
MISKOLCI EGYETEM MENTORIUS TUDÁS- ÉS KÉPZŐKÖZPONT 
MŰSZAKI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK 

JELENTKEZÉS: 2019. SZEPTEMBER 15. 
 

Bővebb információ: www.mentorius.hu 

M-SZ-01 ABRONCSGYÁRTÓ TECHNOLÓGIAI SZAKMÉRNÖK 
nyitott, szakirányú továbbképzés - 2 félév - 

A képzés tartalma: A képzés célja, olyan szakemberek képzése, akik a már megszerzett műszaki képzési területhez tartozó ismereteiket az abroncsgyártás alapanyagaival, termelési 
és tervezési folyamatainak ismeretével, valamint az abroncsok működésére vonatkozó ismeretek elsajátításával kiegészítve képesek az abroncsgyártással összefüggő feladatok 
ellátására, 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 BESZERZÉSI ÉS ELOSZTÁSI LOGISZTIKAI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 
nyitott, szakirányú továbbképzés - 2 félév - 

A képzés tartalma: A szakirányú továbbképzés célja, hogy a beszerzés és az értékesítéshez valamilyen szinten kötődő, legalább BSc szintű végzettséggel rendelkező munkatársak 
részére olyan korszerű logisztikai ismereteket nyújtsunk, amelyek gyakorlati munkájuk hatékonyságát és szakszerűségét növelik. 
Szakmai vezető: Dr. Illés Béla, Gépészmérnöki és Informatikai Kar  
Felvételi követelmény: Műszaki, gazdasági vagy informatikai területen szerzett BSc szintű végzettség 

M-SZ-03 GÉPIPARI MECHATRONIKAI KARBANTARTÓ SZAKMÉRNÖK 
nyitott, szakirányú továbbképzés - 2 félév - 

A képzés tartalma: A cél olyan gépipari automatizálási és karbantartó szakmérnökök képzése, 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-04 HIDRAULIKA-PNEUMATIKA SZAKMÉRNÖK 
nyitott, szakirányú továbbképzés - 4 félév - 

A képzés tartalma: A szakirányú továbbképzésben résztvevők elsajátítják többek között a hidraulikus és pneumatikus rendszerekben alkalmazott elemek szerkezetével, működésével, 
jelképeivel kapcsolatos ismereteket; a hidraulikus és pneumatikus elemekben és rendszerekben lejátszódó folyamatok megértéséhez és elemzéséhez fontos áramlástani és 
matematikai összefüggéseket. 

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

Felvételi követelmény: Műszaki képzési területen alapképzési szerzett oklevél 
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M-SZ-05 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 
hatékonyságának javítására, veszteségek feltárására. A megszerzett tudást hasznosíthatják termelő és szolgáltató szervezetek egyaránt. A lean szemlélet kialakítása és fejlesztése 
nélkülözhetetlen 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 

M-SZ-06 LEAN FOLYAMATFEJLESZTŐ SPECIALISTA 
nyitott, szakirányú továbbképzés - 2 félév - 

A képzés tartalma: A Miskolci Egyetem Logisztikai Intézete képzésének a célja olyan szakemberek képzése, akik a hatékony vállalati működés kulcsának, a korszerű 
folyamatszemléletre épülő tudásnak a birtokában képesek a különböző veszteséghelyzetek, szituációk feltárására, 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 valamelyikén legalább alapképzésben (vagy 
a korábbi képzési rendszerben főiskolai szintű képzésben) megszerzett végzettség és szakképzettség 

M-SZ-07 LOGISZTIKAI INFORMATIKAI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 
nyitott, szakirányú továbbképzés - 2 félév - 

A képzés tartalma: A logisztikai informatikai szakirányú továbbképzés célja az, hogy az alapképzési szakon szerzett ismeretekre, illetve az ott megszerzett kompetenciákra építve a 
hallgatók – korszerű és magas színvonalon elsajátított elméleti és módszertani ismeretek birtokában – képesek legyenek a logisztikai informatikai folyamatok tervezésére, 
működtetésére és tökéletesítésére. 

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

Felvételi követelmény: Műszaki, gazdasági vagy informatikai területen szerzett BSc végzettség 
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M-SZ-08 LOGISZTIKAI ÜZEMELTETŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 
nyitott, szakirányú továbbképzés - 2 félév - 

A képzés tartalma: A logisztikai üzemeltető szakirányú továbbképzés célja az, hogy az alapképzési szakon szerzett ismeretekre, illetve az ott megszerzett kompetenciákra építve a 
hallgatók – korszerű és magas színvonalon elsajátított elméleti és módszertani ismeretek birtokában – képesek legyenek ipari folyamatok logisztikai rendszereinek elemzésére, 
tervezési feladatainak megoldására. 

