Jövőm
az Audi
Hungariánál

2015-ben sikeresen teljesítettem a kiválasztáson, így a
gyakorlati képzőhelyem a Projekt- és Oktatóközpont lett.
A szakma elsajátítása mellett lehetőségem volt különböző szakmai, illetve német nyelvi projektekben is részt venni,
amik érdekesebbé és változatosabbá tették a tanulást, a mindennapjaimat. Példaként az M-Learn projekt célja, hogy
magunk készíthetjük el és dolgozhatjuk fel a tananyagot, ami növeli a motivációt, illetve a tanulási sikerélményt.
Az Audi nem csak szakmai tudást és tapasztalatot adott számomra, hanem egy remek közösséget is. A szervezett
kirándulások, csapatépítő tréningek és az Önkéntes Napok nagyban segítették a csapatszellem megerősítését.
Az utolsó évben az a megtiszteltetés ért, hogy a 11 legjobb tanulónak járó díjból az egyiket én érdemeltem ki, amit egy
nagy rendezvény keretében a cég legfelső vezetői adták át. Büszkén mondhatom, hogy most már az AUDI HUNGARIA
Zrt. munkatársa vagyok, ahol minden lehetőséget megkapok a folyamatos tanulásra és szakmai fejlődésre.
Meilinger Benjámin,
korábbi tanuló, jelenlegi munkatárs
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Ahol a haladás életforma...
Az Audi Hungaria 1993 óta a világ legnagyobb motorgyárává fejlődött, és a Volkswagen Konszern márkái
számára szállít erőforrásokat. A gyárbővítés hivatalos alapkő-letétele 2011 júliusában volt, és csupán
háromnegyed évvel később már a bokrétaünnepet tartották.
A fejlesztések eredményeképpen egy présüzemmel, karosszériagyárral, lakkozóüzemmel és egy
megnövelt kapacitású járműszereldével kiegészülve a teljes gyártási folyamatot lefedő járműgyárrá vált.
A motorgyárban évente közel 2 millió termék hagyja el a gyártósort, a komplett gyártási
folyamatot lefedő járműgyárban pedig naponta 640 autót képesek elkészíteni.

Az Audi Hungaria az elkövetkezendő években 15 000 embernek ad megélhetést közvetett vagy közvetlen módon,
így az 5 millió négyzetméteres alapterületével úgy éli mindennapjait, akár egy kisváros.
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Az Audi Hungariával
együttműködő képzőintézmények

Az Audi Hungaria műszaki szakképzése
Duális képzési modell

> Járműipari karbantartó technikus
> CNC gépkezelő

Győri Műszaki SzC Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
> Automatikai technikus

> Villanyszerelő

Győri Szolgáltatási SzC Kossuth Lajos Középiskolája és Kollégiuma
> Villanyszerelő

Audi Hungaria Általános Művelődési Központ

Szakközépiskola
9-11. évfolyam
Autógyártó*
Gépi forgácsoló
Járműfényező*
Karosszérialakatos
Szerszámkészítő

Ráépülő
képzés (+1 év)

CNCGépkezelő

Villanyszerelő

Szakgimnázium
9-12. évfolyam

Közlekedésgépész
szakirány

Gépész szakirány
Elektrotechnika –
elektronika
szakirány

Duális képzés
13. évfolyam
Autóelektronikai
műszerész
Autószerelő
Mechatronikai technikus
Gépgyártástechnológiai
technikus
Automatikai technikus

> Idegennyelvű ipari és kereskedelmi ügyintéző
Szakmai gyakorlatot csak az a diák teljesíthet az Audi Hungariánál, aki a felsorolt partneriskolában tanulói jogviszonnyal rendelkezik.
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Képzési idő: 3 év érettségi nélkül
*: 10. évfolyamtól

Képzési idő: 5 év érettségivel

Technikusi bizonyítvány

Járműfényező
Karosszérialakatos
Mechatronikai technikus
Szerszámkészítő
Alternatív gépjárműhajtási technikus

