
Duális szakképzés

JÖVŐM AZ
AUDI HUNGARIÁNÁL



Csatlakozz oda, 
ahol a haladás  
életforma...
Az Audi Hungaria 1993 óta a világ egyik 
legnagyobb  motorgyárává fejlődött, és 
a Volkswagen Konszern márkái számára 
szállít erőforrásokat. A gyárbővítés 
hivatalos alapkő-letétele 2011 
júliusában volt. 

A vállalat a gyárbővítés 
eredményeképpen egy présüzemmel, 
egy karosszériaüzemmel, egy 
lakkozóüzemmel és egy megnövelt 
kapacitású járműszereldével 
teljes gyártási folyamatot lefedő 
járműgyárrá vált.  

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

Mit jelent a duális szakképzés?

› A középfokú duális képzés során a tanulók gyakorlati  
képzése azoknál a gazdasági szereplőknél zajlik, 
ahol később, a szakmai vizsga teljesítése után a 
szakmájukban akár el is tudnak helyezkedni. 

› A képzés szervezése és lebonyolítása a partneriskolákkal 
szoros együttműködésben valósul meg. 

› A vállalatnál a szakmai alapképzés a Projekt- és 
Oktatóközpontban (PTC), tanulóállomásokon, vagy 
termelési körülmények között szakoktatók, illetve a 
vállalat szakembereinek bevonásával történik.

› Győri Műszaki SZC Lukács Sándor Mechatronikai  
és Gépészeti Szakgimnáziuma,  
Szakközépiskolája és Kollégiuma

› Győri Műszaki SZC Pattantyús-Ábrahám Géza  
Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

› Győri Szolgáltatási SZC Kossuth Lajos  
Középiskolája és Kollégiuma

› Gépjármű mechatronikai technikus

› Mechatronikai technikus

› Autógyártó

› Járműfényező

› Karosszérialakatos

› Gépgyártástechnológiai technikus

› Gépi és CNC forgácsoló

› Szerszám- és készülékgyártó

› Automatikai technikus

› Villanyszerelő

Partneriskoláink Szakmáink1. 2.

› Motorszerelde

› Járműszerelde

› Karosszériaüzem

› Szerszámgyár

› Lakkozóüzem

› Présüzem

Üzemi területeink3.



Mi is az a gyakorlati  
képzőhely?

GYŐR  
AUDI HUNGARIA AKADÉMIA  
PROJEKT- ÉS OKTATÓKÖZPONT

9027 Győr Berkenyefa sor 2. /Győr, Ipari park/

Városi buszjárat, szervezett buszjárat

Ingyenes parkolás az épület előtt

Büfé, étterem, étel-ital automaták

15 szakoktató

Legmodernebb berendezésekkel felszerelt  
csarnok és oktató termek

Innovatív technológiák, automatizálás,  
alternatív technológiák, programozás,  
high-tech eszközök használata

Elektronikus tananyagok

Erasmus, külföldi kiküldetés
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Ez neked való, ha ...

… ha nyitott vagy a programozásra, 
ha szeretsz szerelni és kíváncsi vagy 
az elektronika, automatika és robotok 
világára.

AUTOMATIKAI TECHNIKUS

 Képzési idő: 5 év  
(ebből 3 év duális rendszerben)

 Mit fogsz tanulni:
> elektrotechnikai és  

elektronikai ismeretek 
> villamos vezérlés-,  

és szereléstechnika
> pneumatikus rendszerek  

ismerete
> gyártóberendezések  

üzembe helyezése 
> villamos dokumentációk  

kezelése

 Hol tudsz ezzel a szakmával 
elhelyezkedni:

Bármely vállalatnál, cégnél, mely 
robottechnikával, PLC-vel illetve villamos 
hajtásokkal, automatizált rendszerekkel 
foglalkozik.

Ez neked való, ha ...

… otthonosan mozogsz a gépek világában, 
szívesen tervezel, érdekel az eszközökkel 
való aprólékos, kétkezi munka, jó a 
kézügyességed  és ha szívesen foglalkozol 
gépekkel.

GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI 
TECHNIKUS

 Képzési idő: 5 év  
(ebből 3 év duális rendszerben)

 Mit fogsz tanulni:
> gépgyártás területén szükséges 

ismeretek elsajátítása, 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

 Hol tudsz ezzel a szakmával 
elhelyezkedni:

Gyártással foglalkozó cégnél, ahol gépeket, 
géprendszereket terveznek, gyártanak, 
illetve ahol gépsorok szerelési  
és karbantartási munkáit végzik.

