
 

 

Tisztelt Kancellár, Tisztelt Főigazgató, Tisztelt Iskolai Vezetőség, Tisztelt Szakoktató Kolléga! 
 

Napjaink eseményei komoly és új kihívásokat támasztanak mindenkivel, így az iparral és az Oktatási Intézményekkel 

szemben egyaránt. Közös jövőnk egyik kiemelten fontos záloga az oktatás. Jelentősen megváltozott, bizonytalan és 

változó feltételek mellett kell biztosítani az eddig megszokott magas színvonalú képzéseket, ami sok esetben újfajta 

megközelítést és módszereket, de továbbra is hatalmas elkötelezettséget, és rengeteg munkát igényel.  

A kialakult helyzetnek a kihívásokon túl előnyei is vannak. Nagy örömünkre szolgál például, hogy megvalósulni látszik 

régi álmunk, és a szakma összefog az oktatás támogatásában. Komoly erők mozdultak meg annak érdekében, hogy 

a legújabb technológiák és tudás mihamarabb megjelenjenek a képzésekben, például különféle felajánlások 

formájában.  

Cégünk különösen fontosnak tartja, hogy naprakész információkkal segítsük a szakoktatásban dolgozókat, és rajtuk 

keresztül a jövő műszaki szakembereit is. A tavalyi évben több szakmai szereplővel összefogva elkezdtünk tanári 

továbbképzéseket szervezni, melyekről rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk. Mostani elképzelésünkkel kifejezetten 

a tehetséggondozással foglalkozó tanár kollégák munkáját szeretnénk segíteni és egy érdekes és izgalmas feladattal 

támogatni. Természetesen egy feladat még izgalmasabbá válik, ha tétje is van, így egy versenyen keresztül 

szeretnénk bevonni az érdeklődő diákságot egy közös munkába, melynek beadási határideje április 22.  

A verseny alapvetően az automatizálás, mechatronika, géptervezés, pneumatika és elektropneumatika, valamint a 

PLC programozás világával ismerkedő, szakképzésben résztvevő diáksághoz szól. Az alapoktatásra épülve szeretnénk 

egy automatizált gép tervezési feladatát meghirdetni, melynek megoldásához műszaki munkatársaink több 45 

perces on-line szeminárium keretében segítséget nyújtanak a tervezési fázisokhoz tartozó elméleti és gyakorlati 

tudás ismertetésével. A versenyben résztvevő diákok az iskolai képzés során elsajátított tudásuk, valamint a tőlünk 

megszerezhető kiegészítő ismeretekre támaszkodva megtervezhetik saját projektjüket, és az alkotás örömét és 

nehézségeit megtapasztalva megalkothatják virtuális berendezéseiket. Az érdeklődő Oktatási Intézmények 

maximum kettő csapatot, csapatonként maximum 2 fővel nevezhetnek a versenyre. 

A versenyhez április végéig díjmentesen biztosítjuk az autoSIM-200 szimulációs programunkat, valamint 

rendelkezésre bocsátjuk szabadon elérhető tervező szoftverjeinket, maximum 1000 fő befogadására alkalmas on-

line webinar konferenciaprogramunkat, illetve lelkes kollégáinkat, akik szívesen segítik az ifjú érdeklődőket. Ezen 

kívül szükség van az oktatási intézmények részéről valamilyen 3D tervező programra, melyben be tudják mutatni 

megalkotott berendezések konstrukcióját és terveit. 

A három legjobb műszaki tartalmú pályázatot beküldők között az alábbi díjakat kínáljuk fel: 

1. Helyezett: 1 éves autoSIM-200 liszensz és e-learning csomag a pályázó Iskolának és ajándékcsomag a 

nyertes csapatnak.  

2. Helyezett: 1 éves e-learning csomag a pályázó Iskolának és ajándékcsomag a nyertes csapatnak. 

3. Helyezett: 1 éves e-learning csomag a pályázó Iskolának és ajándékcsomag a nyertes csapatnak. 

A csapatok jelentkezését a webinar@smc.hu mail címre március 5-ig várjuk. A regisztráció után egy belépő 

feladatsort kapnak a jelentkezők, melynek megoldásait március 25-ig adhatják le. Ezen megoldások alapján kezdjük 

el a sikeres belépőkkel a géptervezési feladathoz tartozó szemináriumokat. 

Reméljük, felajánlásunk felkelti az érdeklődésüket! Kérjük, szorgalmazzák a diákság részvételét. 

Üdvözlettel:  

Szabó Péter - oktatási vezető  Nagy Zsigmond – műszaki vezető 



 

FELHÍVÁS VERSENY PÁLYÁZATRA 

GÉPTERVEZÉSI FELADAT SMC-B002 

 

A verseny mente: 

A versenyen pályázni kívánó Oktatási Intézmények jelentkezését a webinar@smc.hu mail címre március 

5-ig várjuk. Egy Oktatási Intézményből maximum két csapat nevezhet, csapatonként maximum 2 fővel. A 

regisztrációt követően elküldjük az első feladatsort, és a szoftvereink letöltési és telepítési útmutatóját a 

csapatoknak: 

1. Részvételi feltétel három belépő feladat hibátlan megoldása az ingyenesen letölthető autoSIM-

200 programunkban (a feladatkiírásnak megfelelően működő/szimulációs programban 

működtethető megoldás). 

