
BESZÁMOLÓ

KIRÁNDULÁS A BUDAPESTI IPAR NAPJAI KIÁLLÍTÁSRA

Lehetőségünk nyílt  pályázat keretében 2014. május
30-án a HUNGEXPO területén megrendezésre került
IPAR NAPJAI elnevezésű ipari szakkiállítás zárónapján
részt  venni.  Ez  is  annak  a  szemléletmódnak  a
keretében történt,  amelyben törekszünk arra,  hogy
diákjaink  az  informatikát  valós  környezetben lássák
működni.  Az  informatika,  robotika,  mechatronikai
ismeretek  gyakorlati  megvalósulását
megtekinthessék. Ezen a szakkiállításon a hazánkban

legjobb,  legnagyobb  és  legkorszerűbb  ismereteket  használó  cégek  és  vállaltok  vonultak  fel.
Célunk volt, hogy diákjaink betekintsenek a csúcstechnológiai fejlesztési irányokba, hogy ezáltal
csökkentsük az oktatás és a valós gyakorlati élet közötti távolságot. A programok kiválasztásánál
célunk volt a környezettudatosság és informatika kapcsolatának megmutatása is. Véleményünk
szerint ezt a célt elértük. 

A  kiránduláson  iskolánk  Robotika  és  Informatika  szakköre  együtt  vett  részt.  Az  alábbiakban
táblázatban leírtuk a megvalósult programok menetrendjét. 

MEGVALÓSULT PROGRAMOK:

Sorrend Helyszín és program Időpont/tartam
Indulás Debrecen, Huszár Gál Iskola 06:30
1. állomás Megérkezés  a  HUNGEXPO területére.  Elsősorban

az  „A”  pavilonban vizsgálódtunk,  mert  ebben  az
épületben voltak az  ipari  robot  és  automatizálás
technológiával foglalkozó cégek kiállításai.

10:30-14:30

Ebéd KFC: KÖKI Terminál 15:30-17:30
Hazautazás Debrecen, Huszár Gál Iskola 21:30

Korábbi érkezést terveztünk, de a budapesti péntek délutáni csúcsforgalom meghiúsította.

Részvevők névsora:
Sorszám Név Infó Robotika

1. Barna Balázs +
2. Boldizsár Márk +
3. Boruzs Kevin +
4. Csendom Kevin +
5. Csendom Nikolett +
6. Donka Máté +



7. Fegyver Dávid +
8. Gál Sára +
9. Jenei Jázmin +

10. Jenei Judit +
11. Kajtár Levente Dominik +
12. Kajtár Gergő +
13. Kapcsa Benjámin +
14. Kerekes Konrád +
15. Kerekes Lőrinc +
16. Kovács Miklós +
17. Losonczy Péter +
18. Móricz Donát +
19. Móricz Máté +
20. Nagy Dorottya +
21. Pozsga János +
22. Rácz Bence +
23. Szabó Barnabás +
24. Tóth Izsák +
25. Vágner Máté +
26. Váradi Kornál +
27. Várdai Ármin +
28. Wimmer Eliot +
29. Zágonyi Abigél +
30. Losonczy Beni +
31. Molnár Márk +
32. Kovács László +

Az általunk meglátogatott kiállítási területen az autógyártók közül az OPEL állított ki. Diákoknak
bemutatták  a  magyarországon  gyártott  motorblokk  típusok  egyikét.  Egyetemisták  itt  teszt
kérdésekre válaszolhattak ajándékokért. 

  

A magyar autóipari beszállítók közül számos kiállítóval találkoztunk. 



Számunkra  a  legérdekesebbek  az  ipari  robotok
voltak.  Három  nagy  ipari  robot  gyártó  cég
termékeivel  találkozhattunk.  Itt  volt  a  KUKA, a
FANUC és MITSUBISHI MOTORS is. 

Mitsubishi  Motors  szakemberei  tájékoztattak
arról,  hogy  oktatási  intézményeket  szoktak
támogatni.  Ígéretet  kaptunk,  hogy  e-mailben
megkeresnek bennünket a vásár után.

 

A 

A

diákoknál nagy sikert arattak az ipari nagy sebességű válogató robotok. Sok ajándékot gyűjtöttek
össze  a  diákok.  A  terület   bejárását  csoportokban  végezték.  Időnként  összegyűltünk
létszámellenőrzésre, megmutogatták, hogy mit gyűjtöttek és mit láttak, majd visszamehettek. 

Innen ebédelni mentünk, majd elindultunk haza...

 


