
Az Universitas-Győr Nonprofit Kft., 

a Széchenyi István Egyetem Anyagtudományi és Technológiai Tanszék Anyagvizsgáló 

Laboratóriumának, 

szakmai támogatásával  

40 tanórás képzést indít 

Metallográfiai tanfolyam alumínium alapú ötvözetekre  

tárgyban,  

Képzés neve  

Metallográfiai tanfolyam alumínium alapú ötvözetekre  

          A modul: Alakítható alumínium ötvözetek metallográfiája 

          B modul: Öntészeti ötvözetek metallográfiája 

A képzés tartalma 

Alumínium gyártással, megmunkálással, öntéssel, hőkezeléssel és újrahasznosítással foglalkozó üzemek 
és szolgáltató laboratóriumok metallográfiai laboratóriumaiban dolgozó közép –és felsőfokú 
végzettséggel rendelkező szakemberei részére áttekintést ad az alumínium előállítási, feldolgozási 
technológiáiról.  
Ismerteti a metallográfiai vizsgálatok előkészítésére alkalmas eszközöket, anyagokat, módszereket.  
A résztvevők az előzetes útmutatás alapján vizsgálati darabokat vesznek ki, elvégzik az előkészítést 
beleértve a beágyazás, csiszolás, polírozás esetenként a maratás és a dokumentálás folyamatát. 

Időtartama 
5 nap, 40 tanóra 
naponta 8.30 h-tól 16.40 h-ig 
(1 tanóra 45 perc) 

Időpontja A jelentkezés A) vagy B) modulra, vagy mindkét modulra együttesen történhet. 
 
A tanfolyam 1-3 napján (24 tanóra) A) és B) modul résztvevői közösen vesznek részt a képzésen, 
ennek időpontja: 2019. május 27-29. (hétfő-szerda) 
 
A tanfolyam második (gyakorlatorientált) részében A) és B) modul képzése különválik. (2 nap, 16 
tanóra), ezek időpontjai: 

A) modul esetében: 2019.05.30-31. (csütörtök – péntek) 
B) modul esetében: 2019.06.03-04. (hétfő – kedd) 

Helyszín: 
Széchenyi István Egyetem/ Laborépület 
Anyagtudományi és Technológiai Tanszék, Anyagvizsgáló Laboratórium  
9026 Győr, Egyetem tér 1. 

Díja 

A) vagy B) modulra történő jelentkezés esetén: 

355.000,- Ft + áfa 
Mindkét modulra (A+B) történő jelentkezés esetén: 
450.000,- Ft + áfa 
Az oktatás, a vizsga, a gyakorlati képzés, a segédanyagok díját és az ebéd költségét tartalmazza. 

Jelentkezési határidő 
2019. május 16. 
 (A jelentkezéseket érkezési sorrendben tudjuk figyelembe venni, max. létszám modulonként 8 fő) 

Jelentkezési feltétel Középfokú végzettség vagy alapfokú végzettség és 1 év szakmai gyakorlat  

Számonkérés formája Írásbeli és gyakorlati vizsga 

A képzés elvégzését 
igazoló okirat 

Tanúsítvány 

A képzés szervezője Universitas-Győr Nonprofit Kft.  

 
A képzésre jelentkezni jelentkezési lap kitöltésével lehet, melyet eredeti aláírt példányban az Universitas-Győr Nonprofit Kft. (9026 
Győr, Egyetem tér 1.) címére kell visszaküldeni, csatolva a végzettséget igazoló okirat másolatát, illetve alapfokú végzettség esetén a 
szakmai gyakorlatot igazoló iratokat. A jelentkezés kizárólag az eredeti dokumentumok képzőhöz történő beérkezésével válik 
elfogadottá. 

Tájékoztatjuk, hogy jelen képzés részvételi díja támogatott forrásból nem finanszírozható. 

A tanfolyamot csak megfelelő számú jelentkező esetén indítjuk el. Visszaigazolásunkat 2019. május 17-ig elküldjük.  

A tanfolyam elméleti és gyakorlati vizsgát követő sikeres teljesítéséről tanúsítványt adunk ki. 

További információ: 
oktatas@univgyor.hu 
96/613-644 
 
A képzési díj a szállást nem tartalmazza.  

Amennyiben szállást kívánnak igénybe venni, javasoljuk a képzési helyszínen található Egyetemi Kollégium vendégszobáinak igénybe 
vételét. (kontakt: Németh Szilvia, e-mail: nemeth.szilvia@sze.hu, Tel.: 96/503-448, 96/613-774) 
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