos és pneumatikus vezérlő elemekkel (működés, 

kiválasztás, felhasználási terület, karbantartás) és az elektro-pneumatikus alapkapcsolá-

sokkal.

Szakmai vezető: Lénárt József, Gépészmérnöki és Informatikai Kar

M-T-14 ETHERNET ALAPÚ IRÁNYÍTÁS

Szakmai tanfolyam - 30 óra -

A képzés tartalma: Az Ethernet hálózat jellemzése, CSMA/CD hozzáférés, Manchaster 

kódolás. Ethernet üzenetkeret, TCP/IP protokoll. PLC-k Ethernet csatolóval, beágyazott 

Web szerverek. Real-time ipari Ethernet kialakítása. Kommunikáció és Internet szolgáltatás 

a 230 V-os hálózaton. Az OFDM moduláció elve. Ethernet alapú gyártásirányítás. A MES és 

az ERP szerepe.

Szakmai vezető: Trohák Attila, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 

M-T-15 ÉPÜLETENERGETIKA

Szakmai tanfolyam - 1 félév -

A képzés tartalma: A képzés elsődleges feladata, hogy megismertesse a hallgatókat az 

épületek energia - racionalizált fűtési és hűtési rendszerek méretezésével és üzemeltetésé-

vel.

Szakmai vezető: Dr. Bencs Péter, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 

M-T-16 GÉPÉSZETI AKUSZTIKA

Szakmai tanfolyam - 18 óra -

A képzés tartalma: Bevezetés az akusztikai alapfogalmak és egyszerű számítások világába. 

Szakmai vezető:
Dr. Bihari Zoltán, Dr. Jálics Károly, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 
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M-T-17 GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK NEM MŰSZAKIAKNAK

Szakmai tanfolyam - 18 óra -

A képzés tartalma: A műszaki termékek felépítésének általános sajátosságai. Az építőele-

mek kapcsolatainak (kötéseinek) típusai, jellemzői. Az építőelemek (gépelemek) csoportosí-

tása, jellemző kialakításuk, anyagaik. Az építőelemek terhelési típusai, az okozott igénybevé-

telek, jellemző tönkremeneteli formák. Példák bemutatása.

Szakmai vezető: Dr. Kamondi László, Gépészmérnöki és Informatikai Kar
  

M-T-18 HENGERES FOGASKEREKEK SZILÁRDSÁGI VIZSGÁLATA

Szakmai tanfolyam - 18 óra -

A képzés tartalma: A hengeres, egyenes- és ferde fogú, külső- és belső fogazatú fogaske-

rékpárok méretezésének és ellenőrzésének általános sajátosságai, az alkalmazott módsze-

rek tartalmi felépítése, a nehézségek kérdései. Az élettartamot befolyásoló paraméterek 

rendszerének és hatásának (üzemeltetési feltételek, pontossági előírások, anyagtulajdonság 

változtatás, megmunkálás, stb.) elemzése. Esettanulmány bemutatása.

Szakmai vezető: Dr. Kamondi László, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 

M-T-19 HEIDENHAIN ITNC 530 VEZÉRLÉSŰ CNC MARÓGÉP-

KEZELŐ

Szakmai tanfolyam - 60 óra -

A képzés célja: A cél a HEIDENHAIN iTNC 530 vezérlővel ellátott CNC marógép kezelésé-

nek elméleti és gyakorlati alapjainak elsajátítása.

Szakmai vezető: Kiss Dániel, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 

M-T-20 HIDROSZTATIKUS HAJTÁSOK ÉS ELEMEI

Szakmai tanfolyam - 40 óra -

A képzés tartalma: Hidrosztatikus energiaátvitel alapvető fi zikai összefüggései, jellemzői. 

Hidraulikus körfolyam elemeinek (szivattyúk, motorok, munkahengerek, útváltók, térfogatá-

ram- és nyomásirányítók, stb.) szerkezeti felépítése, működése, karbantartása. Hidraulikus 

körfolyamok vezérlése hagyományos és arányos technikával. Gyakorló feladatokon keresz-

tül bemutatni a különböző hidraulikus berendezések felépítését és működését.

Szakmai vezető: Dr. Barna Balázs, Gépészmérnöki és Informatikai Kar
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M-T-21 INTEGRÁLT CAD RENDSZEREK A MÉRNÖKI TERVEZÉSBEN 

(NX)

Szakmai tanfolyam - 40 óra -

A képzés tartalma: Az NX programrendszer alapjai. Alapfogalmak, vázlatolás, paramétere-

zés, kényszerezés. A 3D -> 2D tervezési módszer jellemzői. A gépészeti tervezőrendszerek 

fő moduljai, azok funkciói. Adatforgalom és asszociativitás az egyes modulok között. A 

modellépítés technikája. Összeállítás létrehozása, szerelési fa. A munka megszervezése 

integrált tervezőrendszerekben. A globális mérnökiroda fogalma, az Internet alapú csopor-

tos táv-munkavégzés.

Szakmai vezető: Dr. Hegedűs György, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 

M-T-22 INTEGRÁLT CAD RENDSZEREK A MÉRNÖKI TERVEZÉSBEN 

(PRO/E CREO)

Szakmai tanfolyam - 40 óra -

A képzés tartalma: A Pro/E CREO, programrendszer alapjai. Alapfogalmak, vázlatolás, 

paraméterezés, kényszerezés. A 3D -> 2D tervezési módszer jellemzői. A gépészeti terve-

zőrendszerek fő moduljai, azok funkciói. Adatforgalom és asszociativitás az egyes modulok 

között. A modellépítés technikája. Összeállítás létrehozása, szerelési fa. A munka megszer-

vezése integrált tervezőrendszerekben. A globális mérnökiroda fogalma, az Internet alapú 

csoportos táv-munkavégzés gyakorlati kivitelezése.

Szakmai vezető: Dr. Szilágyi Attila, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 

M-T-23 IPARI BERENDEZÉSEK CSAPÁGYAZÁSAI ÉS TÖMÍTÉSEI

Szakmai tanfolyam - 16 óra -

A képzés tartalma: Kenéselméleti alapok, kenőanyagok, kenési rendszerek. Hidrodinamikus 

hordozócsapágyak persely és bélésanyagai, terhelhetőségi és bejáratási tulajdonságok. Ten-

gelyek alakváltozásának szerepe a csapágy típusának és a persely anyagának megválasztá-

sánál. Környezetvédelmi szempontok. Üzemzavarok és elhárításuk, ipari példák.

Gördülőcsapágyazások kenése, futási tulajdonságokat befolyásoló tényezők, csapágyak és 

csapágyillesztések megválasztása, ipari példák.

Érintkező és nem érintkező dinamikus tömítések. Tömítések kenése, ipari példák.

Szakmai vezető: Németh Géza, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 
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M-T-24 IPARI KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK

szakmai tanfolyam - 30 óra -

A képzés tartalma: RS 232, 422, 485 szabványok. Modemek és multiplexerek. Fizikai 

rétegek típusai. Hálózati topológiák, busz hozzáférési és adatvédelmi módszerek. ISO/OSI 

modell. PROFIBUS, FOUNDATION FIELDBUS, MODBUS, ASI, HART, INTERBUS, CAN-busz 

ismertetése. Az USB port szerepe. Elektromos zajok a hálózaton. Rb-s és redundáns ipari 

kommunikációs rendszerek. Vezeték nélküli hálózatok.

Szakmai vezető: Dr. Trohák Attila, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 

M-T-25 KOMPETENCIAFEJLESZTÉS – MÉRÉSTANI ALAPOK

szakmai tanfolyam - 60 óra -

A képzés tartalma: A cél a mérési alapfogalmak (méretháló, mérési bázis, mérethiba), 

eszközök használatának elsajátítása.

Szakmai vezető: Dr. Szilágyi Attila, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 

M-T-26 KOMPOZITOK

szakmai tanfolyam - 20 óra-

A képzés tartalma: Az anyagok csoportosítása, fejlődése és jelentősége. A kompozitok fo-

galma, csoportosítása a mátrix anyagminősége, az erősítő fázis és a tulajdonságok alapján. 

Kompzitok mátrix anyagai és jellegzetes tulajdonságaik: fémek, polimerek és kerámiák. 

Kompozitok erősítő fázisai: szálak és jellegzetes tulajdonságaik, a szálak feldolgozása, 

előgyártmányok; részecskék és jellegzetes tulajdonságaik; a nanokompozitok erősítő fázisai. 

A kompozitmechanika alapjai: hosszú és rövid szállal erősített kompozitok szilárdsága; 

részecskékkel erősített kompozitok szilárdsága; anizotróp anyagmodell, rétegzési elmélet. 

Kompozitok tönkremenetele: szálerősítéses kompozitok, részecske erősítéses kompozitok 

és laminált „szerkezetek” károsodása. Fém, polimer és kerámia mátrixú kompozitok elő-

állítása. A nanokompozitok előállítása. Kompozitok tervezési követelményei és tervezési 

módszerei. A kompozitok mechanikai vizsgálatainak sajátosságai.

Szakmai vezető: Prof. Dr. Lukács János, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 

M-T-27 KORSZERŰ ANYAGOK ÉS TECHNOLÓGIÁK ANGOLUL

szakmai tanfolyam - 18 óra + 18 óra -

A képzés tartalma: A műszaki élet speciális angol nyelvhasználatának elsajátítása, 

gyakorlása mellett, azzal egyidejűleg ismeret-megújító műszaki képzést kínál felsőfokú 

végzettséggel rendelkező műszakiak számára. A képzés részben kontakt órákban, részben 

rugalmas távoktatási formában valósul meg, korszerű elektronikus tanulás-támogatási e-

learning keret-rendszerben.

Szakmai vezető: Dr. Tisza Miklós, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 
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M-T-28 KORSZERŰ FELÜLETÖTVÖZŐ HŐKEZELÉSEK

szakmai tanfolyam - 15 óra -

A képzés tartalma: A felületötvöző hőkezelések fémtani alapjai. Nitridálási eljárások, a 

nitridált réteg szerkezete és tulajdonságai. Szerkezeti és szerszámacélok nitridálásának 

technológiája. Boridálási eljárások, a borid réteg szerkezete. Cementálási eljárások. Ce-

mentált réteg hőkezelése. Fogaskerekek betétedzése. Felületötvöző hőkezelések gyakorlati 

alkalmazása. Felületötvözött alkatrészek szilárdsági és fémtani vizsgálata, a minőségbizto-

sítás kérdései.

