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Az Alkalmazott Mechanika Laboratóriumnak a mechanikai vizsgála-
tok, mérések és kutatások világán belül a fő területe a nyúlásmérő 
bélyeges mérések. Ez nem „csak” egy eszköz! A felületi deformáció 
vizsgálata mellett az erő- és tömeg mérő, nyomatékmérő vagy akár 
egyes elmozdulás és gyorsulásmérő szenzorokban is alkalmazzák ezt 
az eszközt. Laboratóriumunk a mérés teljes folyamatával is foglalko-
zik, ami a tervezést, a bélyegek applikációját és az azokkal, vagy ezzel 
a technológiával készült szenzorokkal végzett statikus vagy dinami-
kus mérések elvégzését és kiértékelését foglalja magába. Jártassá-
gunk van szerves és szervetlen anyagokon való statikus és dinamikus 
akár nagyobb csatornaszámú mérésben is.

Alkalmazott Mechanika Laboratórium
VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM

Anyagvizsgáló Laboratórium
VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM

Az Anyagvizsgáló Laboratóriumban alapvetően fémek anyagvizsgá-
latára, valamint káresetek okainak felderítésére van lehetőség. Kémi-
ai összetétel és mechanikai jellemzők meghatározásával végzhetők  
a különböző alapanyagok vizsgálatai és a hőkezeltségi állapot  
ellenőrzése. 
Akkreditált területek (MSZ EN ISO/IEC 17025:2018):
• acélok, alumínium és ötvözetei, öntvények mechanikai és szövet-

szerkezeti vizsgálata,
• hegesztett kötések roncsolásos és roncsolásmentes vizsgálatai,
• korróziós és környezethatás vizsgálat sópermet kamrában.

9026 Győr, Egyetem tér 1.
L2 laborépület  –  L2 / 3. helyiség
amt.sze.hu

Laborvezető  |  Nagy Attila
+36-96-503-400 mellék: 3325 / +36-20-240-3381
nagy.attila@ga.sze.hu

9026 Győr, Egyetem tér 1.
L3 laborépület  –  L3 / 23. helyiség
anyaglab.sze.hu

Laborvezető  |  Dr. Hargitai Hajnalka
+36-96-613-572  / +36-30-315-4030
anyaglab.sze@gmail.com

9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2.
B épület  –  A7. helyiség

ansci.sze.hu 

Laborvezető  |  Dr. Bali Papp Ágnes
+36-96-566-613  / +36-70-269-3069

bali.papp.agnes@sze.hu

Állatgenetikai Laboratórium
VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM

Az Állatgenetikai Laboratórium elsősorban a gazdasági állatok 
(sertés, baromfi, juh, szarvasmarha) termelését befolyásoló gene-
tikai markerek (genotípusok) azonosítására szolgál, továbbá gé-
nexpressziós vizsgálatok végzését teszi lehetővé különböző állati 
szövetekben.
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CNC – Forgácsoló Laboratórium
KUTATÓLABORATÓRIUM

Autonóm és Intelligens Robotok 
Laboratórium | KUTATÓLABORATÓRIUM

A CNC – Forgácsoló Laboratórium gépek, berendezések alkat-
részeinek gyártásában vesz részt, valamint olyan CNC forgácso-
ló megmunkálások végezhetők el ott, mint például esztergálás, 
marás és fúrás. A CNC – Forgácsoló Laboratórium továbbá részt 
vesz gépészeti termékek és anyagok vizsgálatának  előkészítő 
munkálataiban is. 

Az Autonóm és Intelligens Robotok Laboratórium a modern robot-
technika széles spektrumával, valamint az ipari robotok mellett auto-
nóm járművek, szervizrobotok és kollaboratív rendszerek kutatásával, 
fejlesztésével foglalkozik. A fő kutatás-fejlesztési irányok: a robotok 
intelligens irányítása, ember-gép kooperációs feladatok, szenzorfú-
zió és gépi látás alkalmazások. A K+F feladatok elvégzéséhez mind 
hardver, mind szoftveres téren jól felszerelt a laboratórium, modern 
műszerek, szerszámok és robotépítéshez szükséges alapelemek, va-
lamint szoftverek állnak rendelkezésre. A laboratóriumban ipari és 
mobil robotok programozási és kezelési oktatások, tréningek tartá-
sára is van lehetőség. 

9026 Győr, Egyetem tér 1.
L1 laborépület  –  L1 / 119-120. helyiség

Laborvezető  |  Dr. Wersényi György
+36-96-613-523 / +36-20-993-2173
wersenyi@sze.hu

9026 Győr, Egyetem tér 1.
L2 laborépület – L2 / 10-A helyiség
jt.sze.hu/cnc

Laborvezető  | Hegyi Norbert
+36-96-503-400 mellék: 3134
hegyi.norbert@sze.hu

9026 Győr, Egyetem tér 1.
Új-Tudástér épület – 108. helyiség

automatizalas.sze.hu

Laborvezető  |  Dr. Ballagi Áron
+36-96-503-462  / +36-30-235-6775 

ballagi@ga.sze.hu

Audio- és Videotechnikai  
Oktató- és Kutatólaboratórium
VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM

Az Audio- és Videotechnikai Oktató- és Kutatólaboratórium el-
sősorban hangtechnikai, akusztikai mérésekre, vizsgálatokra 
alkalmas. Rendelkezik egy csillapított akusztikájú helyiséggel 
hangfelvételi és mérési célokra. 
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A Csomagolás és Környezetállósági Vizsgálólaboratórium közel 800 
partnerrel rendelkezik 40 különböző országból, az MSZ EN ISO/IEC 
17025:2018 szabvány szerint akkreditált. Főbb területei: szállítási cso-
magolások tesztelése; veszélyes áruk szállítására szolgáló csomagolá-
sok típusvizsgálatai; csomagolóanyagok és -eszközök minőségellenőr-
ző vizsgálata; K+F projektek; tanácsadás és képzés; autóipari tesztek. 