Érettségi bizonyítvány

>
>
>
>
>

Általános iskola 8. osztály

Autóelektronikai műszerész
Autógyártó
Autószerelő
Gépgyártástechnológiai technikus
Gépi forgácsoló

Szakmai képesítő bizonyítvány

>
>
>
>
>

Általános iskola 8. osztály

Győri Műszaki SzC Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
Ráépülő
képzés (+1 év)
Alternatív
gépjárműhajtási
technikus

Járműipari
karbantartó
technikus

Az Audi Hungariánál oktatott műszaki szakmák
Automatizálástechnika
Automatikai technikus
A képzés időtartama: érettségivel 4+1 év
Megszerezhető ismeretek:
> gépészeti valamint alapvető
mechanikus megmunkálási ismeretek
> hidraulikus és pneumatikus rendszerek
ismerete
> vezérléstechnika, szenzorika és
hajtástechnika
> automatizált rendszerek elemeinek
előállítási és szerelési folyamatai
> robottechnikai ismeretek
A szakképzés végeztével automatizált
gyártósorok mellett berendezés
kezelőként, villamoskarbantartóként van
lehetőség elhelyezkedni a motor- és a
járműgyár területén.
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Gépgyártástechnológiai
technikus
A képzés időtartama: érettségivel 4+1 év
Megszerezhető ismeretek:
> gépgyártás területén szükséges
ismeretek elsajátítás, mint pl.
gyártásfejlesztés, -tervezés és
-irányítás
> meglévő gyártási folyamatok
optimalizálása, tervezése, gyártáshoz
szükséges minőségbiztosítási
rendszer kidolgozása
> gépek és eszközök gazdaságos
kihasználásának tervezése
> új technológiák kidolgozása és
bevezetése
> CNC gépek ismerete
A szakképzés végeztével mechanikus
karbantartóként valamint berendezés
kezelőként van lehetőség elhelyezkedni.

Járműipari karbantartó
technikus
A képzés időtartama: 4+1+1 év
Megszerezhető ismeretek:
> villamos biztonságtechnikai
ismeretek
> karbantartási rendszerek
> kapcsolószekrények szerelési
ismeretei
> termelésirányítási ismeretek
A szakképzés vágeztével a vállalatnál
karbantartóként van lehetőség
elhelyezkedni.
Mechatronikai technikus
A képzés időtartama: érettségivel 4+1 év
Megszerezhető ismeretek:
> gépészeti valamint alapvető
mechanikus megmunkálási ismeretek
> vezérlés- és automatizálás technika
> robotika és hajtástechnika
> gyártóberendezések üzembe helyezése
> CNC technika

A szakképzés végeztével automatizált
gyártósorok mellett gépkezelőként,
mechanikai karbantartóként van
lehetőség elhelyezkedni a motor- és
a járműgyár területén.
Villanyszerelő
A képzés időtartama: 3 év
Megszerezhető ismeretek:
> elektrotechnikai és elektronikai
ismeretek
> villamos vezérlés-, és
szereléstechnika
> pneumatikus rendszerek ismerete
> gyártóberendezések üzembe
helyezése
> villamos dokumentációk kezelése
A szakképzés végeztével a vállalatnál
berendezés kezelőként van lehetőség
elhelyezkedni.

Járműtechnika
Alternatív gépjárműhajtási
technikus
A képzés időtartama: 4+1+1 év
Megszerezhető ismeretek:
> nagyfeszültségű hálózati
alapismeretek
> alternatív és elektromos
járműtechnológiák
> nagyfeszültségű járművek
fenntartási feladatai
> járműfenntartási üzemvitel
A szakképzés végeztével a vállalatnál
termelési szakmunkatárs, utómunkai
munkatárs, műszaki ellenőrzés
munkatársként van lehetőség
elhelyezkedni.
Autóelektronikai műszerész
A képzés időtartama: érettségivel 4+1 év
Megszerezhető ismeretek:
> a járműdiagnosztikai rendszer
ismerete, használata
> szakszerű hibakeresés és javítás,
jegyzőkönyv és munkalap elkészítése