Szakmai vezető: Dr. Kuzsella László, Gépészmérnöki és Informatikai Kar
  

M-T-29 KÖRNYEZETKÍMÉLŐ FORGÁCSOLÁSTECHNOLÓGIÁK

szakmai tanfolyam - 30 óra -

A képzés tartalma: Gépipari alkatrészek környezetet kevésbé szennyező módon való 

megmunkálása. Száraz és a minimál kenéses megmunkálások jellegzetességei. Részletes 

elemzés tárgyát képezik a száraz illetve a környezetkímélő megmunkálásokat lehetővé tevő 

szerszámgépekkel kapcsolatos kívánalmak. Környezetkímélő forgácsolásokhoz felhaszná-

landó hűtő-kenő folyadékok típusai, jellemzői. A megmunkált felületek vizsgálata, jellemző-

inek ismertetése.

Szakmai vezető: Dr. Varga Gyula, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 

M-T-30 LEMEZALAKÍTÓ ELJÁRÁSOK TECHNOLÓGIA- ÉS 

SZERSZÁMTERVEZÉSE

szakmai tanfolyam - 1-3 nap -

A képzés tartalma: Az ipari résztvevők megismertetése a legáltalánosabb lemezalakítási 

folyamatok technológiai- és szerszámtervezési kérdéseivel.

Szakmai vezető: Dr. Gál Gaszton, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 

M-T-31 MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK HASZNOSÍTÁSA

szakmai tanfolyam - 30 óra -

A képzés tartalma: Az energetika alapfogalmai, a megújuló energiaforrások fogalma, rend-

szerezése, készlete. A megújuló energiaforrások hasznosításának lehetőségei, illetve eszkö-

zei. A napenergia hasznosítása az épületgépészetben. A szélenergia, vízenergia hasznosítá-

sa. A geotermikus energia felhasználása. A biomassza energetikai hasznosítása. A megújuló 

energiaforrások hasznosításának környezetvédelmi kérdései. A megújuló energiaforrások 

hasznosításának gazdasági kérdései.

Szakmai vezető: Dr. Bencs Péter, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 
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M-T-32 MÉRNÖKI SZERKEZETEK INTEGRITÁSA

szakmai tanfolyam - 20 óra -

A képzés tartalma: Alapfogalmak: tervezési élettartam, élettartam, maradó élettartam, 

igénybevételek, károsodások. Az igénybevételek és a károsodások kapcsolata. Az időben 

változó terhelések elemzési lehetőségei, azok alkalmazása a méretezésben és az üzemel-

tetésben. Szerkezetek, szerkezeti elemek méretezése és üzemeltetése: a hagyományos és 

a törésmechanikai elvekre épülő méretezés, ellenőrzés. Dimenziók az élettartam gazdálko-

dásban. A kockázat és a biztonság, a kockázatirányítási rendszerek. Szerkezetek és rendsze-

rek integritása, integritás irányítási rendszerek. Szerkezetek és rendszerek élettartamának 

kiterjesztése. Esettanulmányok.

Szakmai vezető: Prof. Dr. Lukács János, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 

M-T-33 METROLÓGIA

szakmai tanfolyam - 12 óra -

A képzés tartalma: Méréstechnikai alapfogalmak Mérési eljárások rövid ismertetése. Mé-

rési hibákkal kapcsolatos fogalmak. Mérési sorozatok kiértékelése, 3-koordinátás mérőgép 

ismertetése, gyakoribb méret-, helyzet és alaktűrések kimérésének bemutatása. Diagnosz-

tika szerepe a gépállapot-felügyeletben. Megmunkáló berendezések vizsgálata, lézeres 

méréstechnika, szorítóerő mérés. Gépképesség-vizsgálat elvi alapjai, gyakorlati példa 

segítségével.

Szakmai vezető: Dr. Szilágyi Attila, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 

M-T-34 MÉRET-, ALAK- ÉS HELYZETTŰRÉSEK MEGADÁSA ISO 

SZABVÁNY SZERINT

nyitott, rövid kurzus - 2 nap (2x6 óra + 2x2 óra kérdések) -

A képzés tartalma: Mérettűrések jelentése és alkalmazása, nem jelölt tűrések jelentése. 

Felületi érdesség és tűrés kapcsolata. Alak- és helyzettűrések megadása, alkalmazása A 

tűréstípusok jelentése és magadási módjuk

Szakmai vezető: Dr. Sarka Ferenc és Tóbis Zsolt, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 

M-T-35 MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TRÉNING

szakmai tanfolyam - 25 óra -

A képzés tartalma: Matematikai statisztikai alapfogalmak, paraméterbecslések, konfi -

dencia intervallum. Robusztus becslések. Hipotézisvizsgálat, első- és másodfajú hiba. A 

mintavételi tervek készítésének szempontjai. Regresszió- és korreláció analízis. Statisztikai 

folyamatirányítás, gépképesség, folyamatképesség, a hatszigma elv. Mérésellenőrzés, rep-

rodukálhatóság, ismételhetőség. A kalibrálás alapjai. Esettanulmányok.

Szakmai vezető: Dr. Fegyverneki Sándor, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 
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M-T-36 MS OPERÁCIÓS RENDSZEREK MENEDZSELÉSE

nyitott, rövid kurzus - 25 óra -

A képzés tartalma: Windows rendszergazdai ismeretek. 

Szakmai vezető: Wagner György, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 

M-T-37 POLIMEREK MECHANIKAI VISELKEDÉSE

szakmai tanfolyam – 2*8 óra -

A képzés tartalma: Polimerek szerkezete; Viszkoelaszticitás és következményei; A mecha-

nikai viselkedés idő és hőmérsékletfüggése; Az anyagspecifi kus sajátosságok fi gyelembe 

vétele a polimerszerkezetek tervezésénél.

Szakmai vezető: Dr. Marosné dr. Berkes Mária, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 

M-T-38 NUMERIKUS ÁRAMLÁSTANI SZIMULÁCIÓK ALAPJAI

szakmai tanfolyam - 1 félév -

A képzés tartalma: Az áramlástan és a numerikus módszerek gyakorlati alkalmazásának 

bemutatása konkrét feladatokon keresztül, felkészülve az iparban alkalmazott program-

rendszerekben rejlő lehetőségekre. Az ismeretek megszerzése mellett a hallgatók egyéni 

feladatokon keresztül tapasztalják meg a numerikus módszerek gyakorlati alkalmazásának 

módját.

Szakmai vezető: Dr. Bencs Péter, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 

M-T-39 MOBIL PROGRAMOZÁS

szakmai tanfolyam - 25 óra -

A képzés tartalma: Mobil programozás React Native alapokon.

Szakmai vezető: Agárdi Anita, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 

M-T-40 PLC PROGRAMOZÁS (30 ÓRÁS)

szakmai tanfolyam - 30 óra -

A képzés tartalma: PLC-k hardver jellemzői. IEC 1131 szabvány szerinti programozási nyel-

vek: ST, IL, LAD, FBD, SFC. Kétállapotú, analóg és frekvencia jelek feldolgozása. Biztonsági 

PLC, PLC-SCADA rendszerek, folyamatvizualizálás. PLC programok fejlesztése, grafi kus 

szerkesztése, szimulálása, letöltése, javítása.

Szakmai vezető: Dr. Trohák Attila, Gépészmérnöki és Informatikai Kar
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M-T-41 PLC PROGRAMOZÁS (40 ÓRÁS)

szakmai tanfolyam - 40 óra -

A képzés tartalma: Bosch Rexroth PLC Laboratóriumunkban a szabványos PLC programo-

zási nyelvek megismerése, programok készítése a rendelkezésre álló 20 db mintafeladat 

készletből és kipróbálásuk szimulációs táblákon, illetve hibakeresés.

Szakmai vezető: Lénárt József, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 

M-T-42 PNEUMATIKUS BERENDEZÉSEK ELEMEI ÉS VEZÉRLÉSÜK

szakmai tanfolyam - 40 óra -

A képzés tartalma: Pneumatikus energiaátvitel alapvető fi zikai összefüggései, jellemzői. 

Végrehajtó és vezérlő elemek szerkezeti felépítése, működése, karbantartása. Különböző 

pneumatikus gépészeti berendezések működését bemutató gyakorló feladatok megoldásá-

val a pneumatikus, elektropneumatikus és PLC-s vezérlőhálózatok bemutatása

Szakmai vezető: Dr. Barna Balázs, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 

M-T-43 ROBOT PROGRAMOZÁS - ALAPFOKÚ FANUC  ROBOT 

TANFOLYAM

nyitott rövid kurzus - 3x8 órás -

A képzés tartalma: A Fanuc LR Mate 200iC ipari robot programozásának, működtetésének 

elsajátítása, valamint a hibaelhárítás elvégzése. Koordináta rendszerek használata, alapbe-

állítások, paraméterezések, a robot kézi mozgatása, a programozása, alkalmazási feladatok 

gyakorlása, hibaüzenetek kezelése.

Szakmai vezető: Dr. Szabó Tamás, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 

M-T-44 ROBOT PROGRAMOZÁS - HALADÓ FANUC ROBOT 

TANFOLYAM

nyitott rövid kurzus - 3x8 óra -

A képzés tartalma: A Fanuc LR Mate 200iC ipari robotrendszer programozásának, mű-

ködtetésének elsajátítása, valamint a hibaelhárítás elvégzése. A programozás, paramé-

terezések, I/O bekötése, robot indítása és vezérlése másik géppel, robot masterelése és 

kalibrálása, rendszerszintű beállítások, biztonsági kör bekötése, használata, hibaüzenetek 

értelmezése és hibaelhárítása.

Szakmai vezető: Dr. Szabó Tamás, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 
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M-T-45 SCADA-HMI ÉS DCS RENDSZEREK

szakmai tanfolyam - 30 óra -

A képzés tartalma: SCADA rendszerek hardver elemei: PLC-k, RTU-k, HMI eszközök. SCA-

DA szoftverek fő elemei: felhasználói interfész, grafi kus megjelenítés, alarmok kezelése, 

adatgyűjtés, stb. A DNP ill. IEC 60870 ill. UCA protokollok. Ismert SCADA szoftverek. DCS 

architektúrák, az OPC szerver szerepe. A DCS rendszer főbb szolgáltatásai. Karbantartás 

szervezés és az AMS kapcsolata.

