A jövő Győrben épül!
Győri Autóipari Életpályamodell
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Miért jön mindenki Győrbe?
Győr, az innovatív város
A jövő Győrben épül, hirdeti a város
imázsának erősségeit és sokszínűségét is bemutató logó a Találkozások
Városában. A kisalföldi megyeszékhely
Magyarország legdinamikusabban fejlődő innovatív nagyvárosává nőtte ki
magát, biztos pénzügyi háttérrel, jól
képzett, piacspecifikus munkaerővel és
a vállalkozásokat támogató, stabil gazdasági környezettel. Mindezek tükrében
a város vezetése megalapozottan döntött a fenti szlogen használata mellett,
amelyhez a közös jövőépítés jegyében
csatlakoztak a város meghatározó
oktatási és gazdasági szereplői is.
Építsük együtt a jövőt Győrben!
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Központi szerep,
középpontban a gazdaság
Földrajzi és gazdasági
adottságok
Győr központi fekvésének köszönhetően kedvelt befektetési célpont
a hazai és külföldi vállalatok szemében, akik Kelet-Közép-Európában és
Magyarország legfejlettebb területén
bővítenék tevékenységüket. A város
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telekommunikációs, közlekedési és
logisztikai infrastruktúrája, valamint
oktatási és életszínvonala jelentős
számú befektetőt vonzott az elmúlt
években Győr városába, ami a piaci
igényekhez igazodó oktatási rendszer
kialakításának, valamint az évszázados hagyományokra visszatekintő ipari
kultúrának köszönhető.

Győr megközelíthetősége
A város az ú.n. aranyháromszögben,
Bécs, Budapest és Pozsony között
helyezkedik el, ezáltal könnyen elérhető, 120 km-es körzetében három
nagy nemzetközi repülőtér is található.
Győr a Budapest-Bécs autópálya (M1)
mentén fekszik, a Bécs-Budapest nemzetközi vasútvonalon, a péri repülőtér
és a gönyűi nemzetközi folyami kikötő
mellett. A Budapest-Bécs nemzetközi
vasúti útvonalon nemzetközi Eurocity
járatok közlekednek, melyeknek Győr
állandó megállóhelye. A péri reptér meghatározó gazdasági eleme a győri Audi
cég, de a döntően autóiparhoz köthető
szállításokba a kiszolgálás gyorsaságát
kihasználva más hazai alkatrészgyártók
is egyre inkább bekapcsolódnak. A reptér

nagy előnye, hogy a város bármely pontjáról gyorsan elérhető, hiszen mindös�sze 18 km-re található Győrtől. A régió
gazdasági fejlődésének is új dimenziót
nyithat a repülőtér fejlesztése, amelynek
révén Boeing 737-es és Airbus 320-as
kategóriájú gépek fogadására is alkalmassá vált a légikikötő 2013 nyarától.
Jelenleg hetente 30 utasszállító közlekedik Pér és Ingolstadt/Manching
között az Audi Konszern munkatársaival, akiknek 2012-ben az éves utasforgalma elérte a 30.000 főt, emellett
a reptér áruszállítási átlaga évi 100 A város
tonna, mely figye- • földön, vízen, levegőben gyorsan
megközelíthető;
lembe véve a zömmel kis kapacitású • évek óta egyre növekvő iparűzési
típusokat, nem is
adóbevétellel rendelkezik;
kevés.
• kiszámítható és stabil gazdasági

környezetet nyújt a befektetésekhez;
• pénzügyi kimutatásában adósság
nem jelenik meg.
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Győri Autóipari
Életpályamodell
Életpálya alatt szakmai és munkahelyi
karrierlehetőségeket és hosszabb távú,
jellemzően egy-egy ágazathoz kötődő
életutat értünk. Minden ember jogos igénye ugyanis, hogy a biztos megélhetés
mellett a választott szakmai útban meg
lehessen bízni. Ráadásul hosszabb távon
is nyújtson szakmai kihívásokat, legyen
presztízse, és váltsa ki a társadalom elismerését. Egy-egy szakma megtanulása
rendkívül sok időt, tapasztalatot és anyagi
erőforrást felemésztő folyamat, ami meghatározza az ember életét, sorsát.
A térségi együttműködéseknek és a szakmai közösségek fejlesztésének kiemelt

jelentősége van egy-egy ágazat, pl. a
járműipar nemzetközi szintű kiemelkedésében. Ebből következően a gazdálkodó szervezeteken, a vállalkozásokon
kívül a térség intézményrendszerének is
fontos szerepe van a szakmakultúra és
az ipari hagyományok kialakításában.
A műszaki életpálya kiemelt prioritást
élvez Magyarországon, mivel a járműipar
a hazai gazdaság fontos alappillére, ami a
GDP 10%-t állítja elő. Győr és térsége ezen
a területen évszázados tapasztalatokkal,
hagyományokkal rendelkezik. Éppen ezért
a helyi közösség érdeke is, hogy vonzó,
tartalommal teli perspektívát vázoljon a
fiatalok számára, akik így motiváltan, kétségek nélkül mernek belevágni műszaki
és kifejezetten a járműiparra alapozó
életpályájukba.
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A Győri Autóipari Életpálya
modell célja és tartalma
Egy sikeres életpályamodell profes�szionális családi és intézményi hátteret
igényel, ami magában foglalja a különböző érintettek, azaz az állami és magán
szervezetek közös gondolkodását, a fejlesztési igények és lehetőségek együttes
meghatározását, valamint azok megvalósítását. Az autós életpályán való haladás
során olyan állomásokkal találkozunk,
mint az alapképzés, a szemléletformálás,
a pályaorientáció, az át- és továbbképzés,
amelyben kiemelt szerepet töltenek be
az általános és középiskolák, a felsőoktatási intézmények, kutatóhelyek, valamint
maguk a vállalkozások.

