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Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. 
Vállalati Képző Központ felnőttképzési tevékenysége
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A Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. 2003 nyarán alakult Miskolcon. Autóipari alkatrészek 
gyártásával foglalkozik, - többek között klímaberendezések, villamos motorok. Európa összes 
országába, valamint Ausztráliába és az Egyesült Államokba. Legújabb generációs termékeink közé 
tartozik, például a fékrásegítő motor, illetve a menetstabilizátor a hibrid és elektromos meghajtású 
járművek nélkülözhetetlen alkatrészei. Az autóipari termékek mellett a gyár kiemelkedő terméke az 
eBike meghajtás is, egy rendkívül fejlett és intelligens erőrásegítés-rendszert alkalmazó 
motoregység, amely gyártásáért és technológiájáért is magyar szakemberek felelnek.
A folyamatos fejlődés eredményeképpen, mára több ezer munkavállaló dolgozik azon, hogy a 
Miskolcon előállított autóelektromossági alkatrészek a legjobb minőségben és a leghatékonyabb 
módon jussanak el a felhasználókhoz.

2019. április 10-én a vállalat E-001913/2019-es nyilvántartásba vételi számon elkezdte 
felnőttképzési tevékenységét. A vállalat részt vesz a GINOP 6.1.8-2017-es Vállalati Képző Központ 
rendszerének kialakítása és működtetése pályázatban, ahol több mint 2000 fő képzését vállalta 
2019-ben, 2020-ban és 2021-ben. A pályázat célja, hogy a saját szakembereinek és a beszállítók 
munkatársainak piacképes képzési programokat biztosítson.

A Bosch Vállalati Képző Központ a 2019-2020-as évben 14 képzési programra szerezte meg a 
szükséges felnőttképzési engedélyét. Egy “A” képzési körben, tizenkettő “B” képzési körben és egy 
“D” képzési körben. 

A felnőttképzési tevékenységben 5 főállású és 1 óraadó munkatárssal dolgozunk.

Képzés neve Engedélyszáma

1 Gyártósori gépbeállító E-001913/2019/A001

2 Ipar 4. 0 alapjai E-001913/2019/D001

3 Villamos méréstechnikai vizsgáló E-001913/2019/B001

4 Szenzoros eszközök beállítója E-001913/2019/B002

5 Gépészeti méréstechnikai vizsgáló E-001913/2019/B003

6 PLC rendszer üzemeltető E-001913/2019/B004

7 PLC rendszer karbantartó E-001913/2019/B005

8 Pneumatikusgép-üzemeltető E-001913/2019/B006

9 Pneumatikus rendszer karbantartó E-001913/2019/B007

10 Hidraulikusgép-üzemeltető E-001913/2019/B008

11 Hidraulikus rendszer karbantartó E-001913/2019/B009

12 Gépészeti hajtástechnikai szerelő E-001913/2019/B010

13 Robot üzemelteő és programozó E-001913/2019/B011

14 Villamos motoros hajtások üzemeltetője E-001913/2019/B012


Munka1

		2020

				Képzés neve		Engedélyszáma		Képzési alkalmakszáma		Résztvevők száma		Tanúsítványt/bizonyítványt szerzők száma

		1		Gyártósori gépbeállító 		E-001913/2019/A001		1		8		folyamatban

		2		Ipar 4. 0 alapjai		E-001913/2019/D001		21		171		159

		3		Villamos méréstechnikai vizsgáló		E-001913/2019/B001		1		9		9

		4		Szenzoros eszközök beállítója		E-001913/2019/B002		5		42		42

		5		Gépészeti méréstechnikai vizsgáló		E-001913/2019/B003		8		71		71

		6		PLC rendszer üzemeltető		E-001913/2019/B004		2		12		5

		7		PLC rendszer karbantartó		E-001913/2019/B005		0		0		0

		8		Pneumatikusgép-üzemeltető		E-001913/2019/B006		2		11		10

		9		Pneumatikus rendszer karbantartó		E-001913/2019/B007		0		0		0

		10		Hidraulikusgép-üzemeltető		E-001913/2019/B008		1		5		5

		11		Hidraulikus rendszer karbantartó		E-001913/2019/B009		0		0		0

		12		Gépészeti hajtástechnikai szerelő		E-001913/2019/B010		1		6		6

		13		Robot üzemelteő és programozó		E-001913/2019/B011		1		5		5

		14		Villamos motoros hajtások üzemeltetője		E-001913/2019/B012		0		0		0

								43		340		312





Munka2



		Képzés neve		Engedélyszáma		Képzési alkalmakszáma		Résztvevők száma		Tanúsítványt/bizonyítványt szerzők száma

