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Bevezetés 

A XX. század második felében végbement dinamikus és széleskörű technikai fejlődés 

következtében már nemcsak az iparban, közlekedésben, hanem a hétköznapjainkban, így a 

háztartásainkban általánossá vált az olyan gépek, berendezések alkalmazása, használata, 

melyek működését már nem egyszerűen mechanikus elemek, hanem ezek elektronikával, 

hidraulikával, pneumatikával ötvözött rendszere határozza meg. 

 

Mechatronika fogalma 

Az ilyen típusú rendszerekkel való foglalkozás – tervezés, kivitelezés, szervezés, 

üzemeltetés, karbantartás, stb.- felvetette annak igényét, hogy az ezekre jellemző fogalmak is 

meghatározásra kerüljenek. Az egyik ilyen fogalom a mechatronika fogalma, mely az EU 

definíció szerint a következő: 

„A mechatronika a gépészet, az elektronika és a számítógépes irányítás egymás hatását 

erősítő integrációja. 

 

 

 

A mechatronika fogalma a XX. század második felében többféleképpen is 

meghatározásra került. A fent idézett fogalom véleményem szerint a legjobban érthető és 

legtöbbet használt meghatározások közé tartozik. 

 

Mechatronika oktatása 

Az új tudomány kialakulása szükségessé tette az ezzel foglalkozó szakemberek 

képzésének megszervezését is. Az előzőekből is kitűnt, hogy egy viszonylag rövid múlttal 

rendelkező tudományról van szó, így a hozzá kapcsolódó irodalmak, dokumentumok, 

háttéranyagok, száma viszonylag kevés, így egyes esetekben ezek megbízhatóságának 

ellenőrzésére széles körben nincs lehetőség. 
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A mechatronika oktatását azokban az iskolákban volt célszerű bevezetni, ahol az ipari 

környezet segítette az oktatás feltételrendszerének megteremtését, igényelte az ilyen típusú 

szakemberek képzését illetve az ipar elvárásainak megfogalmazásával, az iskolákkal 

együttműködve alakította ki az oktatás rendszerét. 

 

Mechatronika oktatása Magyarországon 

A különböző szintű képzés megkezdése Magyarországon szintén nem tekint vissza 

komoly múltra. Magyarországon a képzés különböző oktatási szinteken történik. A szintekhez 

kapcsolódóan kialakultak azok a szakirányok, melyek a mechatronika területen dolgozók 

tevékenységének irányultságát határozzák meg. 

Összefoglalva a teljesség igénye nélkül Magyarországon mechatronika oktatása az alábbi 

szinteken és iskolákban történik: 

 

Képzési 

szint 

Szakirány Iskola megnevezése 

középfokú 

mechatronikus karbantartó 

mechatronikai műszerész 

mechatronikai technikus 

Andrássy gyula Szakközépiskola:  

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki 

Szakközépiskola. 

Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és 

Kollégium.  

Déri Miksa Szakközépiskola és Szakiskola 

Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály 

Szakközépiskola és Szakiskola 

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ 

Szakiskola és Szakközépiskola Gregus Máté 

Tagintézmény 

Ipari Szakközépiskola és Szakiskola  

Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti 

Szakképző Iskola és Kollégium 

Mechatronikai Szakközépiskola és Gimnázium  

Péch Antal Műszaki Szakképző Iskola és 

Gimnázium  

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és 

Kollégium  

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola 

Rudnay Gyula Középiskolája és Szakiskolája 

Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskola  

Virágh Gedeon Szakközépiskola és Szakiskola  

felsőfokú 
mechatronikai mérnökasszisztens 

mechatronikai mérnök mesterszak 

Óbudai Egyetem 

Széchenyi István Egyetem 

Nyugat-magyarországi Egyetem 

Debreceni Egyetem Műszaki Kar 

 

Az előzőekben már többször megjegyeztem, hogy új tudományágról van szó, így a hozzá 

kapcsolódó oktatás feltétel rendszere, módszertana, tartalma folyamatosan változik, 



tökéletesedik. Ezek a változások egy olyan időszakban, amikor a szakképzés egésze is 

komoly változáson megy keresztül, komoly terhelésnek teszi ki az e területen dolgozókat.  