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

Felvételi követelmény: Műszaki, gazdasági vagy informatikai területen szerzett BSc végzettség 

M-SZ-09 NEMZETKÖZI HEGESZTŐ SZAKMÉRNÖK 
nyitott, szakirányú továbbképzés - 3 félév - 

A képzés tartalma: Az Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet hegesztő szakmérnök 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 gyakorlat 

M-SZ-10 SZÁMÍTÓGÉPES TERVEZÉS ÉS GYÁRTÁS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 
nyitott, szakirányú továbbképzés - 4 félév - 

A képzés tartalma: A szakirányú továbbképzési szak képzési célja a gépészmérnöki tevékenység legkülönbözőbb területein a korszerű számítógépes mérnöki módszerek olyan 
komplex ismeretanyagának átadása, amelyek a számítógépes tervezés és gyártás, valamint a különböző technológiai folyamatok végeselemes modellezésének legfontosabb 
aspektusait lefedve biztos alapot nyújtanak a végzett szakmérnökök számára a számítógépes mérnöki módszerek széleskörű alkalmazására. 

Szakmai vezető: Dr. Tisza Miklós, Gépészmérnöki és Informatikai Kar  

Felvételi követelmény: Gépészmérnöki, mérnök-informatikus, vagy villamosmérnök MSc végzettség 

M-SZ-11 TERMELÉSI LOGISZTIKAI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 
nyitott, szakirányú továbbképzés - 2 félév - 

A képzés tartalma: A szakirányú továbbképzés célja, hogy a termeléshez valamilyen szinten kötődő, legalább BSc szintű végzettséggel rendelkező munkatársak részére olyan korszerű 
logisztikai ismereteket nyújtsunk, amelyek gyakorlati munkájuk hatékonyságát és szakszerűségét növelik. 

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

Felvételi követelmény: Műszaki, gazdasági vagy informatikai területen szerzett BSc szintű végzettség 
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M-SZ-12 LOGISZTIKAI RENDSZERTERVEZŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 
nyitott, szakirányú továbbképzés - 2 félév - 

A képzés tartalma: A szakirányú továbbképzés célja, hogy a logisztikához, anyagkezelési technológiához valamilyen szinten kötődő, legalább BSc szintű végzettséggel rendelkező 
munkatársak részére olyan korszerű logisztikai, rendszertechnikai ismereteket nyújtsunk, amely a gyakorlati munkájuk hatékonyságát és szakszerűségét támogatják.  

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

Felvételi követelmény: Műszaki, gazdasági vagy informatikai területen szerzett BSc szintű végzettség 

M-SZ-13 NEMZETKÖZI HEGESZTETT SZERKEZET TERVEZŐMÉRNÖK 
nyitott, szakirányú továbbképzés - 2 félév - 

A képzés célja: Az Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet képzésének célja olyan, korszerű ismeretekkel rendelkező, a nemzetközi normáknak megfelelő szakemberek kiképzése, 
akik alkalmasak a korábban megszerzett mérnöki tudásuk és a képzés során elsajátított ismeretek birtokában az új tudományos eredmények befogadására, alkalmazására, a korszerű 
hegesztett szerkezetek tervezésére a gyártási, a minőségbiztosítási és a gazdaságossági szempontok figyelembevétele mellett. 

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

Felvételi követelmény: Gépészmérnöki, építőmérnöki, vagy közlekedésmérnöki szakon szerzett szakképzettség (főiskolai, BSc-oklevél, egyetemi, MSc-diploma) és legalább egy 
éves szakmai gyakorlat 

M-SZ-14 GEOTERMIKUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 
nyitott, szakirányú továbbképzés - 4 félév - 

A képzés tartalma: A geotermikus szakmérnöki oklevelet szerzett szakemberek kompetenciát szereznek mind a geotermikus energiatermelés, mind a hasznosítás területén. Korszerű 
és naprakész ismereteket szereznek a geotermia szakterületén. Alaposan megismerik Magyarország geotermikus természeti adottságait és felhasználási lehetőségeit. Alkalmasakká 
válnak geotermikus energiahasznosítási projektek helyszínének megválasztására, a tervezésére és a létesítéshez, üzemeltetéshez szükséges feladatok elvégzésére. Jogosulttá válnak 
önálló geotermikus tervezői, szakértői tevékenység folytatására. 