A, Tisztán pneumatikus vezérlésű kapcsolás összeállítása 

B, Elektro-pneumatikus kapcsolás összeállítása relés vezérléssel 

C, Elektro-pneumatikus kapcsolás összeállítása PLC programmal történő vezérléssel 

A belépő feladatsor leadási határideje 2021.03.25. a fenti e-mail címen. A visszaküldött feladatsorokat 

beérkezési sorrendben dolgozzuk fel. Helyes megoldás esetén küldjük el a csapatnak a tervezési feladat 

leírását: 

2. Automatizált berendezés (részben kész gép) konstrukciós és vezérlés oldali tervezése. A 

berendezés fő funkciói: termék ejtőtárból való beadagolása, pozíció vizsgálat, alkatrész 

behelyezés és rögzítés, szerelt termék eltávolítása. További műszaki részletek a feladatleírásban 

lesznek olvashatóak. (Tervezési feladat leadási határidő: 2021.04.22.) 

A tervezési feladatot több (45 perces) on-line szemináriumokkal segítjük, már felvett és elérhető, illetve 

előre meghirdetett időpontokban, melyekre a jelentkező csapatoknak automatikus hozzáférést 

biztosítunk. Korlátozott számban további érdeklődőket is fogadunk, melyhez előzetes regisztráció 

szükséges. 

Leadási feltételek: 

A tervezési feladat akkor fogadható el, ha a tervdokumentáció tartalmazza a berendezés pneumatikus 

kapcsolási rajzát - szimulálható módon PLC programmal az autosSIM-200 szoftverkörnyezetben. 

Látványterv formájában egy 3D tervező programban elkészített konstrukciót kell beküldeni a 

csapatokanka a feladat megoldása során alkalmazott SMC alkatrészek felhasználásával. A szükséges CAD 

fájlokat a csapatok az SMC weboldalának böngészésével találhatják meg. A fordulóban értékelni fogjuk a 

csapatok által beküldött, a webinar előadás során ismertetett tervező szoftverekben végzett 

számításokat. A számításokat dokumentálni kell. 

Kérdés esetén kérjük, keressen minket az alábbi elérhetőségeken (további részletek a jelentkezés 

visszaigazolásban): 

Szabó Péter (+36-20/920-7595) - Nagy Zsigmond (+36-20/455-6630)                      e-mail: webinar@smc.hu 



 

MEGHÍVÓ 

TÁMOGATÓ SZAKMAI ELŐADÁSOKRA 

 

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

erősítő integrációja. A mechatronikus szakember központi feladata nem speciális részfeladatok 

megoldása, hanem a tervezés, gyártáselőkészítés, gyártás, üzembehelyezés, üzemeltetés, zavarelhárítás, 

karbantartás, javítás. 

Előadás sorozatunkban e szakág, a mechatronika és gyártás-automatizálás világába szeretnénk 

kalauzolni a résztvevő diákságot és oktató kollégákat egy műszaki tervezési feladat segítségével, 

melyben az elmélet mellett a gyakorlati tudásra is szüksége van a résztvevőknek ahhoz, hogy átlássák 

egy berendezés teljes konstrukcióját a fentebb felsorolt kritériumok szerint. 

Az aktuális ipari trendeket figyelembe véve, a kor legújabb technikai megoldásait alkalmazva szeretnénk 

bemutatni egy részben kész gép tervezési fázisait és a köré csoportosuló megoldandó kérdéseket. 

Az előadások 45 percesek és előzetes regisztráció szükséges. (További információ jelentkezés után) 

Témáink: 

1. autoSIM-200 szimulációs szoftver alapok, ismerkedés a szoftver használatával. Trükkök, 

praktikák a pneumatika; elektro-pneumatika tervezésben, PLC programozás tervezői és 

üzemeltetői szemmel 

2. Levegőelőkészítő egység funkciója és lehetséges elemei. Kiválasztási és méretezési elvek 

3. Pneumatikus berendezések tervezési alapismeretei. Építőelemek és azok szerkezeti kialakításai. 

Kiválasztási és méretezési elvek 

4. Kiválasztó és méretező szoftverek, valamint egyéb tervezést és dokumentációkészítést segítő 

szoftverek ismertetése 

5. Gépek biztonsága- biztonságtechnika a gyakorlatban, építőelemek és azok szerkezeti kialakításai, 

a rendszerben elfoglalt helyük fontossága. ISO 13849 szabvány alkalmazása 

6. Karbantartás és üzemeltetés kihívásai 

Kérdés esetén kérjük, keressen minket az alábbi elérhetőségeken (további részletek folyamatosan frissülő 

honlapunkon): 

Szabó Péter (+36-20/920-7595) - Nagy Zsigmond (+36-20/455-6630) 

e-mail: webinar@smc.hu 


