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Oktatás i  Hivata l   

A 2015/2016 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

első fordulójának feladatai 

I. (alkalmazói) kategória 

Nem minden részfeladatot írunk le a feladatszövegben, többet fel kell ismerni a mellékelt do-
kumentumok alapján! A feladatokhoz a mintadokumentumok is a nyersanyagok között vannak. 

Alapbeállítások: ahol a feladat szövege nem mond mást (és a mintán sem látszik másként), ott a 
lapméret A4, a margók egységesen 2,5 cm-esek, a betűméret 12 pontos, a betűtípus Garamond. 

1. feladat: Honlap a hibrid autókról (60 pont) 

A mellékelt minta és a hozzávalók alapján készíts egy 1 oldalból álló honlapot a Hibrid autók-
ról! A mintán megfigyelheted az oldal elrendezését, a különböző igazításokat, térközöket és más 
tulajdonságokat. 

Azon tulajdonságokat, amelyek a mintán nem (jól) látszanak, külön részletezzük. 

• A szövegek egységesen Arial (sans-serif) betűtípussal vannak szedve. 

• Az oldal böngészőben megjelenő címe a Hibrid autók legyen. 

• Az oldalt index.html néven kell elmenteni! 

• Az oldal háttérszíne: #333333; 

• A tartalom egy olyan középre igazított blokkban helyezkedik el, ami 860 képpont széles, fe-
hér hátterű. 

• Az oldal fejléce 250 képpont magas, és ebben a fejlec.png kép háttérképként van el-
helyezve.  

• Az oldal fejlécében szereplő egyes címsor (Hibrid autók) színe: #000080. 

• Az oldalon minden kettes címsor (Bevezető. A hibridautók elterjedése stb.) színe: #800080. 

• A menüt tartalmazó sáv 50 képpont magas. Háttérszíne: #C0C0C0. Minden menüpontra 
kattintva a hozzá tartozó adott címsorra kerülünk az oldalon belül. 

• A táblázat első sorában fejléc cellákat kell létrehozni! 

• Az űrlap e-mailben, post metódussal a saját e-mail címedre továbbítódjon! 

• A szövegmező hossza 80 karakter, neve: nev. A választókapcsoló neve vasarlas legyen 
és a következő értékeket vegye fel a választástól függően: igen, nem, talan 

• A jelölőnégyzetek neve az ország neve legyen ékezetek nélkül, az érték minden esetben az 
igen szó legyen! 

• A szövegterület 80 oszlopból és 10 sorból álljon. Neve: velemeny 

• A lap alján lévő linkek új ablakba jelenjenek meg. 
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2. feladat: Autók (110 pont)1  

Készítsd el a személyautókat ismertető 8 oldalas dokumentumot (Autók.rtf) a mintának 
megfelelően! 

3. feladat: Magyarországi autógyártás (90 pont)2 

Készítsd el a magyarországi autógyártás legfontosabb szereplőit ismertető 4 oldalas dokumen-

tumot a mintának megfelelően (Magyar autók.rtf)!  

A dokumentum első oldala A5-ös fekvő, a több A4-es álló tájolású legyen! 

4. feladat: Motorizáció Európában (70 pont) 

A mellékelt motorizacio nevű dokumentum3 az ezer lakosra jutó személygépkocsik 

számát adja meg az európai országokban, 1991-2012-ig. Készítsd el ennek alapján a statisz-

tika munkafüzetben a Motorizáció munkalapot a következő elvárásoknak megfelelően! 
A formátumot mindenütt a minta alapján állítsd be! A minták nem (feltétlenül) a helyes eredmé-
nyek felhasználásával készültek. Ha a feladat szövege mást nem említ, a megoldásodnak minden 
esetben olyannak kell lennie, hogy ha bármelyik kiindulási adat megváltozna, akkor az eredmé-
nyek is automatikusan a módosított adat alapján számított, aktuális értéket mutassák! A megoldá-
sod minden esetben többet ér, ha nem használsz segédcellát (egyes feladatoknál ez kifejezetten ti-
los is), de a szükséges kritériumtartomány (szűrőtartomány) felvétele nem jár pontveszteséggel! 

A. Hozd létre a statisztika munkafüzetben a Motorizáció munkalapot! A min-
ta szerinti helyen és formában jelenítsd meg a honlapról kiolvasható értékeket! Érd el, hogy az 
országnevek és az évszámok mindig látszódjanak! 

 Ha egy ország egy adott évben nem szolgáltatott adatot, ezt – a mintának megfelelően – 
egy vonallal jelezd, 

 a táblázatot soronként a világosabb és a sötétebb aranyszínű háttér, oszloponként pedig a 
piros és a zöld karakterszín váltogatásával tedd könnyebben olvashatóvá! 

B. Érd el, hogy minden oszlopban az adott évben legnagyobb érték(ek) félkövér, dőlt számje-
gyekkel jelenjen(ek) meg! 

Az elkészített táblázat alatt, a minta szerinti helyen, mindenütt a cellák közepére igazítva, vála-
szolj évenként a C-G. pontban feltett kérdésekre! 

