
A kétnapos workshop betekintést nyújt az Ipar 4.0 
alapkoncepciójába, főbb vezérelveibe, információ-
technológiai hátterébe, a Smart Factory gyakorlatá-
ba és összefüggéseibe.  
 
Az intenzív workshop során külső szakértők ismerte-
tik az intelligens termék-, gyár– és gyártástervezés 
alapjait, majd a vállalat munkatársai kiegészítik 
ezt saját tapasztalataikkal, best practice-ikkel, 
cégre szabott megoldásaikkal, az eddig megvalósí-
tott projektek bemutatásával.  

 
A gyakorlatközeli programot két gyárlátogatás teszi teljessé: egy általános, valamint egy tematikus 
üzembejárás. Ez utóbbi során a résztvevők testközelből megtekinthetik az eddigi projektek eredménye-
it is. Az interaktív workshop keretein belül természetesen lehetőség nyílik résztvevői kérdések, tapasz-
talatok, legjobb gyakorlatok megvitatására is. 

 

Smart Factory workshop             október 2-3.  

az Audi Hungaria Zrt. által megvalósított fejlesztések bemutatására 

Kétnapos interaktív workshop az Ipar 4.0, a Smart Factory és a korszerű információtechnológiai megol-
dások szerepéről az iprai energiahatékonyságban, az Audi Hungaria Zrt. győri telephelyén. 

 

A workshop helyszíne: Audi Hungaria Zrt./Győr 

A vállalat rövid magyarországi története 
 
Az AUDI HUNGARIA Zrt. Győrben fejleszt és gyárt motorokat az  
AUDI AG és a Volkswagen Konszern további gyártó vállalatai 
számára. 2013-ban nyitotta meg a vállalat teljes gyártási folyama-
tot lefedő járműgyárát és indult Győrben az új Audi A3 Limousine 
és az Audi A3 Cabriolet, majd 2014-ben az új Audi TT Coupé  és 
Audi TT Roadster sorozatgyártása, amely modellek teljes egészében 
az Audi magyarországi gyáregységében készülnek. Az Audi Hungaria 
1993-as alapítása óta az ország egyik legnagyobb exportőrévé és az 
egyik legnagyobb árbevételű vállalatává fejlődött. Az Audi Hungaria egyúttal a térség legnagyobb 
munkál-tatója, valamint az egyik legnagyobb külföldi beruházó hazánkban, az elmúlt évben összesen 
1 926 638 motort és 122 975 járművet gyártott Győrben. 
 
A gyártás mellett az oktatás is kiemelt jelentőséggel bír a vállalat életében. Az elműlt években meg-
újult, bővült az Audi Hungaria Iskola, megkezdődött a szakképzés az Audi Hungaria Projekt- és Oktató-
központjában, továbbá az Audi Hungaria hatodik tanszékeként megalakult a Járműmérnöki Kar a győri 
Széchenyi István Egyetemen. Mindemellett a vállalat aktívan támogatja a térség kulturális életét, és 
2016-ban immár hetedik alkalommal nyerte el a „Legvonzóbb Munkáltató” címet. 
 
A fenntarthatóság kiemelt helyen szerepel az Audi Hungaria vállalati stratégiájában. A környezeti ter-
helés lehető legalacsonyabb szintre szorítása és a természeti erőforrások kímélése ezért ugyanúgy ré-
sze a vállalati filozófiának, mint a gondos megmunkálás és az anyagok magas minősége. Az Audi Hun-
garia Magyarország legnagyobb ipari geotermikus energia-felhasználója. 2015-től a vállalat által fel-
használt hőenergia közel  70 százalékát geotermikus energia fedezi. A rendszer évente legalább 82 000 
MWh hőenergiát szállít az Audi Hungariának. 2015 óta immár 100 GWh geotermikus energiát használt 
fel a vállalat, amelynek köszönhetően 20 170 tonnával csökkentette széndioxid kibocsátását. 
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Tematika  
 
A workshop célja, hogy a résztvevők átfogó ismereteket kapjanak, és gyakorlati példákon keresztül be-
tekintést nyerjenek a Smart Factory megközelítés hatásaiba a folyamat– és az erőforráshasználat opti-
malizálásába, kiemelten pedig az energiahatékonysági előirányzatok érvényre juttatásába. Cél továbbá, 
hogy bemutassa az AUDI Hungaria Zrt-nél működő okos– és intelligens termék-, gyár– és gyártástervezés 
módszereit és megoldásait. 
 

1. nap:  
 

● Ipar 4.0, okos– és intelligens gyár  
 - fogalmak, alapelvek, globális trendek 
 - információtechnológiai alapok 
 - eszközök és módszerek (Internet of Things, Big Data, mesterséges intelligencia) 
 

● Smart Fctory, intelligens termék-, gyár– és gyártástervezés 
 - a tervezőasztalon megkezdett erőforrásgazdálkodás 
 – adatbányászat, modellezés, szimuláció 

 - a mérés és szabályzás tervezése 
 - hardver és szoftver erőforrások tervezése 
 

● Folyamatszabályozás és az erőforráshasználat optimálása okos megoldásokkal 
 - mérés, vezérlés és szabályzás okos eszközökkel 
 - automatizmusok és robottechnológia az erőforrás-optimálás szolgálatában  
  

● Energia-megtakarítási lehetőségek 
 - Smart Factory megoldások az energiairányítás szolgálatában  
 

● Gyárlátogatás: általános gyárlátogatás, a présüzem a karosszériaüzem valamint az egyik                
motorgyári csarnokban az EA211-es gyártósor megtekintése 

 

2. nap:  
 

● okos megoldások az Audi Hungaris Zrt-nél  
 

● megvalósult Smart Factory projektek, valamint azok eredményeinek bemutatása 
 

● Gyárlátogatás: az Ipar 4.0 megközelítésre fókuszált, specifikus gyárlátogatás 
 
Helyszín, időpont, jelentkezési feltételek 
 

A workshop helyszíne: Audi Hungaria Zrt., 9027 Győr, Audi Hungária út 1. 
A workshop időpontja: 2018. október 2-3., 9.00-16.30 
A Tudásközpont minden jelentkezést a befogadó vállalattal történt egyeztetést követően igazol 
vissza, ezen visszaigazolás nélkül a regisztráció nem teljes. A Tudásközpont fenntartja a jogot a 
jelentkezés elutasítására, amennyiben a befogadó vállalat üzleti érdekei úgy kívánják.  
 
Árak és kedvezmények 
 

● Teljes részvételi díj: 152.000 Ft + áfa/fő/2 nap 
● DUIHK tagoknak / korai bejelentkezőknek 2018. szeptember 4-ig: 129.000 Ft + áfa/fő/2 nap 
● DUIHK tagoknak korai bejelentkezés esetén: 107.000 Ft + áfa/fő/2 nap  
● Egy vállalattól két vagy több fő részvétele esetén: tagoknak 107.000 Ft+áfa/fő/2 nap,  
   nem tagoknak 129.000 Ft+áfa/fő/2 nap. 
A workshop étkezési költségét az ár tartalmazza, amely a számlán elkülönítve kerül feltüntetésre. 
Kedvezményes jelentkezés határideje: 2018. szeptember 4.  
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További információ és jelentkezés 
Kottmayer Krisztina 

projektfelelős – energiahatékonysági képzések   
Telefon: (1) 454-0609; (20) 362-8712  

E-mail: kottmayer@ahkungarn.hu 
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