Szakmai vezető: Dr. Trohák Attila, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 

M-T-46 SIEMENS 840D VEZÉRLÉSŰ CNC GÉP-KEZELŐ

szakmai tanfolyam - elmélet 18 óra, gyakorlat 42 óra -

A képzés tartalma: A cél SIEMENS 840D vezérlésű CNC marógép kezelésének elméleti és 

gyakorlati alapjainak elsajátítása.

Szakmai vezető: Kiss Dániel, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 

M-T-47 SOLID EDGE ALAPTANFOLYAM

szakmai tanfolyam - 30 óra +15 óra

A képzés tartalma: A résztvevők megismertetése a 3D-s alaksajátosságra alapozott terve-

zés módszertanával, valamint a Solid Edge program használatának alkalmazásával.

Szakmai vezető: Dr. Bihari Zoltán, Tóbis Zsolt, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 

M-T-48 SUGÁRVÉDELMI ALAPISMERETEK

szakmai tanfolyam - 15 óra -

A képzés tartalma: Az ionizáló sugárzás és a radioaktív anyagok tulajdonságai. Sugárzá-

sok és anyag kölcsönhatása, detektorok. A sugárvédelemben használt dózisfogalmak és 

mértékegységek. Az ionizáló sugárzások biológiai hatásai, determinisztikus és sztochaszti-

kus hatások. A sugárvédelem feladata, alapszabályai, dóziskorlátok. Az ionizáló sugárzások 

legfontosabb természetes és mesterséges forrásai.

Szakmai vezető: Dr. Paripás Béla, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 
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M-T-49 SZÁMÍTÓGÉPES MŰSZAKI RAJZOLÁS

szakmai tanfolyam - 15 óra -

A képzés tartalma: A képzés gyakorlatorientált, a résztvevők egy konkrét rendszer (a 

KeyCreator vagy az AutoCAD) segítségével elsajátítják a geometriai alapelemek létrehozá-

sát, módosítását, transzformálását, továbbá a műhely- és összeállítási rajzok készítését.

Szakmai vezető: Lajos Sándor, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 

M-T-50 SZÁMÍTÓGÉPES TECHNOLÓGIA- ÉS SZERSZÁMTERVEZÉS

szakmai tanfolyam - 18 óra -

A képzés tartalma: CAD rendszerek alkalmazása a tervezésben. A tervezést támogató 

számítógépes eljárások, 3D-s tervezői programok (Solid Edge, Pro/Engineer, Unigraphix) 

kezelésének elsajátítása. Számítógéppel segített tervezés a képlékenyalakítás, a hegesztés, 

a hőkezelés területén.

Szakmai vezető: Dr. Lukács Zsolt, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 

M-T-51 SZÁMÍTÓGÉPES TESTMODELLEZÉS

szakmai tanfolyam - 20 óra -

A képzés tartalma: A képzés gyakorlatorientált, a résztvevők egy konkrét rendszer (a 

KeyCreator) segítségével elsajátítják a testmodellek létrehozását, módosítását, különféle 

minőségű megjelenítését, műhelyrajzok készítését a testmodellek felhasználásával.

Szakmai vezető: Lajos Sándor, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 

M-T-52 SZENZORTECHNIKA ALAPJAI

szakmai tanfolyam - 24 óra -

A képzés tartalma: Alapvető szenzorok, közelítéskapcsolók alkalmazástechnikájának meg-

ismerése.

Szakmai vezető: Lénárt József, Gépészmérnöki és Informatikai Kar
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M-T-53 SZILÁRDSÁGTANI VÉGESELEMES SZIMULÁCIÓ

szakmai tanfolyam - 5 óra + 15 óra -

A képzés tartalma: A végeselemes modellezés alapjainak átismétlése. Kereskedelmi 

végeselem-programok felépítése, használatuk általános szempontjai. Egy- és kétdimenziós 

feladatok numerikus modellezése és megoldása. Szimulációs technikák időtől független és 

időtől függő feladatok esetén. Szilárdságtani feladatok megoldásánál alkalmazott numeri-

kus módszerek. Feladatmegoldások különböző elemtípusok, terhelések és anyagmodellek 

használata esetén. A numerikus megoldások hibáinak elemzése, javítási lehetőségek. Eset-

tanulmányok egy kereskedelmi programrendszer alkalmazásán keresztül.

Szakmai vezető: Dr. Tóth Balázs, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 

M-T-54 TERVEZÉSMÓDSZERTAN A MŰSZAKI TERMÉKEK 

FEJLESZTÉSÉBEN

szakmai tanfolyam - 40 óra -

A képzés tartalma: A képzés célja olyan ismeretek átadás, mely a termékfejlesztés folya-

mat fázisát meghatározza és támogatja. Az ismerethalmaz a ma elfogadott iskolák szintézi-

sét közvetíti.

Szakmai vezető: Dr. Kamondi László, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 

M-T-55 VÉGESELEM MÓDSZER ALKALMAZÁSA A MÉRNÖKI 

GYAKORLATBAN

szakmai tanfolyam - 5 óra + 15 óra-

A képzés tartalma: Korszerű szilárdságtani és dinamikai numerikus eljárások ismertetése 

és alkalmazási lehetőségeinek bemutatása gépek, készülékek, berendezések, építmények 

tervezésével foglalkozó szakemberek számára számítógépes környezetben. Síkbeli-, és 

térbeli feladatok, valamint rúdszerkezetek modellezése és elemzése ADINA és Abacus 

végeselemes programrendszerekkel.

Szakmai vezető: Dr. Páczelt István, Gépészmérnöki és Informatikai Kar
  

M-T-56 VEZETÉK NÉLKÜLI IPARI KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK

szakmai tanfolyam - 30 óra -

A képzés tartalma: AM, FM, PM. Mikrohullámú átvitel. A TDM és FDM szerepe a GSM 

átvitelnél. SMS küldés PLC-ről. A GPRS kommunikáció. A Bluetooth frekvencia sávok, GFSK 

moduláció, frekvenciaugrási algoritmus. Az IRDA kommunikációs szabvány. A WAP proto-

koll és kapcsolata az Internettel. A GPS rendszer szolgáltatásai.

Szakmai vezető: Dr. Trohák Attila, Gépészmérnöki és Informatikai Kar
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M-T-57 XML ADATKEZELÉS TECHNIKÁJA

szakmai tanfolyam - 20 óra -

A képzés tartalma: XML állományok szerkezete, szerepe. Séma integritási szabványok: 

DTD, XMLSchema. XML állományok feldolgozása: XSL, XPath szabványok. XML adatkeze-

lés gazdanyelvi környezetből: SAX, DOM szabványok. XML alkalmazása adatkapcsolatnál: 

SOAP technológia

Szakmai vezető: Dr. Kovács László, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 
  

M-T-58 ZAJMÉRÉS, SZÁMÍTÁS

szakmai tanfolyam - 20 óra -

A képzés tartalma: A résztvevők elsajátítják elméleti és gyakorlati alapismereteket, a 

zajmérések kivitelezését. (MSZ ISO 1996-1:2009 (ISO 1996-1:2003) Akusztika.) (MSZ ISO 

1996-2:2009 (ISO 1996-2:2007) Akusztika.), zajszint, illetve akusztikus forrásteljesítmények 

meghatározását, különféle elektromos és mechanikus gépek és berendezések esetén.

Szakmai vezető: Dr. Bihari Zoltán, Tóbis Zsolt, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 
  

M-T-59 VEGYIPARI ALAPMŰVELETEK (MECHANIKUS, HŐÁTADÁS, 

ANYAGÁTADÁS)

szakmai tanfolyam

A képzés tartalma: egyedi igények szerint

Szakmai vezető: Dr. Szepesi L. Gábor, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 
  

M-T-60 NYOMÁSTARTÓ EDÉNYEK ÉS CSŐVEZETÉKEK

szakmai tanfolyam

A képzés tartalma: egyedi igények szerint

Szakmai vezető: Dr. Siménfalvi Zoltán Károly, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 
  

M-T-61 VEGYIPARI RENDSZERBIZTONSÁGTECHNIKA, TÚLNYOMÁS 

ELLENI VÉDELEM

szakmai tanfolyam

A képzés tartalma: egyedi igények szerint

Szakmai vezető: Dr. Siménfalvi Zoltán Károly, Gépészmérnöki és Informatikai Kar
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M-T-62 POR-, GŐZ-, GÁZ- ÉS HIBRID KEVERÉKEK ROBBANÁSI 

VESZÉLYEI, VÉDELMI MEGOLDÁSOK

szakmai tanfolyam

A képzés tartalma: egyedi igények szerint

Szakmai vezető: Dr. Siménfalvi Zoltán Károly, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 
  

M-T-63 VEGYIPARI FOLYAMATOK SZÁMÍTÓGÉPES MODELLEZÉSE

szakmai tanfolyam

A képzés tartalma: egyedi igények szerint

Szakmai vezető: Dr. Szepesi L. Gábor, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 
  

M-T-64 KÖRNYEZETMENEDZSMENT, LCA ÉLETCIKLUS 

VIZSGÁLATOK

szakmai tanfolyam

A képzés tartalma: egyedi igények szerint

Szakmai vezető: Dr. Szamosi Zoltán, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 
  

M-T-65 A NoSQL ADATBÁZISOK ÁTTEKINTÉSE

szakmai tanfolyam

A képzés tartalma: egyedi igények szerint

Szakmai vezető: Dr. Kovács László, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 
  

M-T-66 SZÁMÍTÓGÉP HÁLÓZAT ÜZEMELTETÉS ÉS CISCO 

RENDSZEREK

szakmai tanfolyam

A képzés tartalma: egyedi igények szerint

Szakmai vezető: Dr. Kovács Szilveszter, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 
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M-T-67 A FELÜLETI ÉRDESSÉGMÉRÉS ELMÉLETE ÉS 

GYAKORLATA

szakmai tanfolyam

A képzés tartalma: egyedi igények szerint

Szakmai vezető: Dr. Felhő Csaba, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 
  

M-T-68 LOGISZTIKAI FOLYAMATOK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA

szakmai tanfolyam – 5*8 óra -

A képzés tartalma: Résztvevők megismertetése a minőségbiztosítás és a logisztika kap-

csolati rendszerével, a logisztikai folyamat minőségbiztosításának feladataival, a termelő és 

szolgáltató vállalatok logisztikai tevékenységének minőségbiztosítási kérdéseivel, valamint 

a minőségbiztosítási szabványok logisztikai vonatkozásaival.