Ez neked való, ha ...

… érdekel a járműkarosszériák gyártása és 
javítása, jó a kézügyességed, kreatív vagy 
és szeretsz fémekkel, lemezekkel egyedi 
dolgokat létrehozni.

KAROSSZÉRIALAKATOS

 Képzési idő: 3 év  

 Mit fogsz tanulni:
> alapvető fémmegmunkálási  

ismeretek (acél, fém, réz)
> különböző kötéstechnikai  

eljárások használata (csavarozás, 
hegesztés, forrasztás)

> kész karosszéria  
végmegmunkálása

> minőségbiztosítási rendszer  
ismerete

 Hol tudsz ezzel a szakmával 
elhelyezkedni:

Karosszériaüzemben és szerszámgyárban, 
illetve karosszériajavító műhelyben, 
járműszervizben.

Ez neked való, ha ...

… érdekel az autók világa, ha szeretsz 
szerelni, műszaki problémákat megoldani 
és nyitott vagy az elektronikus  
és mechanikus rendszerek világára.

GÉPJÁRMŰ MECHATRONIKAI 
TECHNIKUS

 Képzési idő: 5 év  
(ebből 3 év duális rendszerben)

 Mit fogsz tanulni:
> gépészeti valamint alapvető 

mechanikus megmunkálási ismeretek
> hagyományos és alternatív 

gépjárműhajtások
> járműdiagnosztika és 

rendszerkommunikációs ismeretek
> hibakeresés és javítástechnológiák 

alkalmazása
> gépjárművek üzembe helyezése és 

karbantartásaa

 Hol tudsz ezzel a szakmával 
elhelyezkedni:

Dolgozhatsz autógyárakban, illetve 
szervizekben, ahol többek között a 
gépjárművek sorozatgyártásában, a 
gyártósorról lekerülő új autók műszaki 
átvételénél végeznek feladatokat. 

Ez neked való, ha ...

… érdekel az elektromosság világa, jó a 
kézügyességed és szeretsz szerelni, és 
barkácsolni.

VILLANYSZERELŐ

 Képzési idő: 3 év 

 Mit fogsz tanulni:
> elektrotechnikai és  

elektronikai ismeretek 
> villamos vezérlés-,  

és szereléstechnika
> pneumatikus rendszerek  

ismerete
> gyártóberendezések  

üzembe helyezése 
> villamos dokumentációk  

kezelése

 Hol tudsz ezzel a szakmával 
elhelyezkedni:

Járműgyártással foglalkozó cégeknél, az 
építőiparban vagy az energiaszolgáltató 
szektorban.

Ez neked való, ha ...

… szeretsz barkácsolni, minőségi 
munkát kiadni kezeid közül, ha érdekel 
a hidraulika, a pneumatika, vagy ha 
szeretnéd megismerni az autógyártásban 
használt speciális berendezéseket, motor- 
és járműalkatrészek világát.

AUTÓGYÁRTÓ

 Képzési idő: 3 év 

 Mit fogsz tanulni:
> 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

 Hol tudsz ezzel a szakmával 
elhelyezkedni:

Járműgyártással foglalkozó cégeknél, 
illetve gyártósori rendszerben dolgozó 
nagyvállalatoknál.



Ez neked való, ha ...

… ha versenyképes szakmát szeretnél, ha 
kreatív vagy, szereted a precíz munkát csa-
patban és egyénileg is. A mai tudásalapú 
társadalomban nagy termelékenységet és 
pontosságot kíván az ipar. 

GÉPI ÉS CNC FORGÁCSOLÓ

 Képzési idő: 3 év 

 Mit fogsz tanulni:
> alkatrészek készítése hagyományos  

és CNC-vezérelt eszterga és  
marógépek segítségével

> számítógéppel vezérelt  
CNC gépek programozása 

> minőségbiztosítás
> gyártáselőkészítés
> CNC programozás
> CNC forgácsolás

 Hol tudsz ezzel a szakmával 
elhelyezkedni:

Bárhol, ahol gépi megmunkálás történik, 
automatizált világunkban az egyik 
legkeresettebb szakma.

Ez neked való, ha ...