Csomagolás és Környezetállósági  
Vizsgálólaboratórium
VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM

Élelmiszer- és Vízvizsgáló  
Laboratórium (BSL II. szintű)
VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM

Az Élelmiszer- és Vízvizsgáló Laboratórium kitűnő feltételeket biz-
tosít a projektmunkák, illetve az ipari szektor megbízásai számára.  
A BSL II besorolású laboratórium a klasszikus és molekuláris-bioló-
giai alapú élelmiszer, takarmány, víz és levegő mikrobiológiai vizs-
gálatokon felül, műszeres állomány és reológiai (viszkozitás, sűrű-
ség stb.) vizsgálatokat, összetétel (szárazanyag, idegen víz, alkohol, 
cukortartalom stb.) meghatározást, illetve érzékszervi bírálatokat is 
végez. Jelentős erőforrásokkal rendelkezik a fermentációs rendsze-
rek modellezésére. 

9026 Győr, Egyetem tér 1.
Csomagolásvizsgáló Labor
packlabhu.com

Laborvezető  |  Dr. Böröcz Péter
+36-30-190-2889
packlab@sze.hu

9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony utca 15-17.
C épület – Földszint 0.06 – 0.17. helyiség
food.sze.hu/lab

Laborvezető  |  Dr. habil. Ásványi Balázs
+36-96-566-653
asvanyi.balazs@sze.hu

9026 Győr, Egyetem tér 1.
L1 laborépület – L1 / 109. helyiség

tat.sze.hu/dsp-hang-es-kepfeldolgozo-labor

Laborvezető  |  Dr. Nagy Szilvia
+36-96-503-400 mellék: 3220  / +36-30-747-9367

nagysz@sze.hu

DSP Hang- és Képfeldolgozó  
Laboratórium | KUTATÓLABORATÓRIUM

A DSP Hang- és Képfeldolgozó Laboratóriumban lehetőség van 
elsajátítani a digitális jelfeldolgozás és a Matlab programcsomag 
használatának alapjait, valamint az elektronikai áramkörök szimu-
lációjának módszereit. 
A DSP Hang- és Képfeldolgozó Laboratórium alkalmas a képek, fő-
leg orvosi, gépészeti, elektronikai eredetű két- vagy többdimenziós 
diszkrét eloszlások elemzésére, osztályozó és elemzőalgoritmusok 
fejlesztésére. Az algoritmusok lehetnek humán szakértői vélemé-
nyeken alapulók, vagy öntanulók a feladathoz, mintákhoz alkalmaz-
kodva. Nemzetközileg elismert eredményeket wavelet és entrópia-
alapú módszerekkel ért el a laboratórium.
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Építőanyag-vizsgálati és Épületfizikai 
Laboratórium | VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM

Felületdigitalizáló és  
Hosszméréstechnika Laboratórium
VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM

Felületanalitikai Laboratórium
VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM

Az Építőanyag-vizsgálati és Épületfizikai Laboratórium tevé-
kenysége széles palettát ölel fel, mely magába foglalja a meg-
bízás alapján végzett termékvizsgálatokat: az építési termék 
teljesítményállandóság vizsgálatának keretében végzett első 
típusvizsgálatot; a szakértői tevékenységeket; az építési ter-
mékek alkalmazástechnikai vizsgálatát; a belső és külső ku-
tatásfejlesztési tevékenységeket; a helyszíni vizsgálatokat; az 
épületdiagnosztikai vizsgálatokat; a minősítő vizsgálatokat; 
valamint műszaki fejlesztést, tanácsadást és egyéb munkákat. 

A Felületdigitalizáló és Hosszméréstechnika Laboratórium el-
sősorban a GOM cég eszközparkjával és ezen eszközökkel vé-
gezhető mérésekkel foglalkozik. Fő tevékenységei közé tartozik 
a 3D koordinátamérés vagy 3D optikai felületdigitalizálás. Az 
ATOS rendszerek különböző iparágakban is alkalmazhatók, így 
például lemezalkatrészek, szerszámok és öntvények, turbina-
lapátok, prototípusok, fröccsöntött és öntött alkatrészekhez is. 
Ezen kívül az Argus rendszerekkel a laboratórium lemezalkat-
részeket vizsgál, illetve segíti a lemezalakítási folyamatok opti-
malizálását. Az ARAMIS termékcsalád szenzorai 3D koordináták, 
3D elmozdulás és 3D felületi deformáció dinamikus mérésére 
alkalmasak. Ezeken túl alapanyag karakterisztikálások is végez-
hetők, többek között FLC (alakítási határdiagram), illetve DIC 
technikával végzett szakító vizsgálatok.

A Felületanalitikai Laboratórium alapvető feladata a tribológiai vizs-
gálatok támogatása. A laboratórium további tevékenységei közé 
tartozik az alkatrészek felületének topográfiai vizsgálata, alkatrészek 
geometriai vizsgálata, tömegmérése és az alkatrészek kárelemzése. 