A jövő Győrben épül… Veled!
A Győri Autóipari Életpályamodell több
éves együttműködésre tekint vis�sza, amiben az önkormányzat koordinálásával a város fontosabb gazdasági szereplői és intézményei letették
voksukat a közös fellépés, a stratégiai
együttgondolkodás mellett. Vannak

6

szakmák, melyekre születni kell, tartja
a mondás. Ennek igazságát nem vitatva
a győri modell azt vallja, kellő motiváció birtokában semmi sem lehetetlen.
Ezért olyan kapcsolódási pontokat tartalmaz a győri életpálya, amik minden
életszakaszban kínálnak lehetőséget
a csatlakozásra. Legyen szó kisiskolás
gyermekről, pályaválasztás előtt álló
tanácstalan kisdiákról, szakképzésben
részt vevő tanulóról, egyetemista mérnökhallgatóról vagy épp a szakmájában
érvényesülni nem tudó, más területről
érkező szakemberről. Olyan lehetőségeket kínál a Győr városában létrehozott
együttműködés számukra, melyeket
megragadva mind részesei lehetnek a
sikernek, és megtalálják számításaikat.
Az életpályamodell szakmai dimenzióján
túl Győr olyan környezetet, hátteret biztosít mindehhez, ami nem kérdőjelezi meg a
döntés kimenetelét.
A magas színvonalú infrastruktúra, kiváló
oktatási intézmények, a lakásállomány, a
sokszínű kulturális kínálat a sportlétesítmények együttesen biztosítják az élhető
városi környezetet, és jelentenek garanciát a győri autóipari életpályamodell
sikerére.

Ipar
Győr ipari múltja nagy hagyományokra
tekint vissza, az ágazat fellendülése
igazán Zechmeister Károly egykori
meghatározó polgármester 1887-es
céltudatos iparosításának köszönhető, amikor nehézipari, könnyűipari
és élelmiszeripari üzemek sora települt, valamint számtalan infrastrukturális fejlesztés valósult
A város iparát meghatározó
meg Győrben. A száesemények
zadforduló után a város
• 1896 – létrejön a máig sikereipara tovább fejlődött,
sen működő Magyar Vagon
és 1908-ban megépült
és Gépg yár Rt. (Rába);
a Magyar Vagon- és
• 1991 – megalakul Magyarország Gépgyár, majd a két
világháború között az
első Ipari Parkja;
ország Budapest után
• 1993 – Az AUDI HUNGARIA
legjelentősebb ipari
MOTOR Kft. letelepedése;
centrumává
nőtte
• 1995 – Győr-Moson-Sopron
ki magát a város.
Megyei Kereskedelmi és Ipar
1991-ben a várostól
kamara megkezdi működését;
keletre fekvő ipari
• 2000 – az első magyar kkv-k
negyedben hazai és
letelepednek az ipari parkban
külföldi befektetők
• 2008 – megalakul a Professio
korszerű üzemek

Fémipari és Szakképzési Klaszter
• 2012 – Győrben épül az Audi
új Logisztikai Parkja;
• 2013 – elindul a gyártás az Audi új,
kibővített, a gyártás teljes vertikumát
lefedő gyárában.

építésébe kezdtek, létrehozva Magyarország és egyben Közép-Európa első
ipari parkját. E terület fejlődése az
utóbbi évekig töretlen, immár hetedik bővítési ütemén esett át. Az
AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. a Rába
Futóműgyártás épülete gyüttesétől
észak-keletre tele
p edett le. Győr
Budapest után az ország második
legjelentősebb ipari központja, a fenti
vállalatokon kívül olyan cégek jelenlétével, mint a Nemak, a Dana vagy
a Lear. Iparát, így gazdaságát erősíti
a kiváló földrajzi fekvés Bécs, Budapest és Pozsony között, az M1-es
autópályáról pedig minden városrész
elérhető. Elkezdődött a vízi szállítás kirakódó állomásának fejlesztése (Győr-Gönyű kikötő), amelynek
jelentősége folyamatosan növekszik
a Rajna-Majna-Duna csatorna hajózhatóvá tételével, valamint a légi szállítás helyszíne (Győr-Pér repülőtér)
is fejlődik. A városban található a
megyei kereskedelmi és iparkamara
székháza, amelyből a megye gazdasági élete szerveződik.
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Piaci igényekhez igazodó
oktatási rendszer
Szakképzés
Győrben folyamatos konzultációk zajlanak a város vezetése, a meghatározó
vállalkozások és cégek vezetői, valamint
a város oktatási intézményei között.
Ennek a társadalmi párbeszédnek az
eredményeként az utóbbi években
átalakult a város szakképzése, hiszen
Győr és a régió gyorsan fejlődő ipara
igényli a jól képzett, a mai kor igényeinek
megfelelő szakembereket. A munkaerőpiacon jelenleg erős hiány jelentkezik a
hagyományos fémipari szakmákban,
ezzel egyidejűleg a korábban felkapott
szakmák iránt csökken a kereslet, a
fejlett technológiák megjelenése pedig
új szakmák indítását teszik szükségessé, illetve a hagyományos szakmák
tananyagtartalmának, struktúrájának
modernizációját.
Ezért támogatta a város egy országosan is egyedülálló képzési rendszernek a beindítását, mely során
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csökkentették a gimnáziumok számát,
ösztöndíj-rendszert vezettek be, így
orientálva a fiatalokat a hiányszakmák
és a szakképzés irányába. A szakképzési struktúra kialakításában és
működtetésében fenntartóként a KLIK
(Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó
Központ) Győri Tankerülete szorosan
együttműködik a szakképzésben érdekelt intézményekkel. Pályaorientációs
partnerségi megállapodás keretében
a Kereskedelmi és Iparkamara megyei
szervezeteivel, a Mobilis-szal, valamint a Kormányhivatal Munkaügyi
Hivatalával közös pályaorientációs
tevékenységet végez. A nemzetközi
nagyvállalatok mellett a mikro- és
kisvállalkozások számára is elérhető
a tanulók foglalkoztatása. Ezt elősegítendő pályaorientációs ösztöndíj is
bevezetésre került Győrben, így még
jobban igazodik az oktatási rendszer
a munkaerőpiaci igényekhez, követve a
gazdasági szereplők érdekeit.