… szeretsz kreatívan, precízen dolgozni és 
létrehozni valami maradandót. Ha érdekel 
a fémek, különböző anyagok  világa, és 
szívesen dolgozol kézzel és gépekkel 
egyaránt.

SZERSZÁM- ÉS  
KÉSZÜLÉKGYÁRTÓ

 Képzési idő: 3 év 

 Mit fogsz tanulni:
> 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

 Hol tudsz ezzel a szakmával 
elhelyezkedni:

Fémiparban, járműiparban egyaránt, 
szerszámkészítő műhelyekben, 
szerszámkészítő üzemekben.

Ez neked való, ha ...

… ha érdekel a tudomány és szeretsz 
információkat gyűjteni az újabbnál újabb 
fejlesztésekről. Ha az összefüggéseket 
könnyedén átlátod és jó a problémamegol-
dó képességed. Munkádat technikusokból 
álló csapattal együtt fogod végezni.

MECHATRONIKAI TECHNIKUS

 Képzési idő: 5 év  
(ebből 3 év duális rendszerben)

 Mit fogsz tanulni:
> gépészeti valamint alapvető 

mechanikus megmunkálási ismeretek
> vezérlés- és automatizálás technika
> robotika és hajtástechnika
> gyártóberendezések üzembe helyezése 
> CNC technika

 Hol tudsz ezzel a szakmával 
elhelyezkedni:

Szinte bármely vállalatnál, ahol  
karbantartó gépbeállító vagy  
üzemeltető pozíciók vannak. 

Ez neked való, ha ...

… érdekel a festékek és színek világa, ha jó 
a kézügyességed, ha szeretsz kreatívan és 
pontosan kézzel, kis gépekkel járműveken 
dolgozni.

JÁRMŰFÉNYEZŐ

 Képzési idő: 3 év 

 Mit fogsz tanulni:
> 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

 Hol tudsz ezzel a szakmával 
elhelyezkedni:

Járműgyárakban, járműfényező, 
autószerelő- és -javítóműhelyekben, 
szervizekben.

Miért az Audi?

A gyakorlati képzés  
a legmodernebb technikával 
felszerelt oktatóközpontban, 
termelési területeken rotációs 

rendszerben zajlik.

Tanulóink ösztöndíjban részesülnek,  
amit tanulmányi eredménytől függően  

félévente emelünk.

Havonta étkezési támogatás kerül 
átutalásra, melynek összege  

a vállalatunk bármely büféjében 
illetve éttermében levásárolható.

Szakmai és nyelvtudás fejlesztésére 
lehetőséget biztosítunk  nemzetközi 

diákcsere program keretein belül, 
európai helyszíneken.

Diákjaink szervezett  
buszjárattal közlekedhetnek  

- térítésmentesen -  
a gyakorlati képzőhelyre,  

vagy a gyár bármely területére.

A gyakorlati képzés során lehetőség nyílik 
innovatív technológiák elsajátítására, 

mint pl. az alternatív járműhajtás,  
automatizálás, programozás, high-tech 

eszközök használata (iPad,VR).

Térítésmentesen biztosítunk  
diákjaink számára  

megfelelő munkaruhát  
és védőfelszereléseket.

Német nyelvből lehetőség van  
a nyelvtudás továbbfejlesztésére  

tantermi oktatás révén, melyekhez  
a tankönyveket biztosítjuk.

PRÉMIUM  
MUNKAKÖRNYEZETBEN 

DOLGOZHATOK

ÖSZTÖNDÍJAT  
KAPOK

ÉTKEZÉSI 
TÁMOGATÁSBAN 

RÉSZESÜLÖK

KIPRÓBÁLHATOM 
MAGAM  

KÜLFÖLDÖN IS 

AUDI  
BUSZJÁRATOK 
A GYAKORLATI 

HELYRE

A LEGMODERNEBB 
BERENDEZÉSEKEN 

GYAKOROLOM  
A SZAKMÁM

MUNKARUHÁT 
BIZTOSÍTANAK 

NEKEM

LEHETŐSÉGEM VAN
NYELVTUDÁSOM 
FEJLESZTÉSÉRE



 www.audi.hu/szakkepzes

 szakkepzes@audi.hu
Audi Akademie Hungaria
Szakképzés/Szakmai Kompetenciafejlesztés Szakterület

A fejlődés élmény