9026 Győr, Egyetem tér 1.
L4 laborépület – L4 / 8. (Hídlabor) helyiség
eet.sze.hu

Laborvezető  |  Pollák András
+36-96-503-454  / +36-30-997-3153
pollak.andras@ga.sze.hu

9026 Győr, Egyetem tér 1.
L3 laborépület – L3 / 18. helyiség
jt.sze.hu

Laborvezető  | Szalai Szabolcs
+36-96-503-400 mellék: 3396
szalai.szabolcs@ga.sze.hu

9026 Győr, Egyetem tér 1.
Járműhajtások Laboratórium – 0.09. helyiség

bmt.sze.hu

Laborvezető  |  Tabakov Zsolt Miklós
+36-96-504-386  / +36-30-961-4477

tabakov.zsolt@sze.hu
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A Forgácsoló Laboratórium gépek, berendezések alkatrészeinek 
gyártásában vesz részt, miközben esztergálás, marás, fúrás, köszö-
rülés és fűrészelés is végezhető itt. Továbbá fontos szerepe van gé-
pészeti termékek és anyagok vizsgálatának előkészítő munkálatai-
ban is. Több laboratóriummal is együtt tud működni, mint például 
a CNC-Forgácsoló Laboratórium.

Forgácsoló Laboratórium
KUTATÓLABORATÓRIUM

Geotechnika Laboratórium
VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM

A Geotechnika Laboratórium profiljában a talajok mechanikai tulaj-
donságainak vizsgálatai adják a fő irányvonalat, különös tekintettel 
a fejlett konstitutív modellek parametrizálásához végzett vizsgála-
tokra. Ezek mellett a laboratórium kiegészítő jelleggel, talajazonosító, 
vízáteresztő képesség  vizsgálatokat is végez. A terepi vizsgálatok kö-
zül elsődlegesen a cölöppróbaterhelések tervezése, elvégzése, érté-
kelése tartozik a laboratórium ilyen jellegű tevékenységei közé. 

9026 Győr, Egyetem tér 1.
L3  laborépület – L3 / 13. helyiség
jt.sze.hu/forgacsolo-laboratorium-1

Laborvezető  |  Titrik Péter
+36-96-503-400 mellék: 3344
titrikpeter@gmail.com

9026 Győr, Egyetem tér 1.
L4 laborépület – L4 / 7. helyiség
se.sze.hu

Laborvezető  |  Hudacsek Péter
+36-30-340-6938
hudacsek@sze.hu

9026 Győr, Egyetem tér 1.
L4 laborépület – L4 / 1. helyiség

kep.sze.hu/laborok/geoinformatika-laboratorium

Laborvezető  |  Hegyi Pál
+36-96-503-400 mellék: 3119

hegyip@sze.hu

Geoinformatika Laboratórium 

KUTATÓLABORATÓRIUM

A Geoinformatika Laboratórium fő profilja a közlekedésépítés és 
közlekedésbiztonság területén folyó kutatási munkákhoz kapcso-
lódó geodéziai és térinformatikai tevékenységek. Ehhez korszerű 
műszerek és eszközök állnak rendelkezésre, melyekkel a térinfor-
matikai adatgyűjtéstől kezdve a nagypontosságú geodéziai mé-
résekig tudunk feladatokat elvégezni.
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Gyártásoptimalizálási Laboratórium
KUTATÓLABORATÓRIUM

Honfy József Rádióamatőr Állomás
KUTATÓLABORATÓRIUM

Háromkoordinátás Mérőlaboratórium
VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM

A Gyártásoptimalizálási Laboratóriumban gyártási folyamatok 
tervezésére, szimulációjára, optimalizációjára, ergonómiai ki-
alakításra, valamint 3D-s layout tervezésre alkalmas szoftver-
csomagok állnak rendelkezésre. A szimulációs elemzések se-
gítségével a létesítmények és gépek kihasználtsága, valamint  
a teljesítmény növelhető, az emberi erőforrásigény, a gyártási 
idő és a tárolóhely méret csökkenthető. A termelésszimuláció 
alkalmazási lehetőségei: 
• meglévő létesítmény elemzése, optimalizálása: napi teljesít-

mény tesztelése, vezérlési stratégiák optimalizálása, műveleti 
sorrend optimalizálása, logisztikai és raktározási folyamatok 
elemzése és optimalizálása;

• új létesítmény tervezése: idő- és teljesítménymeghatározás, 
emberi erőforrásigények felmérése, lehetséges vezérlési stra-
tégiák meghatározása, hibák bekövetkezésének elemzése, 
különböző változatok kipróbálása. 

A Honfy József Rádióamatőr Állomás a Nemzeti Média és Hír-
közlési Hatóság legmagasabb szintű vizsgájával rendelkező, 
rövid és ultrarövid hullámú versenyképes rádióamatőr állomás, 
mely cégek és magánszemélyek jóvoltából került kialakításra.  
A kiépített optikai hálózat segítségével képes az Űrtávközlési la-
boratóriummal együttműködni.

A Háromkoordinátás Mérőlaboratórium gépészeti, elsősorban jár-
műipari, geometriai mérések elvégzésére alkalmas koordináta 
mérőgéppel, köralakvizsgáló berendezéssel és érdességmérő be-
rendezéssel, valamint szinte teljeskörű kézi geometriai mérőeszköz-
készlettel és az ezekhez szükséges etalonokkal rendelkezik. Elsősor-
ban olyan regionális cégeknek végez laborméréseket, amelyeknél 
helyben nincs lehetőség a mérések elvégzésére. Gyakran érkeznek 
külföldi cégektől ilyen megbízások.

