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Kedves Leendő Hallgatónk! 

A Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kara a hazai fel-

sőoktatás meghatározó intézményeként több mint fél év-

százada áll a műszaki pályán továbbtanulni szándékozók 

rendelkezésére. A Magyarországon is általánosan alkal-

mazott szakstruktúrának megfelelően alap- (bachelor, 

BSc), illetve mesterszinten (master MSc) indítunk akkre-

ditált – államilag elismert - és támogatott képzéseket. 

Ezek a szakok kiegészülnek a felsőoktatási szakképzési- 

és doktori (PhD) programjainkkal is. A hallgatók tanulmá-

nyaikat a legnépszerűbb gépészmérnöki szak mellett a 

tradícióinkhoz is kötődő mezőgazdasági és élelmiszeripari 

gépészmérnöki, a talán legkeresettebb tudásanyagot fel-

ölelő mechatronikai mérnöki és a műszaki-, gazdaságtu-

dományi területek ismereteire alapozó műszaki menedzser 

szakokon kezdhetik meg. 

Az elmúlt években egy 2 500 millió Ft-os beruházási program eredményeként a telje-

sen megújult és duplájára növekedett laboratóriumi kapacitásunk, és a gazdasági élet 

prominenseivel kialakított szakmai együttműködésünk, gyakornoki rendszerünk egye-

dülállóan korszerű feltételeket teremt a nálunk tanuló diákok számára. Ez is bizonyosan 

hozzájárul ahhoz hogy a végzőseink kitűnő elhelyezkedési lehetőségek között válogat-

hatnak és diplomával a kezükben egy sikeres műszaki-értelmiségi karriert kezdhetnek 

meg. 

Bár az oktatási programok elnevezése és a megszerezhető végzettség egységes a hazai 

felsőoktatásban, a Gépészmérnöki Kar egyedülálló hallgatóközpontúsága, oktatóink 

szakmai kvalitása, elkötelezettsége és nem utolsó sorban a hamisítatlan egyetemi kör-

nyezet ideálissá teszi Gödöllőt a műszaki felsőfokú tanulmányok iránt érdeklődők szá-

mára.  

Bízom benne, hogy itt olvasható alapvető információk alapján - esetleg egyik nyílt na-

punkon személyesen is tájékozódva - az elkövetkező hetekben megfontolt döntést hoz, 

és a közeljövőben valamelyik szakunk hallgatójaként üdvözölhetjük. 

 

Önt is várja a Kar, amely kezet nyújt! 

 

Dr. Szabó István 

dékán 
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SAP Hungary Kft. 

Lear Corporation Hungary Kft. 

Chinoin Zrt 

Ganz Mérőgyár Kft. 

KITE Zrt. 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. 

Paksi Atomerőmű 

Vogel-Noot Mezőgépgyár Kft. 

Axiál Kft. 

SPA Hungary Holding ZRT. 

National Instruments Hungary Kft 

Hyginett Kft. 

IKR Zrt. 

 

A Gépész Mérnöki Kar legfontosabb vállalati partnerei: 

Vaillant Saunier Duval Kft. 

ENI Hungária ZRt 

SKF Svéd Golyóscsapágy ZRT 

Invest Gépkereskedelmi Kft. 

Festo Kft. 

Shick-R Kft. 

Mátrai Erőmű Zrt. 

CLAAS Hungária Kft. 

FVM Gépesítési Intézet 

Velence Resort & SPA Kft 

FKF ZRT 

Magyar Suzuki ZRT 

Budapest Gyógyfürdői ZRT 
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Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök (FSz) 

A felsőoktatási szakképzés célja olyan mezőgazdasági szakemberek képzése, akik alkal-
masak:  

 a vezető mérnökök munkájához szükséges hardverek és szoftverek alkalmazására; 

  kommunikációtechnikai és számítógépes vevőszolgálat és kereskedelmi feladatok 
ellátására; 

 minőségbiztosítási rendszer kidolgozására és alkalmazására; 

 munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenység végzésére; 

 munkabiztonsági és munkaegészségügyi feladatok ellátására; 

 a javítási, üzemfenntartási, karbantartási folyamatok irányítására; 

 a tervezési feladatok előkészítésében, megvalósításában történő közreműködésre; 

 anyagszükséglet tervezésére, számolására, anyagnyilvántartások vezetésére; 

 eszközök működőképességének biztosítására; 

 ellenőrzési folyamatokban történő közreműködésre; 

 a vállalatgazdasági és marketing előírásainak megvalósítására; 

 menedzsment és termelési feladatok pénzügyi, bér- és létszámgazdálkodásának 
előkészítésére.  