Szakmai vezető: Dr. Illés Béla, Dr. Skapinyecz Róbert, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 
  

M-T-69 LOGISZTIKAI ALAPISMERETEK

szakmai tanfolyam – 5*8 óra -

A képzés tartalma: A logisztika fogalmi rendszerének, valamint a jellegzetes logisztikai 

struktúráknak, fejlesztési lehetőségeknek az elsajátítása.

Szakmai vezető: Dr. Bányai Tamás, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 
  

M-T-70 LOGISZTIKAI FOLYAMATOK OPTIMALIZÁLÁSA

szakmai tanfolyam – 3*8 óra -

A képzés tartalma: Komplex logisztikai folyamatok tervezésére alkalmas módszerek alkal-

mazásának elsajátítása és alkalmazása az Excel Solver bővítményének segítségével.

Szakmai vezető: Dr. Illés Béla, Dr. Skapinyecz Róbert, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 
  

M-T-71 SZIMULÁCIÓS FOLYAMATFEJLESZTÉS

szakmai tanfolyam – 3*8 óra -

A képzés tartalma: Résztvevők megismertetése a jellegzetes logisztikai rendszerek szi-

mulációs modellezési, értékelési és hatékonyságnövelési lehetőségeivel. A kapott isme-

retanyag felhasználásával a hallgatók képessé válnak a logisztikai folyamatok szimulációs 

keretrendszerrel való modellezésére, értékelésére, fejlesztésére. A gyakorlati feladatok a 

Plant Simulation keretrendszer segítségével kerülnek megoldásra.

Szakmai vezető: Dr. Tamás Péter, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 
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M-T-72 LEAN FOLYAMATFEJLESZTÉS

szakmai tanfolyam – 3*8 óra -

A képzés tartalma: Résztvevők megismertetése a LEAN vállalatirányítási fi lozófi ával, 

valamint annak eszközeivel. A kurzus végén a hallgatók képessé válnak az anyagáramlási 

rendszerek LEAN fi lozófi ának megfelelő elemzésére, javítására.

Szakmai vezető: Dr. Tamás Péter, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 

M-T-73 ALAKVÁLTOZÁS OPTIKAI ELVEN TÖRTÉNŐ MÉRÉSE, 

KIÉRTÉKELÉSE

szakmai tanfolyam – 2 nap -

A képzés tartalma: Lemezanyagok alakíthatóságának megismerése. Alakított lemezek 

alakváltozásának mérése, illetve nyomon követése optikai mérőrendszer segítségével. Ala-

kítási határdiagramok (FLD), határgörbék (FLC) elméletének ismertetése. Alakítási határdi-

agramok elemzésének korszerű kísérleti módszerei, illetve meghatározása.

Szakmai vezető: Dr. Kovács Péter Zoltán, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 
  

M-T-74 CÉLORIENTÁLT VÉGESELEMES ALKALMAZÁSOK A 

MECHANIKAI TECHNOLÓGIÁKBAN

szakmai tanfolyam

A képzés tartalma: egyedi igények szerint

Szakmai vezető: Dr. Lukács Zsolt, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 
  

M-T-75 ELLENÁLLÁSHEGESZTÉS TECHNOLÓGIÁI ÉS VIZSGÁLATAI

szakmai tanfolyam – 2-3 nap

A képzés tartalma: A képzés célja az ellenállás-hegesztés területén elterjedt hegesztés-

technológiák és a hozzájuk kapcsolódó anyagvizsgálati módszerek alapvető ismereteinek 

átadása.

Szakmai vezető: Dr. Dobosy Ádám, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 
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M-T-76 EURÓPAI ELLENÁLLÁS HEGESZTŐ SPECIALISTA

szakmai tanfolyam – 15 nap + 1 nap vizsga -

A képzés tartalma: A képzés célja, hogy a munkájuk során ellenállás-hegesztéssel foglal-

kozó mérnökök, személyek megfelelő mélységű szakmai, tudományos és gyakorlati ismere-

teket kapjanak az ellenállás-hegesztő eljárások és berendezések, az anyagok viselkedése, 

illetve a gyártás és alkalmazástechnika területén.

Szakmai vezető: Dr. Dobosy Ádám, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 
  

M-T-77 EURÓPAI HEGESZTÉSI KOCKÁZATMENEDZSER

szakmai tanfolyam – 2 vagy 3 hét végzettségtől függően -

A képzés tartalma: Az európai oklevelet adó képzés célja a kockázatalapú szemlélet 

hegesztési területen történő alkalmazásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek 

átadása.

Szakmai vezető: Dr. Gáspár Marcell, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 
  

M-T-78 EURÓPAI KIEMELT ELLENÁLLÁS HEGESZTŐ

szakmai tanfolyam – 5 nap + 1 nap vizsga -

A képzés tartalma: A képzés célja, hogy az ellenállás hegesztés területén dolgozó, el-

lenállás hegesztő berendezések kezelését, beállítását végző személyek kellő mélységgel 

megismerjék és elsajátítsák a hegesztő eljárásokat és berendezéseket, az anyagok ellenál-

lás-hegesztésének alapvető sajátosságait illetve a berendezések beállításának és alkalma-

zástechnológiájának elemeit.

Szakmai vezető: Dr. Dobosy Ádám, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 
  

M-T-79 FÉMEK ÉS ÖTVÖZETEK ANYAGTECHNOLÓGIA-

SZERKEZET-TULAJDONSÁG KAPCSOLATRENDSZERE

szakmai tanfolyam – 2*8 óra -

A képzés tartalma: A fémes anyagok szerkezeti sajátosságai; A járműipar legfontosabb fé-

mes anyagai; A technológiák hatása a szerkezetre és tulajdonságokra; Jellemző károsodási 

módok és elkerülésük.

Szakmai vezető:  Dr. Marosné dr. Berkes Mária, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 
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M-T-80 FOLYÉKONY EDZŐKÖZEGEK TELJESÍTŐKÉPESSÉGÉNEK 

SZABVÁNYOS MINŐSÍTÉSE

szakmai tanfolyam – 6 óra -

A képzés tartalma: Képzés célja, hogy megismertesse a hallgatókat az edzés, mint szi-

lárdság és keménység növelő hőkezelési technológia anyagtudományi hátterével és hűtési 

erélyesség mérőszámaival, meghatározásaiknak gyakorlatával. A gyakorlati részben korsze-

rű hűtési erélyesség mérő berendezésen mérhet és értékelheti ki az eredményt a képzésen 

résztvevő.

Szakmai vezető: Dr. Kuzsella László, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 
  

M-T-81 HEGESZTÉS GÉPESÍTÉSE ÉS ROBOTIZÁLÁSA, ORBITÁLIS 

HEGESZTÉS NEMZETKÖZI TOVÁBBKÉPZÉS

szakmai tanfolyam – 156 óra -

A képzés tartalma: A gépesített, orbitális és robotizált hegesztő rendszerek felépítésének, 

üzemeltetési, karbantartási körülményeinek megismerése, a berendezések használata és 

programozása különböző ipari alkalmazásokban gyakori módszerekkel, valamint az auto-

matizált rendszereknek megfelelő gyártmánytervezés és minőségbiztosítás elsajátítása.

Szakmai vezető: Jámbor Péter, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 
  

M-T-82 HEGESZTÉS ROBOTIZÁLÁSA ALAPSZINTŰ NEMZETKÖZI 

TOVÁBBKÉPZÉS

szakmai tanfolyam – 128 óra -

A képzés tartalma: A robotizált hegesztő rendszerek felépítésének, üzemeltetési, karban-

tartási körülményeinek megismerése, a berendezések használata és programozása külön-

böző ipari alkalmazásokban gyakori módszerekkel, valamint az automatizált rendszereknek 

megfelelő gyártmánytervezés és minőségbiztosítás elsajátítása.

Szakmai vezető: Jámbor Péter, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 
  

M-T-83 KEMÉNYSÉGMÉRÉSI MÓDSZEREK

szakmai tanfolyam – 8 óra -

A képzés tartalma: Képzés célja, hogy megismertesse a hallgatókat a hagyományos és a 

korszerű keménységmérési módszerekkel, azok elméletével és gyakorlatával. A gyakorlati 

részben korszerű keménységvizsgáló berendezéseken sajátíthatják el a mérési technikákat 

és az eredmények kiértékelését.

Szakmai vezető: Dr. Kuzsella László, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 
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M-T-84 KORSZERŰ ÍVHEGESZTÉSI TECHNOLÓGIÁK ÉS 

VIZSGÁLATAIK

szakmai tanfolyam – 2-3 nap -

A képzés tartalma: A korszerű ívhegesztési technológiák alkalmazásához szükséges elmé-

leti és gyakorlati ismeretek átadása.

Szakmai vezető: Dr. Gáspár Marcell, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 
  

M-T-85 MŰANYAGALAKÍTÓ SZERSZÁMOK SZÁMÍTÓGÉPPEL 

SEGÍTETT SZERSZÁMTERVEZÉSE

szakmai tanfolyam – 2 nap -

A képzés tartalma: Fröccsöntési technológia bemutatása. A fröccsöntéssel készített mű-

anyag formadarabok gyártásához szükséges feldolgozó szerszámok tervezési elveinek és 

gazdaságos gyártási technológiáinak a megismertetése. Műanyag fröccsöntőszerszámok 

számítógéppel segített tervezésének automatizálása.

Szakmai vezető: Dr. Kovács Péter Zoltán, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 
  

M-T-86 NAGYSZILÁRDSÁGÚ ACÉLOK ANYAGSZERKEZETI 

SAJÁTOSSÁGAI ÉS TECHNOLÓGIAI VISELKEDÉSE

szakmai tanfolyam – 2*8 óra -

A képzés tartalma: HSLA acélok; DP acélok; TRIP acélok; TRIP acélok.

Szakmai vezető: Dr. Marosné dr. Berkes Mária, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 
  

M-T-87 ROBOTIZÁLT ÍVHEGESZTÉS

szakmai tanfolyam – 2-3 nap -

A képzés tartalma: Az ipari partner robotrendszerére szabott oktatás annak alkalmazásá-

ról, üzemeltetéséről, programozásáról és karbantartásáról.

Szakmai vezető: Jámbor Péter, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 
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M-T-88 SZERKEZETI KERÁMIÁK

szakmai tanfolyam – 2*8 óra -

A képzés tartalma: A szerkezeti kerámiák típusai, jellemzői; A járműipar jellemző kerami-

kus anyagai és tulajdonságaik; Tipikus tönkremeneteli módok és elkerülésük: ridegtörés, 

kopás, fáradás; Lehetőségek és korlátok a tulajdonságok, alkalmazások terén.