9026 Győr, Egyetem tér 1.
Új-Tudástér épület – 112. helyiség
jt.sze.hu

Laborvezető  |  Szántó Norbert
+36-96-503-400 mellék: 3143
szanto@sze.hu

9026 Győr, Egyetem tér 1.
K4 kollégiumi épület – 6. emelet
sze-antenna.tilb.sze.hu/amator/index.html

Laborvezető  | Németh Péter Ernő
+36-70-242-9104
ha1khj@sze.hu, radioklub@sze.hu,
nemeth.peter@tilb.sze.hu

9026 Győr, Egyetem tér 1.
L2 laborépület – L2 / 1. helyiség 

Laborvezető  |  Dr. Solecki Levente
+36-96-503-400 mellék: 3324  / +36-70-502-4672 

solecki@sze.hu
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A Járműdiagnosztika Laboratórium alapvető feladata járműmérési 
és diagnosztikai eljárások végzése: fékmérés, lengéscsillapító-mé-
rés, teljesítménymérés, soros diagnosztika, hibrid és elektromos 
járművek diagnosztikája, keréknyomás-felügyelő rendszerek, fu-
tómű-beállítás, káros anyag kibocsátásmérés. A laborban található 
akna, szerelési helyek és szerszámok alkalmazhatók szenzorbeépí-
tésre és álló helyi mérésekre, ellenőrzésekre az autonóm járművek-
kel kapcsolatos projektekhez is.

Járműdiagnosztika Laboratórium
KUTATÓLABORATÓRIUM

Járműmechatronika és Intelligens 
Járművek Laboratórium
KUTATÓLABORATÓRIUM

A Járműmechatronika és Intelligens Járművek Laboratóriumban le-
hetőség van a Labview szoftver megismerésére és elsajátítására. Eh-
hez társul 10 modul (fényszórók, üzemanyagtartályok, ablakemelők), 
amely eszközök szintén Labview szoftveres környezethez csatlakoz-
tathatók NI multifunkciós adatgyűjtő kártyák segítségével. A labor-
ban egy prototípus elektronikai összeszerelő helyiség is található.

9026 Győr, Egyetem tér 1.
L2  laborépület  – L2 / 11. helyiség
kv.sze.hu/a-tanszek
jkk.sze.hu/fooldal

Laborvezető  |  Prof. Dr. habil. Lakatos István
+36-96-503-495 / +36-30-261-6830
lakatos@sze.hu

9026 Győr, Egyetem tér 1.
L3 laborépület  – L3 / 24. helyiség
jkk.sze.hu/fooldal

Laborvezető  |  Szakállas Gábor
+36-96-503-400  mellék: 3390 / +36-20-363-8006
szgabor@ga.sze.hu

9026 Győr, Egyetem tér 1.
L4 laborépület – L4 / 2-1. helyiség

jft.sze.hu

Laborvezető  |  Horváth Krisztián
+36-96-613-782 / +36-20-315-4841 

horvath.krisztian@ga.sze.hu

Járműfejlesztési Labor
KUTATÓLABORATÓRIUM

A Járműfejlesztési Labor gyakorlati oldalról támogatja a zaj- és rez-
gésanalízis (NVH); a hőmenedzsment (thermo management); az 
energiamenedzsment (energy management), valamint a szilárd-
ságtani és élettartami elemzések szakterületén folyó tevékenysé-
geket. A laborban lehetőség van: 
• a járműipari technológiák folyamatos optimalizálására a leg-

modernebb szimulációs és optimalizációs lehetőségekkel,
• innovatív akusztikai fejlesztésekkel a kényelem és a külső zaj-

szint optimalizálására.
A labor rendelkezik 4 darab rezgésgerjesztő „shaker” LMS adat-
rögzítő rendszerrel a rezgésanalízisekhez, valamint hot-wire mé-
rési fejjel és Schlieren rendszerrel az áramlástani mérésekhez. A 
laborhoz tartozó műhelyben hegesztőberendezések és különbö-
ző fémmegmunkáló gépek segítik a mérések lebonyolítását.
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Járművillamosság és Elektronika  
Laboratórium
KUTATÓLABORATÓRIUM

Jármű Energetikai Laboratórium
KUTATÓLABORATÓRIUM

A Járművillamosság és Elektronika Laboratórium biztosítja  
a járművillamosságtan, valamint a járműelektronika elméle-
tének és gyakorlatának elsajátításához szükséges feltételeket.  
A laboratóriumban végezhetők elektromos járműveken auto-
nóm járműfejlesztési tevékenységek, melyhez teszt gépjármű-
vel - Nissan Leaf -, gépjárműbeállóval és emelő-berendezéssel 
is rendelkezik. Valamint támogatja a korszerű-, illetve alterna-
tív meghajtású járművek elektronikai-, kommunikációs és jár-
műirányítási feladatainak megoldását is. 

A Villamos Energetika Laboratóriumon keresztül megismerhetők 
az alternatív és tisztán villamos meghajtású járművekben alkalma-
zott villamosgépek és a kapcsolódó vezérlőrendszerek. Mérésekkel, 
motorfékpadi méréssorozatokkal támogatja a villamos meghajtá-
sú közúti járművek meghajtórendszereinek kutatását. Ezeken kívül  
a laboratóriumban akkumulátorcellák töltése és kisütése, valamint 
napelemcella vizsgálatok is folynak.

9026 Győr, Egyetem tér 1.
L2 laborépület  –  L2 / 8. helyiség
kv.sze.hu/a-tanszek
jkk.sze.hu/fooldal

Laborvezető  |  Szakállas Gábor
+36-96-503-400 mellék: 3390 / +36-20-363-8006
szgabor@ga.sze.hu

9026 Győr, Egyetem tér 1.
L2 laborépület  –  L2 / 4. helyiség

kv.sze.hu/a-tanszek, jkk.sze.hu/fooldal

Laborvezető  |  Lőrincz Illés
+36-96-503-400 mellék: 3225 / +36-30-9211-104

lorinczi@ga.sze.hu

9026 Győr, Egyetem tér 1.
D épület  –  711. helyiség
kabelkomlab.sze.hu

Laborvezető  | Dr. Derka István
+36-96-613-641 / +36-30-659-6198
kabelkomlab@ga.sze.hu