Szakmai vezető: Dr. Tóth Anikó Nóra, Műszaki Földtudományi Kar 
Felvételi követelmény: Műszaki/természettudományi BSc végzettség 

M-SZ-15 HULLADÉKKEZELÉSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZAKMÉRNÖK 
szakirányú továbbképzés - 2 félév - 

A képzés tartalma: A posztgraduális szakirányú továbbképzés célja, hogy a hulladékfeldolgozó üzemek, szaktanácsadó intézmények, önkormányzatok, civil szervezetek, szakigazgatási 
intézmények hulladékgazdálkodás jellegű problémák megoldásával foglalkozó munkatársait, a kapcsolódó tudományterületekre alapozva, új ismeretek átadásával és a régebbi 
ismeretek elmélyítésével alkalmassá tegye az új kihívásoknak való megfelelésre. 

Szakmai vezető: Dr. Aleksza László, Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar  
Dr. Nagy Sándor, Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar 

Felvételi követelmény: BSc végzettség 
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M-SZ-16 MUNKAVÉDELMI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 
nyitott, szakirányú továbbképzés - 4 félév - 

A képzés tartalma: A posztgraduális szakirányú továbbképzés célja, hogy üzemek, szaktanácsadó intézmények, önkormányzatok, civil szervezetek, szakigazgatási intézmények 
munkatársait, a kapcsolódó tudományterületekre alapozva, új ismeretek átadásával és a régebbi ismeretek elmélyítésével alkalmassá tegye az új kihívásoknak való megfelelésre az 
alábbi területeken: általános, a munkavédelemhez kapcsolódó ismeretek: a biztonságtudomány elmélete; a munkavédelmi jog alapjai; a munkaélettan és munkalélektan; a szakmai 
kommunikáció és módszertan ismeretei. Alkalmazott munkavédelmi ismeretek és tudáselemek: a villamosság biztonságtechnikájával, a világítástechnikával, a munkavédelem jogi és 
eljárási ismereteivel, a foglalkozás-egészségüggyel, foglalkozási ártalmakkal, a fűtéssel, szellőzéssel, klímával, a zaj- és rezgésvédelemmel, valamint az ergonómiával kapcsolatos 
ismeretek. Specifikus munkavédelmi ismeretek: egyéni védőeszközök, a kémiai biztonság, a nyomástartó berendezések és hegesztés biztonságtechnikája, a gépek és technológiák 
biztonságtechnikája, az anyagmozgatás és raktározás biztonságtechnikája, a létesítés és létesítmények biztonsága, a szabványosítás és minőségmenedzsment, a kockázatértékelés, a 
munkahigiéné, a pszichoszociális kockázatok kezelése, valamint a vállalkozásmenedzsment és a tűzvédelmi ismeretek. 
Szakmai vezető: Dr. Zákányi Balázs, Műszaki Földtudományi Kar 
Felvételi követelmény: BSc végzettség 

M-SZ-17 ATOMERŐMŰVI ÜZEMELTETÉSI SZAKMÉRNÖK 
nyitott, szakirányú továbbképzés - 4 félév - 

A képzés tartalma: Egyre nő a kereslet a szakemberek iránt, akik a nukleáris iparban szeretnének elhelyezkedni. A Paks II. Akadémia célja, hogy színvonalas képzési programokkal 
bővítse az egyetemi hallgatók tudását és az atomenergiával kapcsolatos ismereteit. 
Szakmai vezető: Gépészmérnöki és Informatikai Kar 

Felvételi követelmény: 

Elfogadott alapképzési szak: anyagmérnöki, energetikai mérnöki, építőmérnöki, gépészmérnöki, ipari termék- és formatervező mérnöki, 
járműmérnöki, mechatronikai mérnöki, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, vegyészmérnöki, villamosmérnöki, fizikus, vegyész 
Elfogadott mesterképzési szak: anyagmérnöki, energetikai mérnöki, épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnöki, gépészmérnöki, gépészeti 
modellezés, ipari terméktervező mérnöki, járműmérnöki, kohómérnöki, mechatronikai mérnöki, olaj- és gázmérnöki, vegyészmérnöki, 
villamosmérnöki, fizikus, vegyész 

 


