
Mechatronika 
 

 

A mechatronikai mérnök a gépészeti, a 

villamosmérnöki és az alkalmazott 

informatikai tudományok szinergikus 

ismeretét felhasználva az intelligens és 

együttműködő gépek tervezését, 

működtetését, karbantartását végzi.  

Ma az iparban szinte valamennyi modern 

gép tartalmaz elektronikát és a 

működéséhez szükséges programot. Ma 

már nem kétséges, hogy az iparban a 

szolgáltatásban a jövő az olyan 

berendezéseké, amelyek az automatikus 

működésük mellett a változó bemenő 

jelekhez, működési feltételekhez, 

környezeti változásokhoz rugalmasan 

alkalmazkodó szabályozással rendel-

keznek, öntanulóak, egyszóval intelli-

gensek.  

A mechatronika nem egyszerűen csak egy 

új tudományterület, hanem új mérnöki 

szemléletmód, amely a kiemelten művelt 

szakterület mellett feltételezi a másik kettő 

alkalmazási szintű ismeretét is. A 

mechatronika a modern mérnöki tervezés 

fejlődési folyamatának természetes 

lépcsőfokává vált. 

 

A Debreceni Egyetem Műszaki Kar az 

utóbbi években nagy változáson ment 

keresztül. Valamennyi szakunkon 

akkreditált alap és mesterképzés van, 

tehát a fiataloknak nem kell azért 

elhagyniuk a várost, hogy okleveles 

mérnökök legyenek. A Kar laborháttere a 

pályázati forrásokból biztosított összesen 

3,5 milliárd Ft támogatásnak köszönhetően 

teljesen megújult, sok tekintetben 

Magyarország és Európa legjobban 

felszerelt oktatási és kutatási laborjai jöttek 

létre. 
  
Az ipar jelenleg 4. forradalmán megy 

keresztül (Ipar 4.0). A Műszaki Kar ennek 

az új kihívásnak hatására teljesen 

átalakította képzési programját, órahálóit 

és az oktatandó témákat, azok 

mennyiségét. 
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Meghirdetett specializációk 

Mechatronikai mérnöki alapképzésen: 
Mechatronikai rendszerek specializáció. 

Mechatronikai mérnök mesterképzésben:  

 
Kiberfizikai rendszerek: Az elkövetkező 
évtizedekben a gyártási és munkafolyamatok 
fejlesztése, szimulációja és optimalizálása 
rendkívül realisztikus módon történik. A 
modellek és a gyártási adatok segítségével 
virtualizálhatók az anyag- és az energiaáramlás, 
intuitív módon megismerhetők a gyártási és 
munkafeladatok, illetve rugalmasan hozhatók 
létre gyártási koncepciók. 
 
Elektronikai szereléstechnológia specializáció: A 
specializáció legfőbb célja elektronikai 
alkatrészek, részegységek, készülékek és 
rendszerek gyártásához kapcsolódó alap 
technológiák és fejlesztési eljárások 
ismertetése.  
 
Épületmechatronikai és intelligens épületek: a 
specializáció az épített környezetben található 
épületgépészeti, energetikai megoldások 
irányítási, és irányítástervezési feladataira készít 
fel.   
 
Járműmechatronikai szereléstechnológia 
specializáció: A specializáció legfőbb célja az 
autóipari beszállítók körében alkalmazott 
járműmechatronikai gyártási folyamatok 
valamennyi összetevőjének az ismertetése. 

 

A mechatronika szak integrált képzés keretében 
is indul. Ennek lényege: A gazdaság és 
tudományos kutatás élvonalbeli 
szegmensei által igényelt, elméletileg is jól 
felkészült, magas szellemi hányadú, 
csúcstechnológiákat alkalmazó, 
innovatív kutatási-fejlesztési 
tevékenységre képes fiatal mérnökhallgatók 
képzési programja. A tanulmányaikat a 
program keretében végzők sikeres teljesítés 
esetén mind a BSc, mind az MSc diplomát a 
jogszabályok által előírt keretek között szerzik 
meg, de akár BSc diplomával abba hagyhatják. 
Erre a képzésre nem kell jelentkezni külön a 
felvételi során. Tervek szerint 20 fővel indul. 
Bekerülni előreláthatólag 380 pont felett lehet. 

A képzés ipari támogatói:  

 

 

 

 