Kábelkommunikációs Rendszerek  
Laboratórium | KUTATÓLABORATÓRIUM

A Kábelkommunikációs Rendszerek Laboratórium alkalmas 
a különböző kábelkommunikációs rendszerek megismerésé-
re, a szolgáltatásaikkal, az analóg és digitális műsorátvitellel, az 
IP alapú adatátvitellel, valamint az IP alapú műsortovábbítással 
kapcsolatos mérések elvégzésre a kiépített mérőhálózaton.
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A Kiberfizikai Gyártórendszerek Laboratórium fő tevékenységi köre 
az alábbi feladatcsoportokba sorolható: 
• szituációtudatos, erőforrás-hatékony és robusztus termelésterve-

zés és irányítás,
• I4.0 megoldásokat használó, demonstrációs mini gyártó- és lo-

gisztikai rendszerek tervezése,
• kooperatív és adaptív termelési és logisztikai hálózatok tervezése 

és működtetése,
• robusztus kooperatív kontroll kiberfizikai rendszerek tervezése,
• I4.0 megoldások tervezése az energia-hatékony és fenntartható 

gyártás támogatására. 

Kiberfizikai Gyártórendszerek  
Laboratórium | KUTATÓLABORATÓRIUM

Komponens Teszt Laboratórium
VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM

A Komponens Teszt Laboratórium lehetővé teszi, hogy a turbófel-
töltő tribológiai rendszerére ható (csapágyak és tengely), különböző 
igénybevételek hatására bekövetkező károsodásokat és kopásokat, 
illetve a különböző üzemállapotokban az alkatrész élettartamát mo-
dellezze, vizsgálja. A kívánt igénybevételek definiálása (hőmérséklet, 
kenés, fordulatszám) különböző berendezésekkel állítható be, illetve 
a hidegüzemű tesztpad működtetésének további előnye, hogy kísér-
letek lebonyolítására, termodinamikai, akusztikai mérések elvégzésé-
re és optimális üzemállapotok meghatározására is alkalmazható.

9026 Győr, Egyetem tér 1.
Új-Tudástér épület –  110. helyiség
jt.sze.hu

Laborvezető  |  Szántó Norbert
+36-96-503-400 mellék: 3143
szanto@sze.hu

9026 Győr, Egyetem tér 1.
Járműhajtások Laboratórium – 0.14. helyiség
bmt.sze.hu

Laborvezető  |  Pesthy Márk
+36-96-613-574  / +36-70-883-4180
pesthy.mark@ga.sze.hu

9026 Győr, Áldozat u. 12.
Jogi épület – S5. helyiség

kifi.sze.hu

Laborvezető  |  Dr. Kovács János
kovacs@sze.hu

Kiberfizikai Rendszerek Laboratórium
KUTATÓLABORATÓRIUM

A Kiberfizikai Rendszerek Laboratóriumban lehetőség van ki-
berfizikai eszközökre épülő Industry 4.0 megoldások fejlesztésére. 
A laboratórium alkalmas olyan termékek komplex kifejlesztésére, 
amelyek a környezet átalakítása nélkül, kül- és beltérben, teljesen 
autonóm vagy irányított automatizált módon képesek navigálni, 
valamint mesterséges intelligencia alapú komplex automatizáci-
ós megoldások fejlesztésére.
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Kutató Villamos Laboratórium
VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM

Lemeztechnológia Laboratórium
VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM

A Kutató Villamos Laboratóriumban lehetőség van  villamos 
forgó gépek és hajtásrendszerek vizsgálatára. A laboratórium-
ban lévő 50 kW teljesítményű és 10.000 ford/min fordulatszá-
mú villamos fékpad mindezek tudományos szintű vizsgálatát 
is lehetővé teszi.

A Lemeztechnológia Laboratóriumban található különféle prés-
gépek lehetőséget biztosítanak gyakorlati oktatási tanfolyamok 
megtartására, illetve gyorsprototípus szerszámok tesztelésére és 
vizsgálatára, alakítási folyamatok optimalizálására, valamint lehekis 
szériás lemeztermékek gyártására is. Ezen felül a laboratóriumban 
elvégezhető a hagyományos Erichsen-, illetve csészehúzó vizsgálat, 
valamint a korszerű DIC technikával végzett alakítási határdiagram 
(FLC) vizsgálat is.

9026 Győr, Egyetem tér 1.
Járműhajtások Laboratórium – 2.17. helyiség

Laborvezető  |  Németh Zoltán
+36-96-503-400 mellék: 4390 
emobilitas@sze.hu

9026 Győr, Egyetem tér 1.
L2 laborépület  –  L2 / 2. helyiség
metalprinting.hu

Laborvezető  | Hatos István
 +36-30-859-1183
hatos@sze.hu

9026 Győr, Egyetem tér 1.
L4 laborépület – L4 / 5. helyiség

jt.sze.hu

Laborvezető  |  Szalai Szabolcs
+36-96-503-400 mellék: 3396

szalai.szabolcs@ga.sze.hu

Lézerszinterező Laboratórium
KUTATÓLABORATÓRIUM

A laboratóriumban fémek 3D nyomtatására alkalmas tech-
nológiával rendelkezik, amelynek egyik alkalmazási területe  
a formakövető hűtéssel rendelkező fröccsöntő szerszámbetétek 
gyártása. Saját fejlesztésű hibrid gyártási eljárások gazdaságo-
san tudják megvalósítani nagyméretű és összetett szerszámok 
formakövető hűtését. A fém 3D nyomtatás lehetőséget biztosít 
gépészeti alkatrészek tömegcsökkentése, valamint a gyors pro-
totípus és kis szériás gyártásra is. A labor az alábbi szolgáltatáso-
kat kínálja: tanácsadás, oktatás, tervezés, szimuláció és gyártás.
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A Lisztlaboratórium lehetőséget biztosít gabonafélék minőségvizs-
gálatára (esésszám, nedvességtartalom meghatározás, sikérvizsgá-
lat, Zeleny próba, valorigráfos vizsgálat). Ezen belül a liszt, a tészta és  
a kenyér minőségi, alaki tulajdonságainak vizsgálatára. Emellett le-
hetőség van hektolitertömeg mérésre és kenyérsütésre is.