		Gyártósori gépbeállító 		E-001913/2019/A001		1		8		folyamatban

		Ipar 4. 0 alapjai		E-001913/2019/D001		21		171		159

		Villamos méréstechnikai vizsgáló		E-001913/2019/B001		1		9		9

		Szenzoros eszközök beállítója		E-001913/2019/B002		5		42		42

		Gépészeti méréstechnikai vizsgáló		E-001913/2019/B003		8		71		71

		PLC rendszer üzemeltető		E-001913/2019/B004		2		12		5

		Pneumatikusgép-üzemeltető		E-001913/2019/B006		2		11		10

		Hidraulikusgép-üzemeltető		E-001913/2019/B008		1		5		5

		Gépészeti hajtástechnikai szerelő		E-001913/2019/B010		1		6		6

		Robot üzemelteő és programozó		E-001913/2019/B011		1		5		5

						43		340		312



2020-as évi résztvevők és tanúsítványt/bizonyítványt szerzők száma képzésenként



Résztvevők száma	Gyártósori gépbeállító 	Ipar 4. 0 alapjai	Villamos méréstechnikai vizsgáló	Szenzoros eszközök beállítója	Gépészeti méréstechnikai vizsgáló	PLC rendszer üzemeltető	Pneumatikusgép-üzemeltető	Hidraulikusgép-üzemeltető	Gépészeti hajtástechnikai szerelő	Robot üzemelteő és programozó	8	171	9	42	71	12	11	5	6	5	Tanúsítványt/bizonyítványt szerzők száma	Gyártósori gépbeállító 	Ipar 4. 0 alapjai	Villamos méréstechnikai vizsgáló	Szenzoros eszközök beállítója	Gépészeti méréstechnikai vizsgáló	PLC rendszer üzemeltető	Pneumatikusgép-üzemeltető	Hidraulikusgép-üzemeltető	Gépészeti hajtástechnikai szerelő	Robot üzemelteő és programozó	0	159	9	42	71	5	10	5	6	5	
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2022-ben saját teljesítés keretében megvalósított engedélyezett
felnőttképzési programjaink

3

Összesen 5 képzés 31 fő részére

Képzés neve Engedélyszáma
Képzési 
alkalmak 

száma

Résztvevők 
száma

1 Gyártósori gépbeállító E-001913/2019/A001 0 0
2 Ipar 4. 0 alapjai E-001913/2019/D001 1 7
3 Villamos méréstechnikai vizsgálóE-001913/2019/B001 0 0
4 Szenzoros eszközök beállítója E-001913/2019/B002 2 12
5 Gépészeti méréstechnikai vizsgáE-001913/2019/B003 0 0
6 PLC rendszer üzemeltető E-001913/2019/B004 2 12
7 PLC rendszer karbantartó E-001913/2019/B005 0 0
8 Pneumatikusgép-üzemeltető E-001913/2019/B006 0 0
9 Pneumatikus rendszer karbantar E-001913/2019/B007 0 0

10 Hidraulikusgép-üzemeltető E-001913/2019/B008 0 0
11 Hidraulikus rendszer karbantartóE-001913/2019/B009 0 0
12 Gépészeti hajtástechnikai szerelE-001913/2019/B010 0 0
13 Robot üzemelteő és programozó E-001913/2019/B011 0 0
14 Villamos motoros hajtások üzemE-001913/2019/B012 0 0
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2022-ben indított képzéseinken résztvevők és tanúsítványt szerzők száma 
(képzésenként)

Résztvevők száma Tanúsítványt szerzők száma
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