Jedlik Ányos Gépipari és
Informatika Középiskola és
Kollégium
A Jedlik Ányos Gépipari és Informatika
Középiskola és Kollégium 113 éve nyitotta meg kapuit. Az elmúlt évszázadban mindenkor élen járt a győri ipar
szakemberekkel való ellátásában, illetve
a szakemberek továbbképzésében.
Az iskola több szakmában képez szakembereket középfokon. A tanulók emeltszintű OKJ, illetve technikusi végzettséget adó képzések közül választhatnak.
Öt éves képzés:
• Szoftverfejlesztő
• Műszaki informatikus
• Gazdasági informatikus
• CAD-CAM informatikus
• Gépgyártás-technológiai technikus
Két éves érettségi vizsgára épülő képzés:
• CAD-CAM informatikus
• Gépgyártás-technológiai technikus

A tanulók nagy része szakirányú fel
ső
oktatásban tanul tovább. A továbbtanulást nem választó, illetve a kétéves
szakképzésben résztvevő tanulók jobbára Győrben gépgyártás területén érdekelt munkahelyeken találnak állást. Felmérések alapján megállapítható, hogy a
felsőfokú szakmai tanulmányaikat befejező volt tanulóink mérnökként is szívesen választják a győri vállalatokat.

Lukács Sándor
Mechatronikai és Gépészeti
Szakképző Iskola
A győri Lukács Sándor Mechatronikai
és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium tanulólétszámát tekintve a nyugat-dunántúli régió egyik legjelentősebb
járműipari szakképzést folytató intézménye. A több mint 50 éve működő iskolában a gépgyártástechnológiai technikustól a járműipari fémalkatrész-gyártón

keresztül a gépi forgácsoló, autógyártó
szakmákon túl közel húsz szakmában
oktatjuk a leendő szakembereket.
Az intézményben végzett szakemberek
ma is meghatározó munkavállalói a jár
műgyártó vállalatoknak, vállalkozásoknak.
Az intézmény egy új szakma, az autógyártás bevezetését kezdte meg a
régióban, amivel egy fontos hiányosságot sikerült bepótolnia piaci partnerei
igényeinek megfelelően. Meghonosodott a mechatronikai képzés, újraindult
országosan elsőként a szerszámkészítő,
valamint a győri NEMAK Győr Kft-vel
karöltve a melegüzemi területen hiánypótló „Járműipari fém-alkatrészgyártó”
szakma. A járműgyártás területén a
szakmai tananyagtartalom megújítása folyik az AUDI és az Audi Akademie
Hungaria Kft. szakembereivel közösen,
aminek eredményeként Audis tanrendű
német mintájú duális szakképzési program keretében folyik szeptembertől a
közös szakmák oktatása.
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Mobilis Interaktív Kiállítási
Központ
A Mobilis Európa első és egyetlen járművekre, mozgásra, közlekedésre fókuszáló tematikus tudományos játszóháza
(Science Center), mely az élmény alapú,
informális tanulás módszerével a kíváncsiságot, a kreativitást és az alkotóvágyat ébreszti fel látogatóiban.
A Mobilis egy olyan Központ, ahol
egyéni és családi látogatók, óvodás,
általános és középiskolás csoportok
számára 2-3 órás program garantált.
A győri Felfedezések Házában naponta
több alkalommal lebonyolított látványos és szórakoztató kísérleti bemutatók, rendhagyó természettudományos
órák, ideiglenes kiállítások és megannyi
érdekes program vár.

Szemléletformálás
A Mobilis létrehozása abból a felismerésből fakad, hogy már igen korai életkorban
célt lehet, és célt kell adni a fiataloknak.
Ha az így kialakított belső motivációt és
szülői támogatást a helyi gazdaság igényeinek megfelelő életpálya irányokba
sikerül beállítani, akkor egy nagyon
intenzív, öngerjesztő folyamat motorját
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indíthatjuk be, mely összességében sokkal olcsóbb és hatékonyabb lehet, mint
egy támogatásokra és adminisztratív
korlátozásokra alapuló oktatási rendszer.