> hibakódok ismerete
> próbaüzem, szoftverfrissítés és
rendszerellenőrzés folyamata
A szakképzés végeztével a vállalat
jármű összeszerelő részlegén belül
gépészeti, diagnosztikai, valamint
minőségbiztosítási területeken van
lehetőség elhelyezkedni.
Autószerelő
A képzés időtartama: érettségivel 4+1 év
Megszerezhető ismeretek:
> számítógépes diagnosztikai
eszközök ismerete
> műszaki vizsgáztatás folyamata
> gépkocsi karbantartása, javítása
> mérési eredmények dokumentálása,
műszaki dokumentáció ismerete
> munkafolyamat tervezése,
dokumentálása és ellenőrzése
> anyagjegyzék és költségvetés
készítése
A szakképzés végeztével a vállalatnál
főként a jármű összeszerelő,
diagnosztikai valamint a
minőségbiztosítási területen van
lehetőség elhelyezkedni.

Járműfényező
A képzés időtartama: 3 év
Megszerezhető ismeretek:
> különböző anyagokból készült
járműalkatrészek előkészítése
fényezésre
> korszerű fényezési technológiák
ismerete
> új ill. javított karosszériaelemek
lakkozási technológiái
> felületi hibák felismerése és javítása
> Audi szabványos munkafolyamatok
és technikák elsajátítása
A szakképzés végeztével a
lakkozó üzemben valamint a
minőségbiztosítási területen van
lehetőség elhelyezkedni.
Karosszérialakatos
A képzés időtartama: 3 év
Megszerezhető ismeretek:
> alapvető fémmegmunkálási
ismeretek(acél, fém, réz, üvegszál)
> különböző kötéstechnikai eljárások
használata (csavarozás, hegesztés,
forrasztás)
> kész karosszéria végmegmunkálása
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> minőségbiztosítási rendszer
ismerete
A szakképzés végeztével a vállalatnál
a járműgyár és karosszériaüzem
területén van lehetőség elhelyezkedni.

Gyártástechnológia
Autógyártó
A képzés időtartama: 3 év
Megszerezhető ismeretek:
> autógyártásnál használt speciális
berendezések és eszközök ismerete
> hidraulikus és pneumatikus
gyártóberendezések karbantartása
> gépi ill. kézi fémmegmunkálás
> műszaki kommunikáció
> munkatervezés és munkahely
kialakítás
> alkatrészek és alkatrészcsoportok
szerelési ismeretei
> anyagszállítási folytonosság felügyelete
> minőségbiztosítás

A szakképzés végeztével a vállalatnál a
jármű- és motor-összeszerelés területén
van lehetőség elhelyezkedni, szereldei
munkatársként.
CNC gépkezelő
A képzés időtartama: 3+1 év
Megszerezhető ismeretek:
> gyártáselőkészítés
> CNC programozás
> CNC forgácsolás
A szakképzés végeztével a vállalatnál
gépkezelőként van lehetőség elhelyezkedni.
Gépi forgácsoló
A képzés időtartama: 3 év
Megszerezhető ismeretek:
> alkatrészek készítése hagyományos és
vezérelt CNC eszterga és marógépek
segítségével
> számítógéppel vezérelt CNC gépek
programozása
> minőségbiztosítás
A szakképzés végeztével a vállalatnál
berendezés kezelőként van lehetőség
elhelyezkedni.

Szerszámkészítő
A képzés időtartama: 3 év
Megszerezhető ismeretek:
> kézi, valamint gépi forgácsolás
> hagyományos és számítógéppel vezérelt
forgácsoló gépek kezelése
> forgácsoló-, kézi szerszámok, egyedi
szerszámok előállítási eljárásai
> használat során meghibásodott
szerszámok és eszközök helyreállítása
> kézi szerszámok valamint kisebb szerszámgépek
megmunkálási folyamatának beállítása
A szakképzés végeztével a vállalatnál
szerszámkészítőként és berendezés kezelőként van
lehetőség elhelyezkedni.