Szakmai vezető: Dr. Marosné dr. Berkes Mária, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 
  

M-T-89 A FELÜLETI ÉRDESSÉG 2D ÉS 3D PARAMÉTEREI ÉS 

MERÉSÜK

szakmai tanfolyam – 2*8 óra -

A képzés tartalma: A felületi érdesség jellegzetes mérőszámai. Amplitúdó, hosszirányú és 

funkcionális paraméterek. Profi lometriai mérések. +D topográfi a

Szakmai vezető: Dr. Felhő Csaba, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 
  

M-T-90 ÖNTÉSZETI SZIMULÁCIÓ

szakmai tanfolyam, workshop - 1-3 nap -

A képzés tartalma: Alapozó ismeretek: Véges elem módszer és control volume módszer 

alapjai. CAD alapismeretek és hálógenerálási technikák. Hőfi zikai és mechanikai ismeretek: 

Anyag adatbankok használata. Szimulációs vizsgálatok struktúrája. Formatöltés, dermedés, 

feszültségek számítása, programok felépítése. Gravitációs öntészeti folyamatok szimulá-

ciója (FEM, CV). Nyomásos öntészeti folyamatok szimulációja (FEM, CV). Gyakorlat: Egyéni 

irányított gravitációs öntészeti szimulációs feladat megoldása. Egyéni irányított nyomásos 

öntészeti szimulációs feladat megoldása.

Szakmai vezető: Dr. Varga László, Műszaki Anyagtudományi Kar 
  

M-T-91 ÖNTÉSZETI VASMETALLURGIAI ISMERETEK

szakmai tanfolyam, workshop - 1-3 nap -

A képzés tartalma: Elmélet: Öntöttvasak kristályosodása és kialakuló szövetszerkezete. A 

grafi t kristályosodása, ötvözők, szennyezők hatása a kristályosodásra, grafi t- és szövetszer-

kezetre. Öntvények dermedését kísérő jelenségek, zsugorodási üreg kialakulása. Tömörre 

táplálás megoldása. Metallurgiai és technológiai paraméterek hatása az öntvények tulaj-

donságaira. Lemezgrafi tos, illetve gömbgrafi tos öntöttvasak előállítása, szövetszerkezete 

és szilárdsági tulajdonságai. Tipikus öntvényhibák, kialakulásuk okai és kiküszöbölésük 

lehetséges módjai. Ötvényhibák hatása a mechanikai tulajdonságokra. Gyakorlat: Öntöttvas 

olvasztása, olvadékkezelés, a megszilárdulás közben mérhető tulajdonságok vizsgálata. 

Lemezes és gömbgrafi tos vasöntvények anyagvizsgálata, grafi t és szövet minősítése.

Szakmai vezető: Dr. Varga László, Műszaki Anyagtudományi Kar 
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M-T-92 ÖNTÉSZETI ALUMÍNIUM-ÖTVÖZETEK METALLURGIÁJA

szakmai tanfolyam, workshop - 1-3 nap -

A képzés tartalma: Elmélet: A könnyűfémöntvények betétanyagai, primer és szekunder 

öntészeti ötvözetek előállítása, tulajdonságaik. A legfontosabb Al-Si bázisú ötvözetek 

általános jellemzése, az ötvözők (fő-, a minőségjavító- és a másodrendű ötvözők) hatása az 

ötvözetek tulajdonságaira. Az alumíniumötvözet olvadékok kezelésére és tisztítására alkal-

mazott eljárások. Az alumíniumötvözetek szemcsefi nomítása. A szemcsefi nomítás ellenőr-

zése. A hipoeutektikus és eutektikus összetételű Al-Si ötvözetek módosítása. A módosítás 

ellenőrzése. Gyakorlat: Olvasztás, olvadék-kezelési kísérlet laboratóriumi körülmények 

között. Olvadék-oldott gáztartalmának minősítése sűrűség-index módszerrel. Olvadék-mi-

nősítés termikus elemzéssel, a szemcsefi nomítás és módosítás ellenőrzésének kiértékelése

Szakmai vezető: Dr. Varga László, Műszaki Anyagtudományi Kar 
  

M-T-93 KÖNNYŰFÉM-ÖNTVÉNYEK SZÖVETSZERKEZETE ÉS 

TULAJDONSÁGAI

szakmai tanfolyam, workshop - 1-3 nap -

A képzés tartalma: Elmélet: Hipoeutektikus és eutektikus összetételű Al-Si ötvözetek 

dermedése és a kialakuló öntött szövetszerkezete. Az öntészeti alumíniumötvözetekben 

előforduló inhomogenitások forrásai és csökkentési lehetőségei. Az Al-Si öntészeti ötvöze-

tek szennyezőinek hatása és csökkentési lehetőségei. Főbb alumínium öntési technológiák 

és jellemzőik (Bodenguss, Kippguss, Rotacast, Niederdruckguss, CPS, stb). Főbb öntési 

paraméterek, hatásai az öntvényminőségre. A hipoeutektikus és eutektikus összetételű Al-

Si ötvözetek hőkezelése, hőkezelési hibák, hatásai, intézkedések. Gyakorlat: A laboratóriumi 

kísérlet során öntött próbatesteken metallográfi ai vizsgálatok elvégzése. Szekunder dend-

ritág távolság meghatározása a falvastagság függvényében. (A módosítottság mértékének 

meghatározása etalonképekkel történő kiértékeléssel.  A szemcsefi nomítás ellenőrzése 

színes maratással.) Intermetallikus vegyületfázisok megjelenési formáinak áttekintése.

Szakmai vezető: Dr. Varga László, Műszaki Anyagtudományi Kar 
  

M-T-94 KÉZI FORMÁZÁS

szakmai tanfolyam, workshop - 1-3 nap -

A képzés tartalma: A résztvevők az egyszerű geometriájú darabok kézi formázásával 

kezdenek és fokozatosan nehezedő feladatokon keresztül ismerik meg az formakészítés 

és öntés során megoldandó feladatokat. A résztvevők mind egyéni, mind pedig csoportos 

munka keretében hajtják végre a feladataikat. A formakészítéshez olajos homokkeveréket 

használnak, és alumínium vagy bronz ötvözetet öntenek.

Szakmai vezető: Dr. Varga László, Műszaki Anyagtudományi Kar 
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M-T-95 HIDEGKAMRÁS ALUMÍNIUM NYOMÁSOS ÖNTÉSZET

szakmai tanfolyam, workshop - 1-3 nap -

A képzés tartalma: Cél a magas szintű hidegkamrás alumínium nyomásos öntészeti isme-

retek átadása.

Szakmai vezető: Dr. Varga László, Műszaki Anyagtudományi Kar

M-T-96 ERGONÓMIA ALAPOK

szakmai tanfolyam – 3 nap -

A képzés tartalma: a tréning célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek az ergonómia alap-

jaival, illetve azokkal a szempontokkal, melyek fi gyelembevételével a hatékony munkavégzés 

alapjait megteremtő munkahelyek alakíthatók ki, mind irodai, mind termelési környezetben.

Szakmai vezető:
Dr. Tamás Péter, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Seres László, ALFRA Consulting

M-T-97 LEAN TERMELÉSI RENDSZEREK TERVEZÉSE

szakmai tanfolyam – 3 nap -

A képzés tartalma: a tréning célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek a mai dinamikus 

piaci körülményekre reagálni képes termelési rendszerek tervezési módszertanával.

Szakmai vezető:
Dr. Tamás Péter, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Seres László, ALFRA Consulting

M-T-98 PROBLÉMA MEGOLDÓ TRÉNING

szakmai tanfolyam – 3 nap -

A képzés tartalma: a tréning célja a problémamegoldás 8 lépésének bemutatása.

Szakmai vezető:
Dr. Tamás Péter, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Seres László, ALFRA Consulting

M-T-99 MUNKAMÓDSZEREK KIALAKÍTÁSA ÉS OKTATÁSA LEAN 

ELVEK ALAPJÁN

szakmai tanfolyam – 3 nap -

A képzés tartalma: a tréning célja, hogy a termelési környezetben dolgozó operatív feladatot 

ellátó munkavállalók munkamódszereinek kialakításához nyújtson ismereteket.

Szakmai vezető: Dr. Tamás Péter, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Seres László, ALFRA 

Consulting
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Ü-T-01 NEMZETKÖZI MARKETING STRATÉGIA ÉS GYAKORLAT

Szakmai tanfolyam - 32 óra -

A képzés tartalma: Adott vállalkozásnál a nemzetközi kereskedelemben különböző státu-

szokban dolgozó munkatársak számára olyan moduláris felépítésű nemzetközi marketing 

stratégiai és technikai szakismeretet nyújtó képzés, amely segíti a résztvevőt a jelenlegi 

munkakörében végzett műveletek rendszerben való átfogó értelmezésére és továbbfejlesz-

tésére. Modul 1. Nemzetközi marketing és üzletszerzés - Modul 2. Nemzetközi beszerzés 

- Modul 3. Nemzetközi értékesítés – személyes eladás - Modul 4. Nemzetközi, külkereske-

delmi technikák 

Szakmai vezető:
Dr. Dankó László, Gazdaságtudományi Kar, Marketing és Turizmus Intézet 

Ü-T-02 EMPLOYER BRANDING – A MUNKAADÓI MÁRKAÉPÍTÉS 

Szakmai tanfolyam - 32 óra -

A képzés tartalma: A munkáltatói márkaépítés kurzus abból kiindulóan, hogy az üzleti 

sikerhez nélkülözhetetlen képzett, kellő létszámú, hatékonyan, elkötelezetten dolgozó mun-

katársi kör kialakítása, megtartása nem csupán a HR szervezet feladata, hanem komplex 

cégstratégiai kérdés, melynek sikere a marketing-orientált, az átgondolt belső- és külső 

kommunikációs támogatást élvező menedzsment döntésektől és a márkaépítés végrehajtá-

sának hatékonyságától függ. A képzés főbb témakörei:

-   az Employer Branding helye a cégstratégiában, a vállalati identitás, márka és imázs-

építés rendszerében, a szinergiahatások érvényesítése a gyakorlatban,

-   a helyzetelemzés módszertana és technikái, a márkaépítés koncepcionális és operatív 

lépéseinek megalapozása,

-   EB stratégiák, programok és kampányok tervezése és kooperatív realizálása, konkrét 

példák, tapasztalatok bemutatásával,

-   belső és külső kommunikációs eszközök alkalmazási technikái, a tartalomfejlesztés,

-   erőforrásigények, felelősségi- és időtervek, valamint hatásokat, eredményességet 

mérő módszertan és mutatók kialakítása.