Játék és megismerés
6-12 éves kisgyermekek számára a
Mobilis Győr biztosítja az első lehetőséget arra, hogy játékos formában megismerkedjenek a járműipar, illetve a járműipar mögött lévő természettudományok
varázsával, Győrrel, mint a magyar járműipar fővárosával, és bepillantást nyerjenek felsőfokú képzőintézményének, a
Széchenyi István Egyetemnek kutatási
és oktatási tevékenységébe. A Mobilis
a 12-18 éves korosztály számára már
elmélyültebb tanulási, tehetség-gondozási lehetőségeket nyújt, tovább vezetve
őket a műszaki tudományok és a győri
továbbtanulás felé.
A Mobilis pályaorientációt segítő tevékenysége magába foglalja a győri iskolák
és a győri és Győr környékei foglalkoztatók, valamint a járműipar által alkalmazott legfontosabb technológiák megismertetésének lehetőségét, mindezt
élményeken és játékon keresztül.
Kövess minket a Facebookon is:
Mobilis Győr!

Széchenyi István Egyetem
Társadalmi felelősség
vállalás a térség fejlődéséért
A Széchenyi István Egyetem büszke
arra, hogy a szakmai munka, az oktatás,
a tudományos kutatás mellett a társadalmi felelősségvállalás területén is
elismerik munkáját. Az itt tanulók nemcsak mérnökök, műszaki pedagógusok,
jogászok, informatikusok, közgazdászok, zeneművészek, egészségtudományi és szociális szakemberek lesznek,
hanem ennek az országnak, a térségnek
az értelmisége, akinek társadalmi felelőssége is van.
A győri Széchenyi István Egyetem arra
vállalkozott, hogy felépítse az átalakuló magyar felsőoktatás mintaértékű
modelljét. Ehhez kiváló partnerekre,
igazi társakra talált: az egyetemét szerető Győr városára, a lendületes térségi
iparra, benne a társadalomért, a közösségért elkötelezett Audi Hungariára, az
egyetemükre büszke, azért aktívan cselekvő hallgatóinkra.
A gazdasággal kialakított sokoldalú
együttműködés is hatással van arra,

hogy az elmúlt évek felvételi változásai kedvezően érintették az intézményt. A fiatalok érdeklődésének felkeltését, a műszaki és az alkotó pályák
iránti elkötelezettség megerősítését
szolgálja az egyetemen a városi beruházásban épült Mobilis Interaktív
Kiállítási Központ. A hallgatók motiválását szolgálják a kreatív tehetséggondozó műhelyek, a szakkollégiumok,
a SZEnergy, a SZEngine, a tésztahídépítés, a betonkenu építés, a sokszínű
szakmai, művészeti versenyek sikerei és a kiváló teljesítményt elismerő
ösztöndíjak.
Frissdiplomások az európai és más
földrészek egyetemein diplomát szerzettekkel versenyeznek a nemzetközi
mukaerőpiacon. A tanulmányi követelmények ezt az értékrendet közvetítik és
teszik napi gyakorlattá.
A győri gazdaság, a város térségszervező ereje, a győri egyetem hatása is
messze túlterjed a város, a nagy térség
határain. Az Egyetem stratégiai célja,
hogy Győr és a hozzá kapcsolódó gazdasági térség fejlődésének is a szellemi
központja legyen.
A jövő Győrben épül!
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Széchenyi István Egyetem

SZEngine

Audi Hungaria
Tanszékcsoport

A SZEngine egy hallgatói csapat, melynek célja a Formula Student versenyszámaira versenymotor kifejlesztése,
legyártása és folyamatos továbbfejlesztése. A hallgatók nem komplett autót
gyártanak, hanem optimalizált motort
terveznek, építenek és árusítanak.

A Széchenyi István Egyetemen négy tanszékkel működő Audi Hungaria Járműmérnöki Tanszékcsoporttal a gyakorlatorientált mérnökképzés nemcsak anyagi,
szervezeti támogatást kapott, hanem
a világ legmodernebb technikájával és
technológiájával találkoznak a hallgatók
az Egyetemen.

Európa legjobbjai
a Formula Student
versenyen
Nem véletlen, hogy évente Győrbe jön
Európa mintegy ezer legjobb autómérnök hallgatója. A földrész 7 hivatalos
versenye közül az egyik legnépszerűbbet itt rendezi a győri XMEDITOR autóipari szakkommunikációs cég.
Híven Győr jelmondatához, a Formula
Student Hungary mára a régió autóiparának és a hozzá kapcsolódó oktatási
szférának kedvelt és rangos találkozóhelyévé vált.
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SZEnergy
A SZEnergy hallgatói csapat a Shell Ecomarathon Europe üzemanyag takarékossági nemzetközi versenyen új fejlesztésű
és építésű járműjével az akkumulátoros,
napelem segédtöltéses (battery electric)
kategóriában indul a 2013-as versenyévtől. A technikai verseny sokféle kihívás
elé állítja a hallgatókat, rengeteg szakmai
és gyakorlati ismerettel bővült tudásuk,
s megtanulnak csapatban komoly, szakmai munkát végezni.

Győr-Moson-Sopron
Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara
A győri székhelyű Győr-Moson-Sopron
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
1995. január 1-jén kezdte meg tevékenységét. Küldetése a tagvállalatok
javuló üzleti sikere, a megye gazdasági
életének erősítése és a nemzetközi
kapcsolatok támogatása. A kamara
számos, a vállalkozások számára hasznos szolgáltatást nyújt, tevékenységei
között megtalálhatóak a gazdaságfejlesztéssel, valamint a kereskedelemfejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatások is. Az Enterprise Europe Network
tagjaként nemzetközi tapasztalatcserére és EU-s és hazai pályázati lehetőségek megismerésére is lehetőség
nyílik. Győrben élénk kamarai élet
folyik, melyet széleskörű együttműködés jellemez, oktatási, tudományos,

önkormányzati és kormányzati, valamint civilszervezetekkel is.
A kamara jelentős szerepet tölt be a
szakképzés területén, elsősorban a gyakorlati képzésben, valamint a munkahelyek bemutatásában, üzemlátogatások
szervezésében igyekeznek felkelteni az
érintett szakmák iránti érdeklődést.