Lisztlaboratórium | VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM

Nagy Teljesítményű Villamos  
Laboratórium | VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM

A Nagy Teljesítményű Villamos Laboratóriumban található egy AVL 
gyártmányú fékpad, amely kiemelkedő, egyedi technikai paramé-
terekkel rendelkezik, 400 kW névleges teljesítményre és 24.000  
f/perc maximális fordulatszámra képes.  A berendezés alkalmas vil-
lamosmotorok önálló, illetve egy akkumulátor emulátor (E-Storage, 
2x250 kW, 8-800 V DC) alkalmazásával inverteres hajtások tudomá-
nyos szintű vizsgálatára.

9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2.
B épület földszint – F9 helyiség
plant.sze.hu

Laborvezető  |  Dr. Molnár Zoltán
+36-96-566-748 / +36-70-247-5578
molnar.zoltan@sze.hu

9026 Győr, Egyetem tér 1.
Járműhajtások Laboratórium – 0.18. helyiség

Laborvezető  | Németh Zoltán
+36-96-503-400 mellék: 4390 
emobilitas@sze.hu

9026 Győr, Egyetem tér 1.
Belsőégésű Motorok Tanszék Laborépület   

BMT 0.06., 0.09. helyiség
bmt.sze.hu/motorfekpad

Laborvezető  |  Nagy Gábor
+36-30-622-7356

nagy.gabor@sze.hu

Motorvizsgáló Próbaterem 

VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM

A Motorvizsgáló Próbaterem biztosítja belsőégésű motorok átfo-
gó vizsgálatát, és égéslefolyás, motordinamika, súrlódás, kopás, 
károsanyag-kibocsátás mérését. A laboratóriumban kettő teljes 
funkciós motortesztpad és egy súrlódási veszteségmérő tesztpad 
található. A tesztpadok működését felszerelt előkészítő műhelyek 
segítik. A laboratóriumban lehetőség van a belsőégésű motorok 
teljesértékű és az egyes komponensek külön-külön történő vizs-
gálataira is. A tesztpadokon pedig a belsőégésű motorok káro-
sanyag-kibocsátásának teljeskörű mérése is kivitelezhető.



Növénybiológiai Laboratórium
VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM

Rádiófrekvenciás Vizsgáló  
Laboratórium | VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM

Polimertechnológiai Laboratórium
VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM

A Növénybiológiai Laboratórium alkalmas unikális alga törzs-
gyűjtemény fenntartására, valamint ebből kiindulva alga bio-
massza előállítására és tesztelésére.  Továbbá a laboratórium 
képes felszíni vizek fizikai-, kémiai vizsgálatára és nem utolsó 
sorban szántóföldi kultúrák növényélettani vizsgálatára is.

A Rádiófrekvenciás Vizsgáló Laboratórium lehetőséget biztosít 
elektrotechnikai-, informatikai-, távközlési- és rádióberendezések 
(beleértve különálló termékek és teljes rendszerek) RED direktíva 
szerinti megfelelőségértékelési, valamint EMC direktíva szerinti 
elektromágneses összeférhetőségi vizsgálatra. A hatókör nagyon 
széles. A RED és EMC irányelv akkor is alkalmazandó, ha egy,  
a CE-jelöléssel ellátott egységet egy új termékbe építenek.  
A meglévő CE-jelölésű alkatelemekből összeállított berende-
zésnél ez nem jelenti azt, hogy a termék megfelel a RED/EMC 
irányelvnek, ezért a teljes késztermék CE-jelölése céljából a vizs-
gálati tevékenységet újra el kell végezni. A direktívák alá tarto-
zó szabványoknak való megfelelőségellenőrzést, CE-tanúsítás 
megszerzéséhez szükséges jegyzőkönyves vizsgálatot és az újra 
tanúsítás ellenőrző és megfelelőségi vizsgálatait végezzük labo-
ratóriumunkban akkreditált (MSZ EN ISO/IEC 17025:2018) és nem 
akkreditált körben egyaránt DC-40 GHz frekvenciatartományon.

A Polimertechnológiai Laboratórium a hőre lágyuló polimerek leg-
fontosabb gyártástechnológiáival rendelkezik. Fő területe az alap-
anyag-fejlesztés és újrahasznosítás. A laboratórium rendelkezik  
a polimerek alapvizsgálati módszereivel, melyek alkalmasak a fejlesz-
tett anyagok minősítésére.

9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony u. 15-17.
E épület – NBI-1, NBI-2, NBI-3
plant.sze.hu

Laborvezető  |  Dr. Molnár Zoltán
+36-96-566-751 / +36-70-247-5578
molnar.zoltan@sze.hu

9026 Győr, Egyetem tér 1.
L3 laborépület  –  L3 / 20. helyiség
rf.sze.hu

Laborvezető  | Drotár István
+36-96-613-693 / +36-30-532-0557
info@rf.sze.hu

9026 Győr, Egyetem tér 1.
L2 laborépület – L2 / 5. helyiség

polimerlab.sze.hu

Laborvezető  |  Dr. habil. Dogossy Gábor
+36-96-503-400 mellék: 3273

dogossy@sze.hu
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A Röntgen-CT Laboratóriumban üzemel Magyarország első és leg-
nagyobb teljesítményű ipari CT berendezése. A laboratóriumban le-
hetőség van öntvény alkatrészek roncsolásmentes homogenitásvizs-
gálatára, szerelt alkatrészek belső szerkezet analízisére, metrológiai 
vizsgálatok elvégzésére. 

