
Győri járműmérnök-, gépész hallgatók Szakmai Napja Szombathelyen, avagy az 
innovatív, kreatív mérnöki gondolkodás csúcsai az egyedi,különleges felépítményű 
járművek terén 
 
A Széchenyi István Egyetem Közúti & Vasúti Járművek Tanszék részéről dr. Lakatos István 
tanszékvezető és az Advanced Traffic Solutions KFT (ATS) közlekedésbiztonsági szakértői 
csapata Molnár László járműgyártó mérnök, közlekedési szakértő vezetésével közösen 
egymásra épülő modulú posztgraduális szakmai gyakorlati képzést dolgozott ki immár 3 éve, 
melynek minden modulja egy-egy féléves szorgalmi időszakot ölel fel. Ehhez egyfajta alapul 
szolgál, hogy az Advanced Traffic Solutions KFT közlekedésbiztonsági szakértői a több mint 
15 éves egyedi járműtervezői, engedélyeztetői tevékenységük mellett pl. szerves részesei, 
közreműködői sajátos ún. "kit-car", illetve különleges felépítményű járműgyártási projektnek 
is.  
 
E jelenleg még hazánkban úttörőnek számító képzésnek – mely bár magán hordozza a 
napjainkban sokszor hallható duális képzés jegyeit, de túl is mutat rajta a tehetséggondozás 
speciális lehetőségeivel - alapvető célja a mérnöki tervezői kreativitás ötvözésének, 
harmonizációjának bemutatása a nemzetközi-és hazai jogszabályi háttér, járműipari műszaki 
követelmények – ENSZ-EBG előírások – keretrendszerével úgy, hogy gyakorlati jellegű 
tapasztalatokkal rendelkező szakembereket tudjanak kapni a járműipari cégek. 
 

 
 
Pont e gyakorlat orientáltság jegyében került sor a képzés keretében 2015.12.04-én egy 
speciális szakmai napra a hallgatók részére Szombathelyen, melynek egyedi jellegét a SIEX 
KFT – mint az országban az egyik legjelentősebb különleges egyedi jármű felépítményeket 



gyártója -, illetve az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek Szombathelyi Intézete 
biztosította. 
 
Molnár László járműgyártó mérnök, közlekedési szakértő: 
  
A mérnökhallgatóknál, kezdő munkavállalóknál a gazdasági szereplők, járműipari 
vállalkozások folyamatosan   gyakorlati hiányosságokat emlegetnek, melyek egyrészt 
gondolkodásmódbeliek, másrészt a háttér információk - jogszabályok (mind hazai, mind 
nemzetközi), műszaki előírások (pl. ENSZ-EGB) - ismeretének hiányából fakadnak, melyek 
egy részére jó ha a mester képzésben sikerül a tanároknak kitérni. Gyakorlatban azonban 
elmondható, hogy ezen „hiányosság” sok időt és energiát elvesz egy-egy konkrét probléma 
megoldása során, annak előkészítésekor. A szakmai konzultációkon, meetingeken órák 
mennek el azzal, hogy a hallgatók, végzett mérnökök által birtokolt elméleti tudást 
párhuzamosítsuk azzal a műszaki/jogszabályi keretrendszerrel, mely sokszor jelentősen 
befolyásolja a lehetőségeket, illetve egy-egy elképzelésnek gátat szabva a teljes projektre 
kihatással lehet a dominóelv alapján. Ezért tehát az egyik kitűzött részcél a gyakorlati jellegű 
szakmai/jogi, hazai/nemzetközi ismeretanyag megszerzése, annak a meglévő elméleti tudásra 
építése a hallgatók részére közúti jármű, jármű részegység/alkatrész 
tervezés/átalakítás/összeépítés területén. Ne felejtsük el, hogy a közúton a „kommersz” 
járműkivitelek mellett a speciális feladatok ellátására is találkozhatunk járművekkel – legyen 
az egy kommunális „kukás” jármű, vagy akár egy emeletes járműszállító-, melyektől az 
általános műszaki, közlekedésbiztonsági követelmények mellett joggal elvárhatók az egyedi 
feladat végrehajtási képességek mellett munka-, egészség-, környezetvédelmi szabályok 
betarthatósága. Ez azonban elsajátított, nyitott, széles látókörű, kreatív mérnöki 
gondolkodásmód nélkül nem megy. 
 

 
 
ifj.Mátér Ferenc ügyvezető (SIEX): 
 
A jövendő mérnököknek is meg kell ismerniük, hogy milyen nehézségeket, illetve milyen 
speciális és körültekintő tudást igényel, hogy az egyedi vevői igényeket ki lehessen elégíteni. 
Legyen az akár a kisebb jogi követelmények terén – pl. a pótkerék kötelezettség 2011.től a 
KRESZ módosítása alapján megszűnt, de ez mind költségben, mind pedig helyigényben, 
plusz tömegben, rögzítettségben   figyelembe veendő igény esetén -, de a mediterrán városok 
szűk utcájára gyártott akár tűzoltó járműveknél a maximum 1,5m-es szélesség 
biztosíthatósága a funkció ellátásával párhuzamosítva jelentős kihívás. A gondolatmenetet 