A képzés hossza: 4 félév  
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A Szent István Egyetem 
Gépészmérnöki Karon oktatott szakok 

A „Hatodik Évtized” 

Hatvan év a történelemben nem nagy idő. Egy iskola perspektívájából azonban  
már figyelemreméltó távlat. Különösen egy olyan tudományág tekintetében, amely 
önmaga sem öregebb kétszáz évnél. Ma a Szent István Egyetem Gépészmérnöki  
Karára az itt végzettek harmadik generációja jár, de a negyedik is már a gimnázium 
padjait koptatja. 
Az, hogy valaki a fiát és az unokáját is saját Alma Máterébe küldi tanulni, jelenthet 
fantáziátlanságot is. Mi mégis reméljük, hogy a jelenség a megelégedettség, az iskola 
és tanárai iránti tisztelet jele. A kölcsönös megbecsülés jegyében Karunk megújult 
képzési rendszerrel és infrastruktúrával várja a negyedik generációt. Ami nem válto-
zott, az a családias hangulat, a közvetlen és kötetlen tanár-diák viszony, amely egyedi-
vé teszi a Gödöllőn folyó felsőfokú műszaki szakemberképzést. 
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A Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karának dinamikus fejlődésére jellemző, 
hogy az aktuális törvények adta lehetőségeket kihasználva úttörőként valósította meg 
a kétlépcsős képzést, a külföldi részképzést és a kredit pontokat bevezető modul rend-
szerű képzést. A Kar az elsők között csatlakozott a „Bolognai folyamat”-hoz is, így ma a 
gépészmérnöki, és más szakok-képzése is úgynevezett lineáris, egymásra épülő formá-
ban folyik. 

Alapszakok (BSc) 

Az alapszakok olyan képzést nyújtanak, amelyek célkitű-
zése, hogy a végzett hallgatók közvetlenül a gyakorlatban 
hasznosítható ismereteket szerezzenek, ugyanakkor meg-
felelő alapot kapjanak a további szakmai elmélyüléshez, a 
mesterfokozat (MSc) megszerzéséhez. 

Választható szakok: 
 
 Gépészmérnök 
 Mechatronikai mérnök 
 Mezőgazdasági és élelmiszer-

ipari gépészmérnök 
 Műszaki menedzser 
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A Kooperatív szakmai gyakorlat során a hallgatók a tanul-
mányok mellett szakmai tapasztalatot is szerezhetnek egy
-egy neves nemzetközi cégnél. Ismeretes, hogy a pálya-
kezdő mérnökök szakmai tapasztalat és gyakorlat hiányá-
ban nehezebben tudnak elhelyezkedni, vagy a kevésbé jól 
fizető állásokhoz jutnak. Ezt kompenzálja ezen a gyakorla-
ton való részvétel, ahol a hallgatóink a tanulással párhu-
zamosan, vállalati munkakörnyezetben, kijelölt mérnökök 
irányításával, mérnökgyakornoki feladatokat kapnak. Így 
a vállalatnál végzett munka alatt jelentős tapasztalat bir-
tokába jutnak, gyakorlatot és magabiztosságot szereznek, 
továbbá hozzásegítik őket a sikeresebb pályakezdéshez, 
amely számos esetben a gyakorlatoztató cégnél történik. 
A kooperatív képzés elvégzését a cég és az egyetem külön 
oklevéllel igazolja, mely a munkába lépéskor igen nagy 
előnyt biztosít. 
 
A szakmai előnyök: 
 tanulmány és szakmai gyakorlat egyidőben 
 idegennyelv-tudás bővítése és gyakorlása 
 precizitásra, pontos időbeosztásra és hatékony munka-

végzésre tanít 
 kialakítja a csapatszellemet 
 a valódi munkakezdéshez tapasztalatot és magabiztos-

ságot ad 
 a diplomadolgozat/szakdolgozat témáját, konzultálását 

a vállalat biztosítja 
 a gyakorlat időtartamára fizetés jár 

A gyakorlat teszi a mestert! Kooperatív szakmai gyakorlat 
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Létesítménymérnök (MSc) 

A képzés célja olyan mérnökök képzése, akik képesek 
előképzettségük, szakmai ismereteik, nyelvismeretük, jogi 
és gazdasági tanulmányaik alapján a teljes létesítmény-
kivitelezési folyamat végigkísérésére, majd pedig a folya-
matos üzemeltetés, karbantartás, felújítás teendőinek 
összefogására. Alkalmasak meglévő kommunális, ipari, 
vagy mezőgazdasági épületek teljes körű üzemeltetésére, 
a vezetési, irányítási és fejlesztési feladatok ellátására, 
épületek auditálására, épületek és részrendszereik diag-
nosztikai vizsgálatára. 