Munkaügyi Központ
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja szorosan együttműködik a térség gazdasági szereplőivel, valamint az oktatási
intézményekkel. A Győr-Moson-Sopron
Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával,
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal pályaorientációs tevékenységét
a jövőben összehangolva és egymást
segítve végzi. A központ folyamatosan figyeli a munkaerő-piaci igényeket,

ezeknek megfelelő képzéseket szervez,
és finanszíroz regisztrált álláskereső
ügyfelek részére. A képzések között
rendszeresen szerepelnek az autóipar
részére hasznosítható végzettséget
nyújtó programok.
A munkaügyi központ vállalati kapcsolattartói rendszerén keresztül napi kapcsolatot ápol a győri autóipar szereplőivel,
aktívan részt vesz a felmerülő munkaerő-igények kielégítésében. Mindezt
toborzással, előválogatással, csoportos
tájékoztatók szervezésével segít.
Tevékenységi köre:
• pályaorientáció;
• a hiányszakmák népszerűsítése;
• a lányok érdeklődésének felkeltése
a műszaki szakmák iránt;
• felnőttképzés, átképzés;
• HR fejlesztés;
• a vállalatoknál felmerülő képzési,
átképzési igények monitorozása.
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Győri Nemzetközi
Ipari Park
A Győri Nemzetközi Ipari Park Magyarország első ipari parkja, 191 hektáros
területével, 104 vállalatával és közel
5000 munkavállalójával az ország legnagyobb ipari parkjai közé tartozik. Fejlődése több ütemben zajlott az elmúlt
20 év alatt, 1992 óta immár 7. bővítési
ütemében kínál kitűnő adottságokkal
rendelkező, jól megközelíthető területeket nagybefektetők, valamint kis- és
közepes vállalkozások számára.
Sikerességére közlekedés-földrajzi adottságai is garanciát jelentenek, Győr keleti
kapujában, az M1-es autópálya tőszomszédságában fekszik, vasúti szállítási
kapcsolatot biztosító iparváA park sikerességét mutatja,
gánnyal rendelkezik, amely 3,5
hogy olyan nemzetközi vállalkokilométer hosszan szolgálja
zások tevékenykednek területén,
ki vállalkozásait, és lehetőmint a Nemak, a Rehau, a Propex,
séget biztosít letelepedői
számára az olcsó és köra Logwin, a Rhenus, a Renault-Nisnyezetkímélő szállításra.
san, valamint olyan jelentős helyi
A fejlesztési ütemeknek,
vállalkozások, mint a West Hungária
bővítéseknek köszönBau, a Vill-Korr Magyarország Kft.,
hetően mindenki száa Somogyi Elektronics és számtalan
mára lehetőséget ad
további cég, amelyek méltán ismertek
a további fejlődésre,
a hazai és külföldi vállalkozói szférában.
terjeszkedésre.
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AUDI HUNGARIA MOTOR Kft.
Az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. az Audi
Konszern tagja. 1993-ban motorgyárként alapították Győrben, 1998-ban
indult el az AUDI AG ingolstadti gyárával kooperációban a járműgyártás, mely
2013-ra egy présüzemmel, karosszériaüzemmel és lakkozóüzemmel – és egy
megnövelt kapacitású járműszereldével
kiegészülve teljes gyártási folyamatot
lefedő járműgyárrá fejlődött.
Az elmúlt évek során az Audi Hungaria
Magyarország egyik legjelentősebb vállalatává fejlődött, emellett a győri gyár a
világ legnagyobb motorgyára, melyben
évente közel kétmillió motor készül.
Az Audi Hungaria Gyakornoki Programjában nagy hangsúlyt fektet az utánpótlás-nevelésre. Célja, hogy az ott dolgozó
hallgatók a diploma megszerzése után
munkatársként erősítsék az Audi csapatát. Köszönhetően a változatos, kihívást
jelentő feladatoknak, az Audinál mindenki megtalálhatja a személyiségéhez és
tudásához leginkább közel álló területet.