Szakmai vezető: 
Dr. Piskóti István, Gazdaságtudományi Kar, Marketing és Turizmus Intézet
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Ü-T -03 VEZETŐI AKADÉMIA

szakmai tanfolyam – 6 alkalom

A képzés tartalma: vezető, középvezetői beosztású munkatársai szakmai, gazdasági, 

társadalmi, közéleti tájékozottságot növelése, ismeret és kompetenciafejlesztés az, a vita- 

és együttműködési készség erősítése a szakértői előadásokhoz kapcsolódó beszélgetések 

révén. Lehetséges témák: A jövőnk – az emberi társadalom fejlődésének pozitív és negatív 

trendjei, fenntarthatóság kockázatai és esélyei - A magyar gazdaság versenyképessége, 

makro-folyamatok, vállalati lehetőségek - Vállalati menedzsment-gondolkodás. stratégia 

és operatív szemlélet tapasztalatok, tanulságok – Innováció – versenyképesség – Marketing 

- Üzleti és társadalmi versenyképesség harmóniája. Döntő tényező: bizalom – a társada-

lom- gazdaság működésének meghatározó tényezője. A témák a vállalkozás igényei szerint 

bővíthető. Az „akadémia” előadói az adott tématerület országosan ismert szakemberei, 

kutatói, menedzserei.

Szakmai vezető:
Dr. Piskóti István, Gazdaságtudományi Kar, Marketing és Turizmus Intézet

Ü-T-04 COACHING SZEMLÉLETŰ VEZETÉSFEJLESZTÉS

Szakmai tanfolyam - 30 óra -

A képzés tartalma: Coaching szemléletű vezetésfejlesztés megvalósítása, mely a telje-

sítmény és a munka hatékonyságának növelésén túl javítja a szervezeten belüli és kívüli 

emberi kapcsolatok minőségét, növeli az elkötelezettséget, biztosítja a motiváló szervezeti 

légkört, mélyíti a kurzuson résztvevők önismeretét, fejleszti a munkavégzés szempontjából 

(is) meghatározó kompetenciákat. Mindezek által a kurzuson résztvevők képessé válnak 

magukból a lehető legtöbbet kihozni, rugalmasabban, nagyobb kitartással, toleranciával, 

és érzelmi kontrollal közelíthetik meg kihívást jelentő feladataikat, emberi kapcsolataikat. 

Napjainkban a legkülönfélébb szervezetek vezetői egyre nagyobb szükségét érzik annak, 

hogy a teljesítmény folyamatos növelése mellett megóvják, illetve javítsák szervezetük 

szociális viszonyait. A kurzuson résztvevők képesek lesznek motiváló és bizalmon alapuló 

légkört kialakítani a környezetükben, kollégáikat magasabb fokú önálló munkavégzésre 

késztetni, mindig az adott helyzetnek legmegfelelőbb kommunikációt alkalmazni. A modern 

vezetéstudományi irányzatok egyik legjelentősebb képviselőjeként, a munkahelyi morálra is 

pozitívan ható coaching szemléletű vezetésfejlesztés joggal vált népszerű igénnyé minden 

rugalmasságra törekvő, a fejlődés iránt elkötelezett szervezet számára. A coaching gyöke-

rei, jellemzői, pszichológiai alapjai - Önismeret, emberismeret -Értő fi gyelem, kérdezéstech-

nika - Coaching eszközök és gyakorlata (pl. időgazdálkodás fókuszú)

Szakmai vezető: Dr. Kunos István, Gazdaságtudományi Kar, Gazdaságtudományi Kar, Veze-

téstudományi Intézet
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Ü-T-05 INNOVÁCIÓ – MARKETING – VERSENYKÉPESSÉG

Szakmai tanfolyam - 20 óra -

A képzés tartalma: A gyakorlat-orientált, szituációs példák, adott esetben a saját vállalati 

helyzetek elemzésével gazdagított tréning, a nemzetközi és hazai empirikus kutatási, ta-

pasztalati eredményekre épülően, stratégiai és módszertani információkkal segíti a vállalati 

stratégia, az innovációs stratégia, a piaci stratégia készítését, s az azt realizáló operatív 

lépések tervezését, megvalósítását. Innovációs versenyelőnyök, mint meghatározó sikerté-

nyezők – Az innovációs tevékenység új értelmezése – Nyílt innovációk - Termék-, folyamat-, 

szervezeti- és piaci innovációk – Az optimális innováció-portfólió kialakítása – megalapozó 

kutatási, elemzési módszertan. A technológiai és hálózati kompetenciák szerepe az innová-

ciós folyamatokban – Az innovációs folyamatok sikertényezői – Kooperációk, co-creation az 

innovációs folyamatokban – Innovációmarketing és marketinginnováció – Laterális marke-

ting technika az új termékötletek fejlesztésére.

Szakmai vezető:
Dr. Piskóti István, Gazdaságtudományi Kar, Marketing és Turizmus Intézet

Ü-T-06 A MARKETINGKUTATÁS KORSZERŰ MÓDSZEREI

Szakmai tanfolyam - 20 óra -

A képzés tartalma: A vállalatok gyakorta kerülnek olyan helyzetekbe, amikor a fogyasztók-

ról, versenytársakról, beszállítókról az egyéb gazdasági szereplőkről speciális információkra 

van szükségük annak érdekében, hogy egy adott marketing jellegű problémát sikeresen ke-

zeljenek. A hagyományos kutatási módszerek mellett egyre jobban teret nyernek a speciális 

technikák (kísérletek, műszeres megfi gyelések, hibrid módszertanok, neuromarketing, on-

line marketing), amelyek alkalmazása sokáig nem képezte részét a gyakorlatnak. Speciális 

vállalati piaci, üzleti, marketing problémák megoldására irányuló kutatások indításához és 

lebonyolításához szükséges szakmai ismeretek. Kutatási probléma meghatározása, kutatási 

célok, kutatási kérdések - Kutatási brief és kutatási terv készítés - Szekunder marketingku-

tatás - Hagyományos kvalitatív kutatások (fókuszcsoport, mélyinterjú) - Alternatív kvalitatív 

kutatások - Kérdőíves vizsgálatok (személyes, telefonos) - Online kvantitatív kutatás - Neu-

romarketing, műszeres megfi gyelések - Egyéb speciális kutatási technikák 

Szakmai vezető:
Dr. Molnár László, Gazdaságtudományi Kar, Marketing és Turizmus Intézet

Ü-T-07 ONLINE MARKETING TERVEZÉSE ÉS GYAKORLATA

Szakmai tanfolyam - 20 óra -

A képzés tartalma: A mindennapi üzleti életben felhasználható gyakorlati ismeretek 

átadása, amelyek segítségével – elsősorban - kis- és középvállalkozás online marketing 

tevékenység végzésébe tud kezdeni. Megismerkedés az online marketing alapjaival és a 

legalapvetőbb eszközök használatával (honlapkészítés, Google Ads, Facebook ads, e-mail 

marketing, webanalitika). Napjainkban – a digitalizáció korában– online marketing tartalmak, 

tevékenység nélkül szinte lehetetlen versenyre szállni, legyen szó bármelyik iparágról. Ezek 

az ismeretek nélkülözhetetlenek a kis- és középvállalkozás, de a nagy cégek számára is, 

legyen szó ipari termelésről, kereskedelemről vagy szolgáltatás nyújtásról.

Szakmai vezető:
Dr. Molnár László, Gazdaságtudományi Kar, Marketing és Turizmus Intézet



Bővebb információ: www.mentorius.hu

MISKOLCI EGYETEM MENTORIUS TUDÁS- ÉS KÉPZŐKÖZPONT

ÜZLETI SZAKMAI TANFOLYAMOK

Ü-T-08 ÜZLETI TERVEZÉS AZ ALAPOKTÓL

Szakmai tanfolyam - 18 óra -

A képzés tartalma: Az üzleti tervezés módszereinek elsajátítása, képessé válni az üzleti 

terv összeállítására, és annak „eladására” a potenciális befektetők részére. Az üzleti terv ké-

szítés folyamatának, céljának, funkcióinak, részterveinek megismerése, az egyes résztervek 

összeállítása során alkalmazható tervezési módszerek áttekintése. Az üzleti terv összeál-

lításának főbb szempontjai; Üzleti tervezés előkészítése; Tervezés szerepe a vállalkozások 

életében; Az üzleti terv tartalma; 

Az üzleti terv résztervei: az egyes résztervek összeállítása során alkalmazható tervezési 

módszerek áttekintése, feladatok megoldása. Iparágelemzés; 

Termelési, működési terv, Marketing terv, Szervezeti terv. Pénzügyi és fi nanszírozási terv 

(Feladat: Cash fl ow készítés) Kockázatelemzés

Szakmai vezető:
Dr. Tokár-Szadai Ágnes, Gazdaságtudományi Kar, Gazdálkodástani Intézet

Ü-T-09 VÁLLALATI DÖNTÉSTÁMOGATÁS – HALADÓSZINTŰ EXCEL

Szakmai tanfolyam - 24 óra -

A képzés tartalma: A vállalati vezetők, elemzők, fejlesztők számára egyre fontosabb a 

gazdálkodási folyamatok minél magasabb és mélyebb szintű elemzési-, ábrázolási techniká-

inak elsajátítása. A kurzus során a komplex vállalati döntések meghozását segítő - logikai, 

rendszerszemléletű gondolkodásmódot igénylő - feladatok megoldása történik a megfelelő 

információs technológiai eszközök és módszerek kiválasztása, megismerése és készség-

szintű elsajátítása mellett.

Szakmai vezető:
Dr. Csiszár Csilla Margit, Gazdaságtudományi Kar, Gazdálkodástani Intézet
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Ü-T-10 VÁLLALATI ADMINISZTRÁCIÓ - ALAPSZINTŰ EXCEL

szakmai tanfolyam - 18 óra + 18 óra -

A képzés tartalma: Gyakorlatias és hatékony segítség az adatkezelés, adatelemzés és az 

adatvizualizáció területeken. A képzés során az Excel készségszintű használata ismerhe-

tő meg az adatbeviteltől, a kimutatások, ábrázolások, adatelemzések készítéséig, amely 

hatékony támogatás a vállalati ügyintézés, az adminisztráció és a mindennapi számítógépes 

munka során.