Műszaki menedzser (MSc) 

A műszaki menedzser képzés magasabb szintjét jelentő 
mesterképzés során a természet-, a műszaki, továbbá 
gazdaság– és menedzsment tudományi ismeretek körét 
és mélységét is növeljük az alapszinthez képest. A szak a 
Szent István Egyetem karközi együttműködésében kerül 
meghirdetésre. A tantárgyak gondozásában a Gépészmér-
nöki Kar koordinációja mellett közreműködik az Egyetem 
több kara is. A magasabb színvonalú és igényesebb kép-
zés a műszaki menedzseri munkakörök színvonalas ellátá-
sához ad muníciót, és felkészít a szakterületi doktorkép-
zésre is (PhD). A szakot elvégzők olyan kompetenciák 
birtokába jutnak, amelyek alkalmassá teszik őket a külön-
böző típusú, méretű és tevékenységű vállalkozások top-
menedzseri feladatainak ellátására – akár idegennyelv-
tudást igénylő munkakörökben is. 
 
Választható szakmai modulok: 
 Agrobiznisz 
 Megújuló energiák 
 Projekttervezés és –kontroll 
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Mesterszakok (MSc) 

A BSc képzettségre alapozó mester szakok, amelyek mélyebb 
elméleti ismereteket, specializált végzettséget adnak. Ez a 
diploma a munkaerőpiacon a vezetői megbízások, a továbbta-
nuláskor a doktorképzés feltétele lehet. 
 
Elsősorban olyanoknak ajánljuk a gépészmérnöki mestersza-
kot, akik rendelkeznek az alábbi tulajdonságokkal: 
 kreativitás, rugalmasság, 
 probléma felismerő és megoldó készség, 
 intuíció és módszeresség, 
 tanulási készség és jó memória, 
 széles műveltség, 
 információ feldolgozási képesség, 
 környezettel szembeni érzékenység, 
 elkötelezettség és igény a minőségi munkára, 
 a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás, 
 kezdeményezés, személyes felelősségvállalás és gyakorlás, 

döntéshozatal, 
 alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való 

részvételre, 
 kellő gyakorlat után vezetői feladatok ellátására. 
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Gépészmérnök (BSc) 

Klasszikus gépészmérnök képzés, az ipari gépgyártás kö-
vetelményeinek eleget tevő tervező és technológus mér-
nök igény kielégítésére. 
A gépészmérnöki képzés célja, hogy olyan széles látókörű, 
az élet minden területén helytálló műszaki szakemberek 
kerüljenek ki az egyetemről, akik alkalmasak a gépészeti 
berendezések tervezési, létrehozási és fejlesztési felada-
tainak ellátására, gépipari technológiai feladatok megol-
dására, a termelés és üzemeltetés magasabb szintű szer-
vezési, fejlesztési és irányítási feladatainak ellátására, a 
fizikai tudományok gépészetben fontos szerepet játszó 
eredményeinek alkalmazására. Ilyen felkészültséggel 
nemcsak a hazai, de a nemzetközi munkaerő piacon is 
számíthatnak munkára, 
anyagi és erkölcsi megbecsülésre. 
 
Választható szakirányok: 
 energetika 
 gépgyártó 
 gépjárműtechnika 
 gépüzemfenntartó 
 környezettechnika 
 mérnök-informatika 
 műszaki logisztika 
 mérnök-üzletkötő 
 létesítményüzemeltető 
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A mesterképzés célja olyan mérnökök képzése, akik képe-
sek gépészeti berendezések és folyamatok koncepciójá-
nak kidolgozására, modellezésére, majd tervezésére, gép-
ipari technológiák fejlesztésére, környezetszempontú 
alkalmazására, vezetési, irányítási és szervezési feladatok 
ellátására. Tudásukat felhasználhatják a kutatás, az inno-
váció, hazai és nemzetközi mérnöki projektek területén. 
Ez a diploma a munkaerőpiacon a vezetői megbízások, 
továbbtanuláskor a doktorképzés feltétele. 
 
Választható szakirányok: 
 műszaki folyamattervező 
 környezetipari 
 műszaki fejlesztő 
 létesítménymérnök 
 mobil gépek és járműrendszerek 

Gépészmérnök (MSc) 

Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök (MSc) 

Ez a szakma Karunk aktív közreműködésével alakult ki, és 
fejlődött olyanná, hogy a Gödöllőn végzett gépészmérnö-
kök alkalmasak a szorosan vett mezőgazdasági tevékeny-
ségek támogatásán túl, az élhető vidék infrastruktúrájá-
nak kialakítására és üzemeltetésére. Nem véletlen, hogy 
ennek a szaknak a megalapítója a SZIE Gépészmérnöki 
Kar. 
 
