Járműmérnöki alapszak / Gépjárművek specializáció
Szakfelelős: Dr. Csák Bence
A gépjárművek specializáció keretein belül részletesebben is megismerheti a futóművek
működését, az erőátviteli rendszer elemeit a motorok, valamint azok segédberendezéseinek
működését. A specializáció további hangsúlyos területei a kipufogógáz utókezelés valamint a
járműdiagnosztika. Megismerik a modern járművekben használt vezetéstámogató
berendezéseket, az elektromos- és hibrid járművek működését, beleértve a tüzelőanyag cellával
hajtott járműveket is.

Kinek ajánljuk a gépjárművek specializációt?
•
•
•
•

Ha érdekeli a legmodernebb járműipari fejlesztések és irányzatok
Ha szeretné megismerni a korszerű járműtervezés alapjait és legfontosabb szabályait
Ha szeretné az elméletet látni gyakorlatban is
Ha kipróbálna néhány új elképzelést járműveken vagy járművekben, és a hatásait
szimulált környezetben

Hol helyezkedhet el a szakirányon szerzett diplomával?
•
•
•
•

Járművek és mobil gépek tervezésével, gyártásával és javításával, továbbá ezek
szervezésével kapcsolatos teendőket ellátó vállalatoknál.
Járművek és mobilgépek üzembe helyezésével és üzemeltetésével kapcsolatos hatósági
feladatok ellátásával, szervezésével foglalkozó intézményeknél.
Műszaki tervezői, szervezői és irányítási feladatok ellátására, illetve
Hatósági és marketing tevékenység végzésére szakosodott cégeknél.

Fontosabb tárgyak
✓
✓
✓
✓
✓

Gépjárművek erőátvitele
Gépjármű futóművek I-II
Gépjármű motorok I-II
Járművillamosság
Gépjárművek üzeme I-II

Céges partnerek:
Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.; Knorr Bremse Fékrendszerek Kft.; AVL
Hungary Kft,; Axial Kft,; Hilti Szerszám Kft.; Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Zrt.;
Stadler Szolnok Vasúti Járműgyártó Kft.;

Oktatásfelelős: Kun Krisztián, Járműtechnológiai Kutatócsoport-vezető
kun.krisztian@gamf.uni-neumann.hu

Kapcsolattartó: Sári Zoltán, Tanársegéd
sari.zoltan@gamf.uni-neumann.hu

Járműmérnöki alapszak / Járműgyártás specializáció
Szakirány felelős: Kun Krisztián
A korszerű járműgyártás optimális működtetéséhez elengedhetetlenül fontos az automatizált
gyártási folyamatok megtervezése, ezért a specializáción belül, ezen folyamatok során
előforduló szereléstechnológiákkal, robotizált rendszerekkel, kötéstechnológiákkal és az CNC
vezérlésű megmunkálóközpontok gyakorlati használatával ismerkedhetsz meg.

Kinek ajánljuk a Járműgyártás specializációt?
•
•
•
•

Ha érdekeli a legmodernebb járműgyártó berendezések használata,
o Prototípusgyártástól a 3D szkennelésig.
Ha szeretné megismerni a korszerű járműgyártás alapjait és legfontosabb szabályait,
Ha szívesen látogatna el a terület vezető vállalataihoz az egyetemi kollégákkal,
Ha szeretné az elméletet látni gyakorlatban is,
o Mindezt valóban testközelből!

Hol helyezkedhet el a szakirányon szerzett diplomával?
•
•
•

Járművek és mobil gépek gyártásával és javításával, továbbá ezek szervezésével
kapcsolatos teendőket ellátó vállalatoknál.
Nem csak a járműiparban! A legnagyobb járműipari beszállítók mellett egyéb, gyártási
folyamatokat végző vállalatoknál
Műszaki tervezői, gyártásvezetői- és irányítási feladatok ellátására, illetve

Fontosabb tárgyak
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Gyártásautomatizálás
Képlékenyalakítás a járműiparban
Robotok a járműgyártásban
Szereléstechnológia
Műanyagok a járművekben
Járműipari kötéstechnológiák

Céges partnerek:
Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Zrt., NCT Ipari Elektronika Kft., Excel Csepel
Szerszámgépgyártó Kft., Hilti Szerszám Kft., GE General Electric, Audi Hungaria Zrt.,
Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft., Knorr Bremse Fékrendszerek Kft., Axial Kft.,
Stadler Szolnok Vasúti Járműgyártó Kft.

Kapcsolattartó: Kun Krisztián, Tanársegéd
kun.krisztian@gamf.uni-neumann.hu

Járműmérnöki alapszak / Festő-fényező specializáció
Szakirány felelős: Prof. Dr. Belina Károly
A járműgyártás fejlesztése és bővítése Magyarországon szükségessé tette a járműmérnök
képzés módosítását, melynek során a NJE IJAT Tanszék kidolgozta a járműmérnök alapszak
új, festő-fényező specializációját, amely magyarországi viszonylatban egyedülálló, hiszen
jelenleg nincs ilyen felsőfokú oktatás máshol.
A specializáción oktatott tananyag messze túlmutat a karosszéria előkészítésén és festésén, és a
széleskörű, gyakorlatorientált felületkezelési ismeretanyag az ipar számos szegmensében
hasznosítható.
Specializáció előnyei:
• Országosan egyedülálló
• Versenyképes tudást biztosít
• Széleskörű ismeretet ad
• Korszerű laboratóriumi vizsgálatok
• Fiatal oktatói csapat
• Gyárlátogatások
• Gyakorlatok, projekt feladatok
• Kiváló elhelyezkedési lehetőségek
Megszerzett ismeretanyag segítségével korszerű laboratóriumi gyakorlatot szerezhetnek
hallgatóink, részt vehetnek TDK munkában és ipari nagyvállalatoknál írhatják
szakdolgozatukat.
A járműgyártás során használt fémek és műanyagok esztétikai bevonatolása mellett, a
különféle lakkok és festékek korrózióvédelmi szerepet is betöltenek. Ezeknek az anyagoknak
az összetételét, viselkedését, valamint a különféle bevonatok készítésének és javításának
technológiáját ismerheti meg a festő fényező specializációt választó hallgató.
A 3 félév alatt tanult tárgyak a következők: Korrózióvédelem a járműiparban, Lakkok és
festékek összetétele előállítása, Színelmélet színmérés, Felviteli technológiák és berendezések,
Lakkok és festékek vizsgálata, Műanyag elemek bevonása, Környezetvédelmi kérdések a
bevonatoknál, Bevonatok javítása, Járműkarosszéria, Járműdiagnosztika, Ragasztástechnika a
járműiparban, Fényezőüzemek tervezése, Alternatív járműhajtások, Tervezési projektfeladat
A szakirányon megszerzett ismeretanyag segítségével a hallgatókat kiváló elhelyezkedési
lehetőségek (pl. fejlesztőmérnök, festéklabor-vezető, minőségirányítási vezető, anyagvizsgálati
vezető, gyártáselőkészítő mérnök) várják számos iparágban (járműipar, gépipar, elektronikai
ipar, műanyagipar stb.)

Kapcsolattartó: Angeli Eliza, tudományos. segédmunkatárs
angeli.eliza@gamf.uni-neumann.hu