Az Audi Hungaria szakmunkásképzésének legfőbb célkitűzése, hogy magas
színvonalú szakmai utánpótlást biztosítson a vállalat számára. A partneriskoláik tanulói 11 választható szakma
fortélyait sajátíthatják el a duális képzés keretében. Az elméleti tudás megszerzése az iskolákban, a gyakorlati
ismeretek elsajátítása az Audi Hungaria
Projekt- és Oktatóközpontjában és a
termelésben zajlik, rotációs rendszerben, ahol a leginnovatívabb technikai
eszközöket alkalmazva biztosított számukra a lehetőség a fejlődésre.
Kövess minket a Facebookon is:
Audi Hungaria Győr
Karrier az Audi Hungariánál
A jövő Győrben épül!
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Audi Akademie Hungaria Kft.
A győri székhelyű Audi Akademie Hungaria Kft. 2008. december 3-tól akkreditált képzőintézményként működik.
Fő tevékenységét mint az AUDI Hungaria szakképző- és továbbképző partnere látja el, ezen túl az autógyártáshoz kapcsolódó cégek is igénybe veszik
szolgáltatásait.
Szakmai felnőttképzés
A képzéseik révén megismerhetővé válnak más országok és a járműgyártás
különböző ágazataiban élenjáró szervezetek szakmai tendenciái, technikái és
gyakorlatai.
Képzési területeink:
• Automatizálási- és vezérléstechnikai
ismeretek;
• Hajtástechnikai ismeretek;
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• Robottechnikai ismeretek;
• Kötéstechnikai alap- és
haladóismeretek;
• Megmunkálás technikai ismeretek;
• Szakma specifikus folyamatelemzési
ismeretek;
• Támogató területek képzései;
• Folyamatos Fejlesztési Területek;
• Logisztikai ismeretek.
Szakképzés
Az Audi Akademie Hungaria Kft. szakképzési folyamatának célja, hogy szakmailag
felkészült, elméleti tudással és megfelelő
szociális készségekkel rendelkező tanulókat biztosítson az Audi Hungaria számára,
valamint igazodjon a VW-Konszern képzési elveihez.
Jelenleg 11 szakmában folyik szakmai
gyakorlati képzés: autószerelő, autóelek
tronikai műszerész, autógyártó, karos�szérialakatos, járműfényező, automatikai

műszerész technikus, erősáramú elek
trotechnikus, elektrotechnikai technikus,
mechatronikai műszerész, szerszámkészítő, gépgyártás-technológiai technikus,
gépi forgácsoló és villanyszerelő.
A képzés a kimondottan oktatási célokra
kialakított Projekt- és Oktatóközpontban indul, ahol a 11 szakma tanulóit
speciális laborokban (robottechnika,
hajtástechnika, automatizálás technika,
vezérléstechnika, forgácsolástechnika,
stb.), tanműhelyekben (karosszériatechnika, járműfényező, járműtechnika, stb.),
illetve gyakorló üzemi oktatóhelyszíneken készítik fel a szakoktatók. A szakmai alapokon túl hangsúlyt kapnak
az Audi gyártási rendszerének alapját
képező gyártástámogató alapismeretek, a foglalkozási kultúra és a vállalati
értékrendszer megismertetése, valamint a tanulók szociális ismereteinek,
készségeinek fejlesztése is.

Professio Fémipari Klaszter
A 2008 végén megalakult Professio
Fémipari és Szakképzési Klaszter célja a
szakemberhiány újszerű, innováción alapuló megoldása, valamint a fémiparban
tevékenykedő győri és Győr környéki vállalatok összefogása, versenyképességük
javítása az együttműködés, közös képviselet, érdekérvényesítés eszközével.
Cél a forgácsoló szakma becsületének
visszaállítása, továbbá a piaci igények
figyelembevételével a megfelelő minőségű és mennyiségű szakember-utánpótlás biztosítása. A klaszter a képző
iskolákkal együttműködve a jelen kor

technológiai követelményeinek figyelembevételével formálja az elméleti és
gyakorlati oktatási anyagot, részt vesz
a szakoktatók és szaktanárok ismereteinek fejlesztésében. A gyakorlati képzésekre a tagvállalatok modern, nemzetközi viszonylatban is versenyképes
telephelyein nyújtanak lehetőséget.
A diákoknak tanulószerződés keretén
belül biztosított a gyakorlati képzés,
illetve a szakképzés befejezését követő
továbbfoglalkoztatás.
A célok elérése érdekében a klaszter
szoros kapcsolatban áll Győr város,
illetve a régió oktatási, képzési és munkaügyi intézményeivel.
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Győr, a találkozások városa

és a modern iparágak fejlesztése egyszerre jellemzi a várost. Győrben járva
magunk is meggyőződhetünk arról,
hogy egy város hogyan lehet egyszerre
tradicionális és modern.
Akár családosan, akár párosan, barátokkal, barátnőkkel indulunk Győr felfedezésére, a folyók városa biztosan
tartogat kedvünkre való látnivalót,
programot. Győr sokszínűségét mi sem
bizonyítja jobban, mint hogy az élet legkülönbözőbb területein is kézzel fogható
eredményeket tud felmutatni: 2010ben elnyerte a Kultúra Magyar Városa,
a Legsportosabb Város, az Idősbarát
Önkormányzat és az Év Tourinform Irodája díjakat is.
Győrben az Egészség, a Kultúra és az
Innováció találkozik, ami garantálja,
amit a város szlogenje is hirdet: A jövő
Győrben épül!

A folyók találkozása, az utak összefutása, a győri emberek vendégszeretete,
a fiatalos lendület és a patinás város
izgalma: ez Győr, a találkozások városa!
Fiatalok és idősek is jól érzik magukat
a kisalföldi megyeszékhelyen, ahol az
egyetemi városi jelleg találkozik a családok, nyugdíjasok otthonaként is szerethető, ám mégis lüktető nagyváros
képével.
Győr vonzereje abban áll, hogy iparát
tekintve dinamikusan fejlődő nagyváros, ám sokkal több annál, hiszen pezsgő
kulturális élete, kiemelkedő sporteredményei, csodás szakrális és világi emlékei, csalogató belvárosi utcái, teraszai,
- mint afféle mozaik elemei – teszik
kerek egésszé, és emelik egy igazi lüktető, európai várossá. A különböző történelmi korok emlékeinek
megőrzése, a barokk belMagyarország egyik legszebb
város restaurálása, valavárosa, jelentős kulturális centmint az idegenforgalom

rum, a folyók találkozásáról közismert püspöki székhely és történelemben gazdag város.
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Sport
Együtt szurkol a város a Győri Audi ETO
kézilabdás lányainak, akik BL serleggel
ajándékozták meg a rajongókat. Kicsik
és nagyok az egészséges életmód és a
mozgás szeretete jegyében
sportolnak a Tavaszi és Őszi Miért jó itt élni?
Sport- és Egészségnapon. Mert Győrben mindenki
Az ingyenes rendezvény mosolyog.
minden alkalommal több
ezer aktív látogatót vonz. 2017-ben
Magyarországon elsőként Győrben lobban fel az olimpiai láng, a győri rendezésű
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon.