továbbfűzve a fejlődés indukálja, hogy a nagy bozóttüzek esetében már az oltó funkció 
mellett a járművek „önvédelmi locsoló mechanizmusának” megléte is elvárás. A teljesség 
igénye nélkül elmondható, hogy a különleges felépítményezés egyik „csúcsa” az olyan 
„kétéltű” jármű, mely mind a közúti közlekedési követelményeknek eleget tesz, mind pedig a 
síneken való közlekedés terén a vasúti elvárásokat is teljesíti, hisz ekkor mozdonyként 
funkcionál. Érdekességként elmondható, hogy ekkor mozdonyvezetői jogosultsággal 
rendelkező gépjármű vezető vezetheti. A másik jelentős kihívás az, hogy egy alapjárműre 
minél több funkciójú, komplex felépítményeket tudjunk biztosítani úgynevezett 
cserefelépítményes jelleggel. Itt megint szembesülnek a jelen hallgatói, a jövő mérnökei 
azzal, hogy a széles látókör, a mobilis, akár modul rendszerű gondolkodásmód alkalmazása - 
bármilyen számítógépes, szoftveres támogatottság is legyen- elengedhetetlen. És akkor még 
nem beszéltünk egy olyan szempontról, amely nem súlyozható a többiekkel, ez pedig az, hogy 
a felépítményeknek mind ergonómiailag, mind egyéb használat közbeni kialakítottság 
szempontjából a használó személyekre vonatkozólag is az emberi figyelmetlenséggel 
szembeni védettséget biztosítsanak. 
 

  
 
Horváth György gyártásvezető mérnök (SIEX): 
 
A szakmai nap keretében lehetőség nyílt arra, hogy az alternatív meghajtású járművek közül a 
hallgatók élőben megtekinthessenek tisztán elektromos haszongépjárművet, mely kivitel már 
pl. Franciaországban a belvárosi áru terítés egyedül engedélyezett járműkörébe tartozik. A 
bemutatott kialakítottság megtervezésénél a használhatóság mellett a minél kisebb 
karbantartási igény  is szempont. A másik kiemelendő gondolat, hogy a tervezésnek és a 
gyárthatóságnak mennyire összhangban kell lennie. Gondoljunk akár arra is, hogy a 
környezetvédelmi követelmények előtérbe helyeződésével az EURO-V, EURO-VI-os 
járműveknél már az ún. járóképes alvázaknál egyre kisebb a hely a későbbi felépítmény 
adaptációkhoz, és ezen kötöttségek az alkalmazható gyártási technológiákat is jelentősen 
behatárolják. Ezen felül a hallgatók figyelmét felhívtuk arra is, hogy lehető legoptimálisabb 
kihasználhatóság miatt „körkörös” gondolkodásmódot kell elsajátítani annak, aki e területen 
kíván dolgozni. Ez alatt értjük azt, hogy a gépjárművek elejére szerelt eszközhordozók, és az 
azokra adaptált eszközök – pl. hóeke, seprőgép stb. -, az alvázra szerelt felépítmény, illetve a 
hátulján túlnyúló berendezések – pl. sószóró – a jogszabályi alap méreteknek – lásd pl. 2,55m 
maximális szélesség - bármely felszereltség esetén biztosítottnak kell lennie. Folyamatosan 
hangsúlyozzuk az alapjárművek gyártóinak felépítményezői követelmények betartásának 
jelentőségét, hisz itt már garanciális, szavatossági elvárásokra is figyelni kell. 



  
 
Tangl László igazgató, igazságügyi szakértő (Igazságügyi Szakértő és Kutató Intézetek 
Szombathelyi Intézete): 
 
A járművekkel kapcsolatos informatikai támogatottság fejlesztése folyamatos kihívás a 
mérnököknek, szakértőknek. Itt kiemelendő a balesetek rekonstrukciójához használt „crash” 
programoknak már a jármű fejlesztési fázisokban való alkalmazhatósága pl. járműegyedek 
kanyarfolyosójának, ún. farseprésének szimulálására. E miatt is jelentősek az ilyen jellegű 
szakmai napok, amikor demonstrálni tudjuk a mérnök hallgatóknak, hogy élesben milyen 
következményei lehetnek akár a nem megfelelően meghatározott rakományrögzítésnek, akár 
egy tervezési figyelmetlenségre visszavezethető első tengelyterhelés 25% alá történő 
csökkenésének, mely a gépjárművek kormányozhatatlanságához vezethet. 
A fejlődés irányát mutatja a helyben fejlesztett 3D-s szkennelési technika/technológia, mely 
segítségével egy baleseti helyszín, a járművek deformációja 0,4-3,5m távolságban 1% 
pontossággal objektíven rögzíthető úgy, hogy a már említett elemző crash szoftverekbe a 
bevitel is biztosított. A hallgatók ezen technika kipróbálása mellett a minitarülizálás 
eredményeként egy tablethez való illesztésű hőkamera alkalmazását is megismerhették. 
Napjainkban egyre több az olyan baleset, amikor kigyulladnak a járművek, és az égési 
terjedési irányokat meg kell határozni a keletkezési okok meghatározásához. Ezen felül az 
aktív biztonsági rendszerek megjelenésével pl. ABS a féknyomok vizuális láthatóságának az 
aszfalton való elmaradásával is a fékintenzitást vizsgálni kell: vészfékezési folyamatoknál pl. 
19oC-ról 25 oC-ra növekszik az aszfalt hőmérséklet. A fejlesztések irányát mutatja még, hogy 
gumiabroncs-, vagy a személygépkocsi motorjának, surlódással hőt termelő egyéb 
egységeinek lehűlési görbéinek segítségével már nem csak a motorháztetőre kézrátétellel 
lehet megállapítani, hogy közlekedtek-e a gépjárművel, hanem következtetni lehet már arra is, 
hogy mikor. 
 

  