Röntgen-CT Laboratórium
VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM

Takarmányvizsgáló Laboratórium
VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM

A Takarmányvizsgáló Laboratóriumban elsősorban takarmánymin-
ták kémiai összetételének meghatározásához szükséges vizsgálatok 
végezhetők el, de a labor megfelelő felszereltséggel rendelkezik az 
állati eredetű termékek (tej, hús, tojás) minőségi tulajdonságainak 
meghatározásához is.
Továbbá folyamatos fejlesztésen megy keresztül a labor méréstechni-
kai- és méréselőkészítési háttere (géppark, mérőeszközök, szoftverek), 
hogy a felmerülő igényeknek eleget tudjon tenni. A labor moduláris 
és egyben mobilis gépparkjának köszönhetően külső helyszínen tör-
ténő, beépített szerkezetek mérésére is van lehetőség.

9026 Győr, Egyetem tér 1.
L3 laborépület  –  L3 / 15. helyiség
ct-lab.hu

Laborvezető  |  Dr. Kozma István
+36-96-613-582 / +36-30-655-8478, kozma@sze.hu

9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 4.
B épület fsz. bal oldal

Laborvezető |  Takács Georgina 
+36-96-566-624 /+36-96-566-615 
takacs.georgina@sze.hu 

9026 Győr, Egyetem tér 1.
L4 laborépület – L4 / 9. helyiség

se.sze.hu

Laborvezető  |  Harrach Dániel
+36-96-613-541  / +36-70-329-0299

harrach.daniel@sze.hu

Szerkezetvizsgáló Laboratórium 
VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM

A Szerkezetvizsgáló Laboratórium 220m2 alapterületű, 10 tonnás futó-
daruval és külső ipari kapuval rendelkező helyiségben található. A la-
boratórium fő profilja az építőipari- és közlekedésépítési szerkezetek 
vizsgálata. A kisebb szerkezetek vizsgálatához egy 400 kN teherbírású 
húzó-nyomógép, és egy 150 kN teherbírású hajlítógép áll rendelkezésre. 
A nagyobb szerkezetek vizsgálatai 1000 kN kapacitású terhelőkeretek 
segítségével történnek. A fő terhelési zónában akár 15 m hosszúságú  
2 méter magasságú elemek mérésére is van lehetőség. Erőmérő cellák 
segítségével 200 kg-2000 kN méréstartományban, a mozgásokat el-
mozdulásmérőkkel 0,001 mm pontossággal, akár 400 mm méréstarto-
mányban rögzíthető. Dinamikus mérések elvégzésére egy 15 kN és egy 
300 kN-os dinamikus fárasztóberendezés, valamint impulzus kalapácsok 
állnak rendelkezésre, a dinamikai vizsgálatok egy-, illetve többtengelyű 
gyorsulásmérőkkel történnek. A labor méréstechnikai- és méréselőké-
szítési háttere (géppark, mérőeszközök, szoftverek) folyamatos fejleszté-
sen megy keresztül, hogy a felmerülő igényeknek eleget tudjon tenni.  
A labor moduláris és egyben mobilis gépparkjának köszönhetően külső 
helyszínen történő, beépített szerkezetek mérésére is van lehetőség.
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Talajvizsgáló Laboratórium
VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM

Tribológia Laboratórium
VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM

Távközlés-informatika Oktató- és  
Kutatólaboratórium | KUTATÓLABORATÓRIUM

A Talajvizsgáló Laboratórium biztosítja a talajminták tápanyag-
tartalmának, valamint egyes, a talaj fizikai, fizikai-kémiai és ké-
miai jellemzéséhez szükséges paraméterek vizsgálatát. Ezeket 
a vizsgálatokat a labor elsősorban az agrár-környezetgazdálko-
dási programok, a felszíni- és felszín alatti vizek mezőgazda-
sági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 
szabályozás, valamint a Agrár Minisztérium rendeleteinek elő-
írásai szerint végzi.

A Tribológia Laboratórium a belsőégésű motorok számára szük-
séges komponensek (alkatrészek, kenőanyagok és üzemanya-
gok) tribológiai (súrlódás és kopás) vizsgálatával, fejlesztésével 
foglalkozik. A laboratóriumban lehetőség van különböző felületi 
bevonatok, különböző kenőanyag-minták, különböző kísérleti 
anyagok és azok megmunkálásának összehasonlítására.

A Távközlés-informatika Oktató- és Kutatólaboratóriumban lehető-
ség van megismerni számítógép-hálózat technológiák működését, 
valamint a jövő informatikai technológiáinak sajátosságait. A labora-
tórium részt vesz futó ipari projektek informatikai támogatásában is.