Kultúra
Az egészen picik a Vaskakas Bábszínházban, a nagyobbak a gyermekelőadásokon, a fiatalok Győr számtalan
szórakozóhelyén, a felnőttek pedig a
Győri Nemzeti Színház, a Győri Balett
vagy a Győri Filharmonikus Zenekar
előadásain szórakoznak. A családok,

baráti társaságok szinte minden hétvégén találnak színvonalas kulturális
vagy szabadidős programot Győrben,
ahol egész évben fesztiválok, gasztro
nómiai rendezvények várják őket. És
ezek csupán az állandó programok,
emellett számos koncert, előadás,
szabadtéri rendezvény kínál kikapcsolódási lehetőséget.
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Borkai Zsolt
polgármester

Együtt építjük a győri jövőt
1. Az elmúlt időszakban milyen új fejlesztések történtek a város életében,
különös tekintettel azokra, amelyek
gazdasági szempontból fontosak lehetnek? Az Európai Ifjúsági Olimpia komoly
beruházásokat igényel? Hogyan áll az
induló projekt? Milyen támogatást kapnak a kormánytól? Hol számítanak a
vállalkozásokra?
Győr városa az elmúlt években óriási fejlődésen ment és megy keresztül folyamatosan. A helyi vállalkozások ereje, a
magyar kormány támogatása, sikeres
Európai Uniós pályázataink és az önkormányzat erős szerepvállalása rendkívül
stabil gazdasági hátteret jelent, amelyre
jól lehet építkezni. A jövő szempontjából nagyon fontos, hogy a péri repülőtér fejlesztése megvalósult, és további
nagyszabású célok lebegnek a szemünk
előtt. A Győri Nemzetközi Ipari Park
immáron 100%-ig a város tulajdonában
van, elkészült a Győri Iparvágány, amely
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tovább erősíti a város amúgy sem rossz
infrastrukturális adottságait. Sikeresen pályáztunk a 2017-es Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál megrendezésére,
amely nagy nemzetközi versenyek lebonyolítására alkalmas infrastrukturális fejlesztéseket jelent: többek között
új versenyuszoda, atlétikai központ,
torna- és küzdősportcsarnok, valamint
teniszcentrum épül Győrben. A magyar
kormány 10 milliárd forinttal támogatja
Győrt az EYOF-hoz kapcsolódó fejlesztések megvalósításában, valamint további
5 milliárd forinttal a győriek által régóta
áhított Multifunkcionális Csarnok megépítésében. Soha ilyen mértékű támogatást nem kapott még városunk egyszerre
egy kormánytól sem, amiért köszönettel
tartozunk. Ezek a fejlesztések új távlatokat nyitnak számukra, a szolgáltatói
szektor erősítése és a lehetőségek kiaknázása akár a turizmus, a sport, a kultúra
területén pedig a mi feladatunk. A Győri
Nemzetközi Ipari Park hetedik bővítésén
esett át, folyamatosan jelennek meg új
cégek, vállalkozások.

2. Az önkormányzat mit tud tenni a vállalkozások „életének megkönnyítése”
érdekében?
Mindig az adott időszak kihívásainak
leküzdésében próbálunk segíteni. Amikor jött a válság, munkahelymegtartó
pályázatot írtunk ki a kis- és középvállalkozások számára. 250 millió forintot
osztottunk szét annak érdekében, hogy
minél több ember megtarthassa az állását. Időben átalakítottuk az oktatási
rendszerünket, hogy legyen szakképzett
munkaerő a térségben. Együttgondolkozunk a kamarával, a helyi cégekkel,
a munkaügyi központtal, az oktatási
intézményekkel annak érdekében, hogy
ki tudjuk szolgálni a munkaerő-piaci igényeket. Évek óta építjük a győri autóipari
életpályamodellt, aminek köszönhetően egész életen át tartó perspektívát
vázolunk fel a Győrben élő, itt tanuló
és később dolgozó fiataloknak. A Széchenyi István Egyetem hazánk legdinamikusabban fejlődő egyeteme, ahol