Azt sem tartom elhanyagolható tényezőnek, hogy mivel még kevés a megfelelő szinten 

képzett és gyakorlattal rendelkező szakember, így a nagy szakmai tudással, gyakorlattal 

rendelkező szakembereket az ipar a tanárokénál magasabb anyagi és erkölcsi elismeréssel 

alkalmazza, így az oktatás területén kevés az olyan típusú szakember, aki hatékonyan 

előmozdíthatná a mechatronika oktatásának fejlesztését. 

A szakképzés területén végbemenő évek óta tartó változások alapvetően 

befolyásolták/befolyásolják a mechatronikai képzést is. Ezek a változások komoly erőpróbát 

jelentenek a mechatronika területén dolgozó tanároknak is, mert egy új tudományhoz 

kapcsolódó dinamikusan fejlődő szakterület megkívánná, hogy nyugodt légkörben lehessen a 

szakmai képzés fejlődését körültekintően és hosszabb távon, érvényes módon kialakítani. Az 

évek óta tartó széleskörű és nem mindig időtálló változtatások folyamatos megismerése – 

mely elengedhetetlen a napi munkavégzéshez - lekötik a mechatronika oktatásával 

foglalkozók energiájának nagy részét. 

 

Mechatronika oktatásának fejlesztése 

A szakképzés nehézségei ellenére vannak előre mutató példák is. Ilyen példának tartom a 

győri Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium (később 

Lukács iskola) valamint a környezetében található nemzetközileg elismert a világ autóiparát 

nagymértékben meghatározó világcég együttműködését.  

Az iskola és a világcég a mechatronika oktatása bevezetésekor is szorosan 

együttműködött. Az oktatás bevezetésében a mechatronikán belüli szakterületeket képviselő 

nemzetközileg elismert más vállalatok is közreműködtek. Ennek eredményeként sikerült 

olyan feltételrendszert biztosítani, mely alapja a magas szintű képzésnek, melynek 

eredményeként a végzett tanulók a nemzetközi piacon is versenyképes tudásra tesznek szert. 

Szerencsésnek mondható az a tény is, hogy a Széchenyi István Egyetemen tanuló 

mérnöktanár hallgatók a pedagógiai gyakorlatot a Lukács iskolában folytatják illetve a 

Széchenyi István Egyetem által szervezett mechatronikai mérnökasszisztens képzés egy része 

szintén a Lukács iskolában történt. Ezen képzésekben résztvevő két különböző szintű oktatási 

intézmény tanárai közt az átlagosnál szorosabb szakmai kapcsolat alakult ki, mely hozzájárult 

a mechatronikai képzés színvonalának emeléséhez, valamint különböző oktatási módszerek 

kialakításához.  

A vállalatok igényeinek kielégítése érdekében a mechatronika oktatásának fejlesztése is 

folyamatos kell, hogy legyen, hiszen a vállalatok igénye a technika fejlődésével együtt 

változik.  

A Lukács iskola valamint világcég szakemberei időben felismerték annak 

szükségességét, hogy a mechatronika oktatásának fejlesztésébe folyamatosan 

együttműködjenek. Jó példa erre a jelenleg folyamatban lévő munka, melynek célja a német 

és a magyar oktatási dokumentumok, követelmények, előírások összevetése után, egy 

egységes, nemzetközileg is elismert oktatási rendszer kidolgozása.  



A munka során tapasztalható volt, hogy a német és magyar oktatási előírások között 

vannak eltérések. Ez eddigi tapasztalataink alapján – nem végleges – véleményként azt 

állapítottuk meg, hogy a német képzés a vállalati igények kielégítésére helyezi a hangsúlyt.  

A munkában résztvevő szakemberek célja az, hogy olyan szakmai dokumentációt 

készítsen, mely mindkét területről a szakmailag legjobban megfelelő elképzelést alkalmazza 

és az ipar igényeinek kielégítése érdekében folyamatosan fejleszthető legyen, miközben 

nemzetközileg használható legye, ugyanakkor messzemenően vegye figyelembe a magyar 

oktatásra vonatkozó előírásokat.  