Szakmai vezető:
Dr. Csiszár Csilla Margit, Gazdaságtudományi Kar, Gazdálkodástani Intézet

Ü-T-11 INTERKULTURÁLIS MAGYAR NYELVI TRÉNING

szakmai tanfolyam - 60 óra -

A képzés tartalma: A relokáció során, illetve azt követően is segíteni a cégek külföldi 

munkavállalóinak és hozzátartozóiknak a beilleszkedését, minimalizálni a kulturális sokkot.  

Kommunikatív magyar nyelvi képzést kínálunk ügyfeleink számára, hogy ne csak külföldi tu-

ristaként éljék mindennapjaikat hazánkban, hanem a nyelvünk elsajátításával igazán otthon 

érezhessék magukat, és megtalálják helyüket új környezetükben.

Szakmai vezető: Idegennyelvi Oktatási Központ

Ü-T-12 SZEMÉLYRE SZABOTT ESP NYELVI COACHING 

FELSŐVEZETŐK SZÁMÁRA

szakmai tanfolyam – 20/40/60 óra -

A képzés tartalma: A cél elsősorban a kínált szakterületek angol szaknyelvi kommunikáció 

fejlesztésének segítése (English for Specifi c Purposes = ESP), másodsorban az általános 

angol nyelvi kommunikáció fellendítése. Teljesen személyre szabott, beszédközpontú nyelvi 

képzést kínálunk a cégek felsőbb vezetői számára, hogy munkájuk során idegennyelvi kör-

nyezetben is sikeresen tudjanak prezentálni, illetve tárgyalni külföldi partnereikkel.

Szakmai vezető: Idegennyelvi Oktatási Központ
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Ü-T-13 ESP NYELVI COACHING KIS- ÉS KÖZÉPVEZETŐIK 

SZÁMÁRA

szakmai tanfolyam – 20/40/60 óra -

A képzés tartalma: A cél elsősorban a kínált szakterületek angol szaknyelvi kommunikáció 

fejlesztésének segítésére (English for Specifi c Purposes = ESP), másodsorban az általános 

angol nyelvi kommunikáció fellendítésére kínálunk kis létszámú (2-3 fős), beszédközpontú 

nyelvi képzést a cég kis- és középvezetői számára, hogy munkájuk során könnyedebben 

tudjanak kommunikálni a külföldi partnereikkel.

Szakmai vezető: Idegennyelvi Oktatási Központ

Ü-T-14 KOMMUNIKATÍV ANGOL NYELVI TRÉNING CÉGEK 

DOLGOZÓI SZÁMÁRA

szakmai tanfolyam - 60 óra -

A képzés tartalma: Cél az adott cég által igényelt általános, illetve szakmai anyaggal 

bővített, kommunikatív nyelvi képzést kínálunk a cég dolgozói számára, hogy a résztvevők a 

célul kitűzött nyelvi kompetenciákat megszerezzék, illetve fejlesszék.

Szakmai vezető: Idegennyelvi Oktatási Központ
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M-SZ-01 ABRONCSGYÁRTÓ TECHNOLÓGIAI SZAKMÉRNÖK

nyitott, szakirányú továbbképzés - 2 félév -

A képzés tartalma: A képzés célja, olyan szakemberek képzése, akik a már megszerzett mű-

szaki képzési területhez tartozó ismereteiket az abroncsgyártás alapanyagaival, termelési és 

tervezési folyamatainak ismeretével, valamint az abroncsok működésére vonatkozó ismere-

tek elsajátításával kiegészítve képesek az abroncsgyártással összefüggő feladatok ellátásá-

ra, problémák megoldására mind a termék- és gyártástervezés, mind irányítási és ellenőrzési 

folyamatok megoldása terén.

Szakmai vezető: Dr. Siménfalvi Zoltán, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 

Felvételi követelmény: Műszaki BSc (korábban főiskolai) végzettség

M-SZ-02 GÉPIPARI MECHATRONIKAI KARBANTARTÓ SZAKMÉRNÖK

nyitott, szakirányú továbbképzés - 2 félév -

A képzés tartalma: A cél olyan gépipari automatizálási és karbantartó szakmérnökök kép-

zése, akik alkalmasak gépek és gépészeti berendezések, ipari mechatronikai rendszerek és 

folyamatok magas szintű üzemeltetésére, karbantartására, modellezésére és fenntartására, 

új technológiák, módszerek és eszközök ipari bevezetésére.

Szakmai vezető: Dr. Barna Balázs, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 

Felvételi követelmény: Gépészmérnöki vagy villamosmérnöki végzettség

M-SZ-03 LEAN FOLYAMATFEJLESZTŐ SZAKMÉRNÖK

nyitott, szakirányú továbbképzés - 2 félév -

A képzés tartalma: A továbbképzésben résztvevő személy a megszerzett szakképzettséggel 

alkalmas lesz gyártási és szolgáltatási folyamatok optimalizálására, a folyamatok hatékony-

ságának javítására, veszteségek feltárására. A megszerzett tudást hasznosíthatják termelő 

és szolgáltató szervezetek egyaránt. A lean szemlélet kialakítása és fejlesztése nélkülözhe-

tetlen logisztikai vállalkozásoknál, gyártóknál, szolgáltatóknál széles körben.

Szakmai vezető: Dr. Tamás Péter, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 

Felvételi követelmény: Műszaki BsC vagy MsC (korábban főiskolai vagy egyetemi) végzettség
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M-SZ-04 LEAN FOLYAMATFEJLESZTŐ SPECIALISTA

nyitott, szakirányú továbbképzés - 2 félév -

A képzés tartalma: A Miskolci Egyetem Logisztikai Intézete képzésének a célja olyan szak-

emberek képzése, akik a hatékony vállalati működés kulcsának, a korszerű folyamatszemlé-

letre épülő tudásnak a birtokában képesek a különböző veszteséghelyzetek, szituációk feltá-

rására, azok folyamatos csökkentésére. 

Szakmai vezető: Dr. Tamás Péter, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 

Felvételi követelmény: Műszaki, orvos- és egészségtudomány, társadalomtudomány, jogi, 

közigazgatási, rendészeti és katonai, pedagógusképzés, informatika, természettudomány, 

gazdaságtudományok, bölcsészettudomány, agrár, sporttudomány képzési területek vala-

melyikén legalább alapképzésben (vagy a korábbi képzési rendszerben főiskolai szintű kép-

zésben) megszerzett végzettség és szakképzettség

M-SZ-05 NEMZETKÖZI HEGESZTŐ SZAKMÉRNÖK

nyitott, szakirányú továbbképzés - 3 félév -

A képzés tartalma: Az Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet hegesztő szak-

mérnök képzésének célja, hogy a hegesztés és rokoneljárásai területén megfelelő mélységű 

szakmai, tudományos és gyakorlati ismereteket adjon a résztvevőknek.

Szakmai vezető: Dr. Gáspár Marcell, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 

Felvételi követelmény: Gépészmérnöki (főiskolai, BSc, MSc szintű) diploma és kétéves gya-

korlat

M-SZ-06 NEMZETKÖZI HEGESZTETT SZERKEZET

 TERVEZŐMÉRNÖK

nyitott, szakirányú továbbképzés - 2 félév -

A képzés célja: Az Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet képzésének célja olyan, kor-

szerű ismeretekkel rendelkező, a nemzetközi normáknak megfelelő szakemberek kiképzése, 

akik alkalmasak a korábban megszerzett mérnöki tudásuk és a képzés során elsajátított is-

meretek birtokában az új tudományos eredmények befogadására, alkalmazására, a korsze-

rű hegesztett szerkezetek tervezésére a gyártási, a minőségbiztosítási és a gazdaságossági 

szempontok fi gyelembevétele mellett.

Szakmai vezető: Dr. Jármai Károly, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 

Felvételi követelmény: Gépészmérnöki, építőmérnöki, vagy közlekedésmérnöki szakon szer-

zett szakképzettség (főiskolai, BSc-oklevél, egyetemi, MSc-diploma) és legalább egy éves 

szakmai gyakorlat
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Ü-SZ-01 BUSINESS MARKETING SPECIALISTA

nyitott, szakirányú továbbképzés - 2 félév -

A képzés tartalma: A Marketing és Turizmus Intézet képzésének célja olyan szakemberek 

képzése, akik szervezetközi, üzleti, elsősorban az ún. business-to-business (B2B) piacokon 

működő vállalkozásokban végeznek marketingtevékenységet. Megszerzett elméleti és gya-

korlati ismereteik birtokában képesek businessmarketing stratégia kialakítására, a business-

marketing tevékenységeinek menedzselésére, különböző szakmai programok irányítására, a 

businessmarketing eszközei szükséges tartalmának meghatározására, feladatok végrehajtá-

sának irányítására, koordinálására, kapcsolattartásra belső és külső stakeholderekkel.

Szakmai vezető: Prof. Dr. Piskóti István, Gazdaságtudományi Kar 

Felvételi követelmény: Bármely képzési területen alapképzésben szerzett oklevél (korábbi 

képzési rendszerben főiskolai oklevél)

Ü-SZ-02 BUSINESS MARKETING SZAKKÖZGAZDÁSZ

nyitott, szakirányú továbbképzés - 2 félév -

A képzés tartalma: A Marketing és Turizmus Intézet képzésének célja olyan szakemberek 

képzése, akik szervezetközi, üzleti, elsősorban az ún. business-to-business (B2B) piacokon 

működő vállalkozásokban végeznek marketingtevékenységet. Megszerzett elméleti és gya-

korlati ismereteik birtokában képesek businessmarketing stratégia kialakítására, a business-

marketing tevékenységeinek menedzselésére, különböző szakmai programok irányítására, a 

businessmarketing eszközei szükséges tartalmának meghatározására, feladatok végrehajtá-

sának irányítására, koordinálására, kapcsolattartásra belső és külső stakeholderekkel.

Szakmai vezető: Prof. Dr. Piskóti István, Gazdaságtudományi Kar

Felvételi követelmény: Gazdaságtudományi képzési területen alapképzésben szerzett okle-

vél (korábbi képzési rendszerben főiskolai oklevél)

Ü-SZ-03 GYÓGYSZERÉSZ-KÖZGAZDÁSZ

szakirányú továbbképzés - 4 félév -

A képzés tartalma: A képzés során széles szakmai alapozást biztosító oktatás zajlik a köz-

gazdaságtudományok területén, ennek során a hallgatók magas szintű módszertani felké-

szítést kapnak, majd az üzleti- és menedzsmenttudományokat sajátíthatják el a képzésben 

résztvevők. A képzést az elméleti ismeretek átadása mellett gyakorlati alkalmazhatósága és 

a nagyfokú gyakorlatorientáció jellemzi. Külön hangsúlyt kap a képzés résztvevő probléma-

felismerési és problémamegoldási készségének fejlesztése.