több tanszék, mintalabor szolgálja a
hallgatók célirányos képzését. Célunk,
hogy minél többen tanuljanak Győrben,
találjanak maguknak egyből munkát,
majd itt alapítsanak családot és éljék
boldogan életüket. Folyamatosan fejlesztjük Győr infrastrukturális adottságait, hiszen a vonzó, szép környezetben,
a színvonalas kulturális és sporteseményeken, a tiszta városban és a felújított
utakon mindenki igazi otthonra lelhet.
Sokat teszünk azért, hogy a nagy cégek
fejlesztéseiből a győri kis- és középvállalkozások is minél nagyobb arányban
profitáljanak.
Célunk, hogy Győr tovább fejlődjön:
„A jövő Győrben épül!”. Azonban nem
magától, szükség van az együttgondolkodásra, az alapos felkészülésre és
a hosszú távú gondolkodásmódra. Az
önkormányzat partnerre talált a győriekben az élet minden területén, hiszen
a közös jövőt építjük, mindannyiunkat a
legjobbra törekvés vezérli.
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EYOF – Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztivál, Győr,
2017
Győr 2017-ben igazi nagy dobásra
készül, hiszen sporttörténelmi pillanathoz érkezett nem csak a város, hanem
Magyarország is. 2012 decemberében
a kisalföldi megyeszékhely elnyerte
ugyanis az Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztivál, röviden az EYOF rendezésének lehetőségét, amely minden olyan
joggal fel van vértezve, mint az Olimpiai
Játékok, nagyságában pedig megegyezik
a Téli Olimpiával.
A helyszínválasztás sem véletlen, Győr
Magyarország legsportosabb városa
címet nyerte el a 2010. évben, számtalan nemzetközi versenynek adhatott
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már otthont a kisalföldi megyeszékhely.
A város több sportágban is elsőosztályú
csapatokkal büszkélkedhet, a Győri ETO
FC labdarúgói és a futsal csapat 2013ban magyar bajnoki címet ünnepelhetett, a Győri Audi ETO kézilabdás lányai
pedig megszerezték a város eddigi történetének legfényesebb serlegét Bajnokok Ligája győzelmükkel. A kosárlabdázók, hokisok, tornászok, atléták,
kajak-kenusok sorát még számos sikersportággal és ikonikus győri sportolóval
folytathatnánk.
Az EYOF megrendezésének lehetősége
jelentős fejlődést és előrelépést jelenthet Magyarország és Győr számára egyrészt az utánpótlás-nevelés, másrészt
az infrastruktúrafejlesztés és a sportturizmus népszerűsítése területén.

A magyar kormány, valamint a Magyar
Olimpiai Bizottság támogatásával megrendezésre kerülő esemény előkészületei már javában zajlanak a városban,
ahol még soha nem látott infrastrukturális
fejlesztéssorozat vette kezdetét. Első Információk az eseményről
ütemben az új városi • Időtartam: 8 nap;
versenyuszoda, valamint • Résztvevő sportolók száma:
a multifunkcionális sport3.400 fő;
csarnok építése kezdő- • Résztvevő országok száma: 49;
dött, melyek átadása
• Sportágak: atlétika, kerékpár, torna,
2014 novemberében várjudo, úszás, tenisz, kosárlabda, kéziható. Emellett új atlétikai
labda, röplabda;
pályával, teniszközponttal,
•
Mérete: a Téli Olimpiával megegyező.
küzdősport- és tornacsarnokokkal gazdagodik Győr,
melyek mindegyike koncentrált helyen, az
Olimpiai Központban helyezkedik majd el.
A fejlesztésekhez közel tízmilliárd forinttal járul hozzá az állam.
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Kapcsolat
Győr Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Programok, rendezvények, sport,
kultúra, gazdasági tanácsok,
hivatali ügyintézés
Városmarketing, Kulturális
és Sport Főosztály
Domanyik Eszter osztályvezető
domanyik.eszter@gyor-ph.hu
www.gyor.hu

Formula Student
X-Meditor Kft.
Csütörtöki Tamás
csutortoki.tamas@xmeditor.hu
www.xmeditor.hu

Audi Hungaria Motor Kft.
Karrier
Karrier Hotline
karrier@audi.hu
www.audi.hu

SZEngine
Dudás Alexander
dudasa@sze.hu
http://szengine.hu

Audi Akademie Hungaria Kft.
Szakképzés, továbbképzés
akademie.info@audi.hu
www.audi-akademie.hu

Jedlik Ányos Gépipari és Informatika
Középiskola és Kollégium
Szakismeretek, továbbképzés,
megalapozó tudás az egyetemi
mérnökképzéshez
Domonkos László igazgató
jedlik@jedlik.eu
www.jaisz.hu

SZEnergy
Pup Dániel
pupd@sze.hu
http://szenergy.sze.hu

Professio Fémipari és Szakképzési
Klaszter
szakember-utánpótlás,
tanulószerződések,
gyakorlati képzés
Horváth Szabolcs igazgató
professio@gymskik.hu
www.professio-gyor.hu

Lukács Sándor Mechatronikai
és Gépészeti Szakképző Iskola
Korszerű szerszámok, anyagok,
Audi autók, gyakorlatorientált
oktatás
Rákóczi Tibor igazgató
iskola@lukacssuli.hu
Mobilis Interaktív Kiállítási Központ
Tudományos kísérletek, interaktív
játékok, szemléletformálás,
pályaorientáció
Szilasi Péter Tamás ügyvezető
szilasi.tamas@mobilis-gyor.hu
www.mobilis-gyor.hu
Széchenyi István Egyetem
Felsőfokú oktatás,
mérnök- és szakemberképzés
Dr. Hanula Barna
hanula@sze.hu
www.sze.hu

24

Győr-Moson-Sopron Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
kereskedelem- és gazdaságfejlesztés,
gyakorlati képzés, mesterképzés,
pályaorientáció
kamara@gymskik.hu
www.gymskik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Központja
Pályaorientáció, felnőttképzés,
átképzés, tanácsadás, HR
Major Ernő igazgató
gyormk@lab.hu
www.nyugatrmk.hu
Győri Nemzetközi Ipari Park Kft.
Befektetés, letelepedés,
vállalatok közti együttműködés
info@ipgyor.hu
www.ipgyor.hu
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