9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony utca 15-17.
C épület – 1. emelet

Laborvezető  |  Giczi Zsolt
+36-30-390-5727
giczi.zsolt@sze.hu

9026 Győr, Egyetem tér 1.
Járműhajtások Laboratórium– 0.19. helyiség
bmt.sze.hu/tribologiai-laboratorium

Laborvezető  | Tóth Álmos Dávid
+36-96-613-762 / +36-20-448-6129
toth.almos@sze.hu

9026 Győr, Egyetem tér 1.
L1 laborépület – L1  /  6-7. helyiség

tilb.sze.hu

Laborvezető  |  Kovács Ákos
+36-96-503-400 mellék: 3327  / +36-30-459-9026 

kovacs.akos@sze.hu
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A Turbófeltöltő Laboratórium lehetővé teszi különböző méretű és tí-
pusú turbófeltöltők valós körülményeinek, igénybevételeinek leképe-
zését. Célja, hogy idő- és költséghatékony módon kínáljon – kifejezet-
ten – a turbófeltöltőre optimalizált méréseket, vizsgálatokat. Rendkívül 
precíz szabályzástechnika alkalmazásával a tesztpad lehetőséget nyújt 
kompresszor/turbina térképek készítésére, valamint a hőmérsékleti, 
nyomás és egyéb paraméterek széleskörű finomszabályzására. Ki-
emelkedő potenciálként jelentkezik a dinamikus, hosszantartó hőter-
helési folyamatok megvalósíthatósága, melyben a maximális hőmér-
sékleti érték elérheti az 1200 °C-t. Mindez egyidőben két azonos típusú 
turbófeltöltő beépítésével is végezhető. Ezen teszttípus során megfi-
gyelhető a turbinaház hőfáradásból következő anyagöregedési folya-
mata. A többlépcsős feltöltés körülményeinek, eltérő igénybevételei-
nek vizsgálata érdekében a tesztpad rendelkezik egy speciálisan erre 
a célra kifejlesztett egységgel, mellyel széles térfogatáram tartomány-
ban lehet nyomás és hőmérsékleti szabályzást létrehozni. A tesztpad 
továbbá lehetőséget ad a turbófeltöltő kenési és hűtési rendszerének 
szabályzására. A belsőégésű motorok kipufogórendszereinek elleny-
nyomás értéke a turbina után közvetlen beépített, úgynevezett "back-
pressure unit" rendszerbe való integrálásával szimulálható.

Turbófeltöltő Laboratórium
VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM

Űrtávközlési és Űrkutatási  
Laboratórium | KUTATÓLABORATÓRIUM

Az Űrtávközlési és Űrkutatási Laboratórium a villamoshálózat,  
a belső berendezések, a távközlési eszközök és a biztonsági beren-
dezések tekintetében a mai kor követelményeinek teljes egészében 
megfelel. Fő tevékenysége az űrtávközlési, űrkutatási tevékenység 
megismertetése, valamint a távközlési és mikrohullámú ismeretek 
gyakorlati bemutatása és alkalmazása.

9026 Győr, Egyetem tér 1.
Járműhajtások Laboratórium – 0.13. helyiség
bmt.sze.hu

Laborvezető  |  Takács Richárd
+36-96-613-574 / +36 20 353 76 29
takacs.richard@ga.sze.hu

9026 Győr, Egyetem tér 1. D épület – 800. helyiség
tat.sze.hu/laboratoriumok

Laborvezető  |  Németh Péter Ernő
+36-70-242-9104, nemeth.peter@tilb.sze.hu

9026 Győr, Egyetem tér 1.
L4 laborépület  – L4 / 6. helyiség 

kep.sze.hu

Laborvezető  |  Nagy Richárd
+36-96-503-400 mellék: 3139  / +36-30-824-8526

nagy.richard@sze.hu

Útépítési Laboratórium
VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM

Az Útépítési Laboratórium fő profilja az útépítés során beépülő 
anyagok megfelelőségének vizsgálata. Laborunk 200m2 alapte-
rületű, számos berendezéssel rendelkezünk melyekkel az asz-
faltok mechanikai vizsgálatait, bitumen vizsgálatokat, látható-
sági vizsgálatokat és roncsolásmentes georadar diagnosztikai 
vizsgálatokat tudunk elvégezni. Laborunk munkatársai jelentős 
tapasztalattal rendelkeznek az útépítéshez kapcsolódó kuta-
tás-fejlesztési, szakértői és tanácsadási, kivitelezői és műszaki 
ellenőri területen
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Villamos Motorfékpad  
Vizsgálólaboratórium | VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM

A Villamos Motorfékpad Vizsgálólaboratórium különböző teljesít-
ményszinteken képes villamosgépek vizsgálatára, akár hajtáslánc-
ként is. A nagy teljesítményű fékpadon jelenleg 250 Nm és 4000 rpm 
méréshatárú vizsgálatok végezhetőek (fékgép által, de hajtóművel ez 
a tartomány módosítható). A kis teljesítményű fékpadon 5 kW-ig tud 
a laboratórium hajtásvizsgálatokat végezni 100 Nm és 800 rpm tarto-
mányban. A fékpadokon egyéb feladatfüggő vizsgálatok elvégezésé-
re is lehetőség van.

9026 Győr, Egyetem tér 1.
Járműhajtások Laboratórium – 2.16. helyiség

Laborvezető  |  Németh Zoltán 
+36-96-503-400 mellék: 4390 
emobilitas@sze.hu

9026 Győr, Egyetem tér 1.
L2 laborépület  –  L2 / K5. helyiség

jkk.sze.hu/fooldal

Laborvezető  | Kőrös Péter
+36-96-503-400 mellék: 3055 / +36-30-335-0401

korosp@ga.sze.hu

A laboratóriumok által végzett vizsgálatok ismertetése és 
a laborokban rendelkezésre álló eszközök részletes listája megtalálható 
a szolgaltatas.sze.hu/laboratoriumok honlapon.

Villamos Gépek és Hajtások  
Laboratórium | KUTATÓLABORATÓRIUM
9026 Győr, Egyetem tér 1.
A Villamos Gépek és Hajtások Laboratóriumban 8 darab, 2-2 gép-
ből álló biztonságos, felhasználóbarát gépcsoport áll rendelke-
zésre. Valamint rendelkezik 2 darab emelt igényű, túlterhelhető 
fékpaddal, melyek ipari megbízások teljesítésére is alkalmasak.