Bővebb információ és jelentkezés:
www.audi.hu/szakkepzes

Az Audi Hungaria gyakorlati képzése
Az Audi Projekt- és Oktatóközpontja egy három milliárd forintos beruházás eredményeképpen kezdte meg működését
2011-ben. Ezzel megközelítőleg 2500 m2-re bővült az a terület, ahol a jövő szakembereit képezzük. 2001 óta az Audi
Hungaria szakképzésében végzett tanulók létszáma már meghaladta az 1800 főt.
A szakképzés csarnokai és termei a legmodernebb berendezésekkel felszereltek, így a tanulók számára biztosítottak
a körülmények a szakmai fejlődéshez. A leginnovatívabb autóipari technológiák mellett, a személyi feltételek is
kimagaslóak: az Audi Hungaria 15 kiválóan képzett szakoktatója, valamint az üzemi területek tapasztalt tanulóállomási
megbízottjai és szakemberei az iskolákkal karöltve gondoskodnak a tanulók fejlődéséről.
Az elméleti és a gyakorlati tudás megszerzése az iskolákban, az Audi Oktatóközpontban, valamint a termelésben
zajlik, rotációs rendszerben. Vállalatunknál lehetőség nyílik innovatív technológiák elsajátítására, mint pl. az alternatív
járműhajtás, automatizálás, programozás.
A tanulók vegyes tanulási módszerekkel, szakoktatók támogatásával elektronikus tananyagokat állíthatnak elő és
használhatják azokat. Ezzel az oktatásban új lehetőséget teremtünk a tanulók motiválására, a tanulási sikerélmény
növelésére és az elkészült tananyagok hosszú távú, gyártó telephelyeken átívelő felhasználhatóságára.
A tanulók természetesen a szakmai ismeretek elsajátítása mellett az ország egyik legnagyobb vállalatának
mindennapjaiba és nemzetközi környezetébe is bepillantást nyerhetnek, valamint lehetőségük nyílik tudásukat külföldi
kiküldetés során is tovább fejleszteni.
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Idegennyelvű ipari és kereskedelmi
ügyintéző duális szakképzés

Megszerezhető ismeretek:

A képzés időtartama: 2 év
Képzés nyelve: német
Beszerzési folyamatok
Gyártási folyamatok
Értékesítési folyamatok
Személyügyi folyamatok
Pénzügyi és számviteli ismeretek
Projektmenedzsment
Gazdasági angol
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A képzés az Audi Hungaria és
az Audi Hungaria Általános
Művelődési Központ szoros
együttműködésében zajlik.

A gyakorlatorientált képzés
keretein belül a tanulók
betekintést kapnak egy
nagyvállalat szakterületeinek
munkájába, a megszerzett
német nyelvtudásukat pedig
aktívan alkalmazhatják írásban
és szóban egyaránt.

Az elméleti és a gyakorlati
képzés aránya:
30% elmélet a szakiskolában
70% gyakorlat az
Audi Hungariánál
Lehetőség németországi
nyári gyakorlatra

Megszerezhető képesítések
> Az Audi Hungaria ÁMK bizonyítványa
a képzés sikeres elvégzése esetén
> Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
bizonyítványa sikeres vizsga esetén
> Lehetőség a szakképzés
németországi elismerésére a magyar
bizonyítvány megszerzése után
> Lehetőség angol nyelvvizsga
megszerzésére

Felvételi követelmények:
Érettségi bizonyítvány
B2/C1 szintű német nyelvvizsga
Sikeres részvétel a kiválasztási eljáráson

AUDI HUNGARIA Zrt.
H-9027 Győr, Audi Hungária út 1.

Bővebb információ és jelentkezés:

Az Audi Hungaria műszaki szakképzése:
www.audi.hu/szakkepzes

Idegennyelvű ipari és kereskedelmi
ügyintéző duális szakképzés:
www.audi.hu/hu/karrier/
hallgato-tanulo-vagyok/karrierprogramok

