
Mechatronikai mérnök  

 

 Napjainkban az intelligens gépek tudománya meghatározásának megfelelően, egy 

mechatronikai termék esetében, csak akkor lehet a leghatékonyabb funkcionalitást 

elérni, ha a gépész-, a villamos- és az informatikai tudományterületek már a termék 

tervezési fázisában összefonódnak.  

 A mechatronikai mérnöki alapképzésben (BSc) részt vevő hallgatók képesek lesznek 

mechatronikai eszközök, berendezések felhasználásán alapuló rendszerfolyamatok 

felügyeletére, irányítására, üzemeltetésére és karbantartására, valamint egyszerűbb 

mechatronikai szerkezetek tervezésére, termékké válásuk menedzselésére.  

 Gépészmérnöki alapokon nyugvó magabiztos elektronikai és informatikai ismeretek. 

Erős probléma-megoldó készség elsajátítása, a komplex, multidiszciplináris 

rendszerekben való gondolkodásnak köszönhetően.  

 Mechatronikai építőelemek és szerkezetek. Szenzorok, aktuátorok. Vezérlés, 

szabályozás. Tervezés, modellezés/szimuláció. 

 Különleges megmunkálások alkalmazása a mechatronikában: lézertechnológia – de 

nemcsak elméletben, hanem a gyakorlatban is! A mechatronikai mérnöki alapképzés 

szakirányaként Magyarországon egyedülálló képzési forma, nagyteljesítményű 

szilárdtest-lézeres megmunkálások oktatása és kutatása, a Főiskola 

laboratóriumában. 

 A mechatronika új alkalmazási területének kutatása: mobil-mechatronika. Mobil 

eszközzel (okostelefon, tablet) támogatott mechatronikai berendezések tervezése. 

Célja olyan elérhető árú termékek fejlesztése a „hétköznapi ember” számára, 

amelyeket eddig csak speciális intézmények szolgáltatásaként vehettek igénybe 

(egészségügy/életvitel, sport/fitnesz, szépségipar, babaipar …).  



 A mechatronikai mérnöki képzés, a szűkebb szakmai ismereteken túl, humán 

kurzusokkal is kiegészül: a hallgatók környezetvédelmi (megújuló energiák), 

szaknyelvi, gazdasági és társadalomtudományi ismeretekkel is gazdagodnak. 



Képzési kimeneti követelmények  

 

Képzési idő:  

7 félév  

 

Teljesítendő kreditek száma:  

210  

 

Munkarend:  

nappali és levelező  

 

Képzési terület:  

műszaki tudományok  

 

Képzési ág:  

gépész, közlekedési, mechatronikai mérnöki  

 

Végzettségi szint:  

alapfokozat (baccalaureus, bachelor, röv.: BSc)  

 

Végzettség megnevezése:  

Mechatronikai mérnök  

 

Nyelvi követelmények:  

Az alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú 

nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.  



Technikai információk a képzésről  

I. félév 

Tantárgy 

megnevezése 

 

Heti 

óraszám 

 

Kredit 

 

Követelmény 

Matematika I.  2+3 5 gyj 

Informatika I.  0+2 3 gyj 

Közgazdaságtan  2+2 5 szk 

Elektrotechnika I.  2+1 3 ik 

Műszaki kémia  2+0 3 ik 

Anyagismeret  3+1 4 szk 

Műszaki 

kommunikáció  

2+2 4 gyj 

Mérnöki 

alapismeretek  

2+1 3 gyj 

Mechatronika 

alapjai  

2+1 3 gyj 

 

[V1] megjegyzést írt: Ennek itt nincs értelme.  