Szakmai vezető: Dr. Szilágyi Roland, Gazdaságtudományi Kar

Felvételi követelmény: Gyógyszerész oklevél
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Ü-SZ-04 HUMÁNMENEDZSMENT

nyitott, szakirányú továbbképzés - 2 félév -

A képzés tartalma: A humánmenedzsment szakirányú továbbképzési szak tartalma az em-

berierőforrásmenedzsmentben vagy az üzleti élet más területén szervezeti tapasztalattal 

rendelkező és a HR terület iránt érdeklődő, felsőfokú végzettséggel rendelkező munkatársak 

felkészítése a HR területen belüli középvezetői, illetve más szervezeti egységek felé történő 

HR-es kapcsolattartói feladatkörökre. A képzésben résztvevők a legfontosabb elméleti ala-

pozás után a gyakorlati esettanulmányok alkalmazásával kapnak naprakész menedzsment 

ismereteket. A képzés tartalma a különböző emberierőforrás-menedzsment rendszerek mű-

ködtetéséhez elengedhetetlen készségek fejlesztése.

Szakmai vezető: Dr. Dabasi-Halász Zsuzsanna, Gazdaságtudományi Kar

Felvételi követelmény: A gazdaságtudományi képzési területen kívüli, más alapszakokon 

megszerzett oklevél.

Ü-SZ-05 HUMÁNMENEDZSMENT SZAKKÖZGAZDÁSZ

nyitott, szakirányú továbbképzés - 2 félév -

A képzés tartalma: A humánmenedzsment szakirányú továbbképzési szak tartalma az em-

berierőforrásmenedzsmentben vagy az üzleti élet más területén szervezeti tapasztalattal 

rendelkező és a HR terület iránt érdeklődő, felsőfokú végzettséggel rendelkező munkatársak 

felkészítése a HR területen belüli középvezetői, illetve más szervezeti egységek felé történő 

HR-es kapcsolattartói feladatkörökre. A képzésben résztvevők a legfontosabb elméleti ala-

pozás után a gyakorlati esettanulmányok alkalmazásával kapnak naprakész menedzsment 

ismereteket. A képzés tartalma a különböző emberierőforrás-menedzsment rendszerek mű-

ködtetéséhez elengedhetetlen készségek fejlesztése.

Szakmai vezető: Dr. Dabasi-Halász Zsuzsanna, Gazdaságtudományi Kar

Felvételi követelmény: Gazdaságtudományok képzési területen alapképzésben megszerzett 

közgazdász oklevél

Ü-SZ-06 JOGÁSZ-KÖZGAZDÁSZ

szakirányú továbbképzés - 4 félév -

A képzés tartalma: A képzés során széles szakmai alapozást biztosító oktatás zajlik a köz-

gazdaságtudományok területén, ennek során a hallgatók magas szintű módszertani felké-

szítést kapnak, majd az üzleti- és menedzsmenttudományokat sajátíthatják el a képzésben 

résztvevők. A képzést az elméleti ismeretek átadása mellett gyakorlati alkalmazhatósága és 

a nagyfokú gyakorlatorientáció jellemzi. Külön hangsúlyt kap a képzés résztvevőinek problé-

mafelismerési és probléma-megoldási készségének fejlesztése.

Szakmai vezető: Dr. Szilágyi Roland, Gazdaságtudományi Kar

Felvételi követelmény: Jogász oklevél
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Ü-SZ-07 KÖZSZOLGÁLTATÁSI ELEMZŐ

nyitott, szakirányú továbbképzés - 2 félév -

A képzés tartalma: A Gazdaságtudományi Kar szakirányú továbbképzésén végzettek diplo-

májuk birtokában felkészültek lesznek a hazai közszolgáltató vállalatok „jó kormányzásá-

ra”, intézményi és szervezeti működtetésének fejlesztésére, racionalizálására, hatékonysá-

gának növelésére. A végzett hallgató alkalmas információk szelektálására, értékelésére és 

feldolgozására, menedzselésére, a probléma- és megoldáselemzésre a jól és a kevésbé jól 

strukturált helyzetekben, a problémamegoldások szakmailag megalapozott repertoárjának 

alkalmazására, valamint az információszerzési, tárgyalási és meggyőzési technikák alkalma-

zására.

Szakmai vezető: Dr. Pulay Gyula, Gazdaságtudományi Kar

Felvételi követelmény: gazdaságtudományok, informatika, műszaki, illetve jogi (jogi és igaz-

gatási) képzési területek alapképzési szakjain szerzett oklevél

Ü-SZ-08 LEAN VEZETÉS

nyitott, szakirányú továbbképzés - 2 félév -

A képzés tartalma: A végzettek felkészültek lesznek a szervezetek versenyképességét tá-

mogató, lean-eszközökkel történő fejlesztések és célkitűzések megfogalmazására, a lean 

transzformáció megvalósítására; a lean megközelítés szerint működő termelési és szolgál-

tatási folyamatok elvárásainak és teljesítményének „hagyományos” rendszerű vállalati folya-

matokkal történő hatékony összehangolására, fejlesztési javaslatok, változtatási akciótervek 

önálló megfogalmazására; az értékáram menedzselésére. A végzett hallgató alkalmas pro-

jektek hatékony menedzsmentjére, csoportban való hatékony részvételre, azok irányítására; 

sztenderd munkavégzésben való részvételre, munkautasítások kidolgozására.

Szakmai vezető: Dr. Molnár Viktor, Gazdaságtudományi Kar

Felvételi követelmény: legalább alapképzésben megszerzett oklevéllel rendelkezők, akik 

legalább kétéves munkatapasztalattal rendelkeznek folyamatszervezés, folyamatfejlesztés, 

minőségügy területén
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Ü-SZ-09 MÉRNÖK-KÖZGAZDÁSZ

szakirányú továbbképzés - 4 félév -

A képzés tartalma: A képzés során széles szakmai alapozást biztosító oktatás zajlik a köz-

gazdaságtudományok területén, ennek során a hallgatók magas szintű módszertani felké-

szítést kapnak, majd az üzleti- és menedzsmenttudományokat sajátíthatják el a képzésben 

résztvevők. A képzést az elméleti ismeretek átadása mellett gyakorlati alkalmazhatósága és 

a nagyfokú gyakorlatorientáció jellemzi. Külön hangsúlyt kap a képzés résztvevőinek problé-

mafelismerési és problémamegoldási készségének fejlesztése.

Szakmai vezető: Dr. Szilágyi Roland, Gazdaságtudományi Kar

Felvételi követelmény: Mesterképzésben (vagy korábban egyetemi szintű alapképzésben) 

szerzett oklevél és a műszaki vagy agrár képzési területen szerzett mérnök, vagy a termé-

szettudomány képzési területen szerzett alkalmazott matematikus, biológus, csillagász, 

fi zikus, geofi zikus, geográfus, geológus, környezettudomány, matematikus, meteorológus, 

vegyész, stb. szakképzettség

Ü-SZ-10 ORVOS-KÖZGAZDÁSZ

szakirányú továbbképzés - 4 félév -

A képzés tartalma: A képzés során széles szakmai alapozást biztosító oktatás zajlik a köz-

gazdaságtudományok területén, ennek során a hallgatók magas szintű módszertani felké-

szítést kapnak, majd az üzleti- és menedzsmenttudományokat sajátíthatják el a képzésben 

résztvevők. A képzést az elméleti ismeretek átadása mellett gyakorlati alkalmazhatósága és 

a nagyfokú gyakorlatorientáció jellemzi. Külön hangsúlyt kap a képzés résztvevő probléma-

felismerési és problémamegoldási készségének fejlesztése.

Szakmai vezető: Dr. Szilágyi Roland, Gazdaságtudományi Kar

Felvételi követelmény: Orvos oklevél

Ü-SZ-11 VÁROSMARKETING SPECIALISTA

nyitott, szakirányú továbbképzés - 2 félév -

A képzés tartalma: A Marketing és Turizmus Intézet képzésének tartalma olyan szakembe-

rek képzése, akik társadalmi, non-business, non-profi t (turisztikai, kulturális, sport, civil) és 

kiemelten a területi (település, városi, megyei, országos) szervezetekben végeznek marke-

tingtevékenységet. Megszerzett elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában képesek területi 

marketing stratégia kialakítására, a területi marketing és különböző alkalmazási funkcionális, 

szakmai marketingterületek tevékenységeinek menedzselésére, különböző szakmai progra-

mok irányítására, a területi marketing eszközei szükséges tartalmának meghatározására, fel-

adatok végrehajtásának koordinálására, kapcsolattartásra belső és külső stakeholderekkel.

Szakmai vezető: Prof. Dr. Piskóti István, Gazdaságtudományi Kar

Felvételi követelmény: bármely képzési területen szerzett BSC (korábbi képzési rendszerben 

főiskolai) végzettség
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Ü-SZ-12 VÁROSMARKETING SZAKKÖZGAZDÁSZ

nyitott, szakirányú továbbképzés - 2 félév -

      A képzés tartalma: A Marketing és Turizmus Intézet képzésének tartalma olyan szakembe-

rek képzése, akik társadalmi, non-business, non-profi t (turisztikai, kulturális, sport, civil) és 

kiemelten a területi (település, városi, megyei, országos) szervezetekben végeznek marke-

tingtevékenységet. Megszerzett elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában képesek területi 

marketing stratégia kialakítására, a területi marketing és különböző alkalmazási funkcionális, 

szakmai marketingterületek tevékenységeinek menedzselésére, különböző szakmai progra-

mok irányítására, a területi marketing eszközei szükséges tartalmának meghatározására, fel-

adatok végrehajtásának koordinálására, kapcsolattartásra belső és külső stakeholderekkel.

Szakmai vezető: Prof. Dr. Piskóti István, Gazdaságtudományi Kar

Felvételi követelmény: gazdaságtudományi területen szerzett BSC (korábbi képzési rend-

szerben főiskolai) végzettség

      



Telefon: +36 46 565 484
Ügyintézés: 3515 Miskolc, Egyetemváros, Főépület (A/4. épület) 141. iroda

Postacím: Miskolci Egyetem Mentorius Tudás- és Képzőközpont,
3515 Miskolc, Egyetemváros
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