Választható szakirányok: 
 mezőgazdasági gép- és géprendszer tervező 
 élelmiszeripari gép- és géprendszer tervező 
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Békéscsabai kihelyezett képzés (BSc) 

A Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karának Kihelye-
zett Tagozata Békéscsabán várja a továbbtanulni vágyó, a 
műszaki felsőoktatás iránt érdeklődő pályaválasztók je-
lentkezését a gépészmérnöki (BSc) képzésre. 
Az együttműködés a Szent István Egyetem Gazdasági, 
Agrár- és Egészségtudományi Kar Békéscsabai Kampuszá-
val valósult meg. Az 1-2. félév (tömbösített mérnöki alap-
ismeretek blokk) helyszíne Békéscsaba, a 3-6. félév a Gö-
döllői Kampusz. A 7. félév, esetleg további gyakorlati, 
illetve szakdolgozat-készítési félév a Szent István Egyetem 
Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Karán, valamint 
Békés megyei üzemi gyakorlati helyszíneken tölthető el. 
 
Gépészmérnök leszek: A siker kapujában – Békéscsabán 
 
Jelentkezz Te is a kihelyezett tagozatra, mert: 
 az egyik meghatározó hazai egyetem Gépészmérnöki 

Karának diákja lehetsz, 
 tanulmányaidat Gödöllőn, a Gépészmérnöki Kar más 

alapszakain is folytathatod (mechatronikai mérnök, 
mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök), 

 a Kar keretében mesterszakon tanulhatsz tovább 
 egy több campusból álló nagy egyetem polgáraként 

egy pezsgő egyetemi közösség részese lehetsz 
 olyan diplomát szerezhetsz, amely iránt komoly érdek-

lődés mutatkozik. 
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Mechatronikai mérnök (BSc) 

A mai kor igényeinek megfelelő, elektromos és informati-
kai elemeket is tartalmazó mechanikai eszközök, rendsze-
rek megalkotására és működtetésére alkalmas rendszer-
integrátor mérnök (system engineer). 
A képzés célja a tanulmányok során komplex természet-
tudományos, elektronikai, gépészeti, informatikai és gaz-
dasági ismeretekkel rendelkező mérnökök képzése. A 
fiatal szakemberek képesek lesznek mechatronikai eszkö-
zök, berendezések felhasználásán alapuló gyártási, szere-
lési, szabályozási folyamatok felügyeletére és irányításá-
ra, egyszerűbb mechatronikai szerkezetek tervezésére, 
valamint mechatronikai rendszerek üzemeltetésére és 
karbantartására. Képesek lesznek a több szakmára kiter-
jedő ismeretek szintetizálására és azok együttes alkalma-
zásával új értékek előállítására. 
 
Választható szakirányok: 
 gépészeti mechatronika 
 kommunikáció-technikai rendszerek mechatronikája 
 járműmechatronika 
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Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök (BSc) 

A szakon végzettek a mai kor polihisztorai lesznek. Alkal-
massá válnak a mezőgazdasági és élelmiszeripari tevé-
kenységek támogatására, közmű üzemek, önkormányzat-
ok, gépforgalmazó és javító üzemek irányítására. 
Az oktatás fő feladatának a jelentős mezőgazdasági, élel-
miszeripari, környezettechnikai valamint ökonómiai tu-
dással is rendelkező gépészmérnökök képzését tekinti. Ez 
a szakma a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karának 
közreműködésével alakult ki, az alkalmazott képzési mód-
szer az egész világon unikumnak tekinthető. Az ilyen ösz-
szetételű tudással rendelkező gépészmérnök nemcsak a 
szűkebb műszaki terület, hanem egy komplex gazdaság, 
üzem irányítására is alkalmassá válik. 
 
Választható szakirányok: 
 mezőgazdasági és élelmiszeripari terméktervező 
 mezőgazdasági termékfeldolgozó 
 termeléstechnológiai és műszaki szolgáltató 
 termelőeszköz-kereskedő 
 környezet-informatikai 
 erőgéptechnika 
 agrárenergetika 
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Műszaki menedzser (BSc) 

Műszaki, gazdasági, jogi és menedzsment ismeretekkel 
felvértezett diplomás szakember, aki képes a sikeres vál-
lalati működés feltételeinek megteremtésére. 
A képzés során olyan komplex szaktudást tudunk nyújta-
ni, amely birtokában végzett szakembereink képesek a 
műszaki-természettudományos ismeretekre épülő gaz-
dálkodási- és szervezéstudományi ismeretek alkotó alkal-
mazására. Olyan készségek, képességek birtokába kerül-
nek, amelyek garanciát jelenthetnek a műszaki, mérnöki 
tevékenység magasabb színvonalú folytatására, a piaci 
verseny játékszabályai közötti eligazodásra, a racionális 
döntéshozatalra és a különböző típusú vállalkozások me-
nedzselésében való érdemi közreműködésre. 
 
Választható szakirányok: 
 mérnök üzletkötő 
 termelés- és minőségmenedzsment 
 energiagazdálkodási 