C. Mennyi volt az adott évben a legkisebb, ezer lakosra jutó autószám (38. sor)? Ne használj 
segédcellát! 

D. Hány ország szolgáltatott adatot az adott évben (39. sor)? Ne használj segédcellát! 

E. Hány országban volt az adott évben kevesebb autó, mint nálunk (40. sor) Ne használj se-
gédcellát! 

  

                                                 

1 A feladatban a képek és szövegek a wikipedia-ról, a rajzok a www.rajzokvilaga.com oldalról származnak. 

2 A feladatban a képek és szövegek a wikipedia-ról származnak. 

3 Forrás: https://www.ksh.hu/docs/hun/eurostat_tablak/tabl/tsdpc340.html  

http://www.rajzokvilaga.com/index.php/auto-kocsi-busz-rajzok/category/26
https://www.ksh.hu/docs/hun/eurostat_tablak/tabl/tsdpc340.html
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F. Érd el, hogy az A42-es cellát egy ország kiválasztásával lehessen kitölteni (gondoskodj ar-
ról, hogy csak a táblázatban szereplő országot lehessen választani, azok közül viszont bármelyi-
ket)! Add meg a B43-as cellába írt egyetlen, másolható függvénnyel, hogy a kiválasztott ország 
1991-ben vajon a mezőny első felében volt-e! A függvény másolás után adjon helyes eredményt 
bármelyik évben (43. sor)! Lényegesen több pontot kapsz, ha nem használsz segédcellát! 

G. Hány országban nőtt az autók száma az előző évhez képest (44. sor)? Lényegesen több 
pontot kapsz, ha nem használsz segédcellát! 

H. Készítsd el az előzőekben megadott válaszok alatt a minta szerint a balti országok (Észtor-
szág, Lettország, Litvánia) gépkocsiállományának alakulását ábrázoló diagramot! 

5. feladat: Gépkocsinyeremény-betétkönyv (70 pont) 

Az OTP 1961-ben vezette be a gépkocsinyeremény-betétkönyvet. Az ilyen betétkönyvben el-
helyezett összeg után a bank nem fizet kamatot, viszont a betétkönyv egyfajta sorsjegyként mű-
ködik: a rendszeres sorsolásokon különböző típusú autókat lehet nyerni. A nyertesnek 30 napja 
van a nyeremény átvételére, ha ezt nem teszi meg, akkor csak a gépkocsi árára tarthat igényt. 

Ezeknek a betétkönyveknek az azonosítóit időnként közzéteszik, az ez évi adatokat az At-

nem-vett.pdf nevű dokumentum4 tartalmazza. Készítsd el ennek alapján a statiszti-

ka munkafüzetben a Gépkocsinyeremény munkalapot a következő elvárásoknak megfe-
lelően! A formátumot mindenütt a minta alapján állítsd be! A minták nem (feltétlenül) a helyes 
eredmények felhasználásával készültek. Ha a feladat szövege mást nem említ, a megoldásodnak 
minden esetben olyannak kell lennie, hogy ha bármelyik kiindulási adat megváltozna, akkor az 
eredmények is automatikusan a módosított adat alapján számított, aktuális értéket mutassák! A 
megoldásod minden esetben többet ér, ha nem használsz segédcellát (egyes feladatoknál ez kife-
jezetten tilos is), de a szükséges kritériumtartomány (szűrőtartomány) felvétele nem jár pontvesz-
teséggel! 

A. Hozd létre a statisztika munkafüzetben a Gépkocsinyeremény munkala-
pot, annak A és B oszlopában jelenítsd meg az egyes betétkönyvek adatait: 

 a táblázatba a betétkönyvek sorozatán és számán kívül más adat ne kerüljön át, 

 ezek az eredeti táblázatban elfoglalt sorrendjük szerint szerepeljenek5, 

 a megjegyzéssel is kiemelt kétszeres nyertes betétkönyv is csak egyszer forduljon elő! 

B. A C és a D oszlopban, oszloponként egy-egy alkalmas függvény segítségével érd el, hogy a 
betétkönyvek adatai szám szerint növekvő sorrendben jelenjenek meg! A táblázatot mindenben a 
minta szerint formázd! Érd el, hogy a rovatfej görgetés közben is látszódjék! Megoldásod többet 
ér, ha nem használsz segédcellát!  

C. Az elkészített táblázat alatt, a minta szerinti helyen és formátumban oldd meg az alábbi fel-
adatokat! Lényegesen több pontot kapsz, ha nem használsz segédcellát! 

 Állapítsd meg a (sorozatszámok nélküli) sorszámok közötti legkisebb eltérést, és írd az 
eredményt a megadott helyre (természetesen a helyes értékekkel, a megadott formátum-
ban): „A legkisebb eltérés a nyertes sorszámok között: 23”! 

 Állapítsd meg, hogy ez a bizonyos legkisebb eltérés hány esetben fordult elő, és ez %-
osan kifejezve milyen hányadot jelent (természetesen a helyes értékekkel, a megadott for-
mátumban): „Ilyen mértékű eltérés 4 alkalommal, az esetek 3,456%-ában fordult elő”! 

                                                 

4 Forrás: https://www.otpbank.hu/static/portal/sw/file/At_nem_vett_20150128.pdf  

5 Vedd észre, hogy a forrásdokumentumban a sorszámok egy-egy kategóriában a sorozat, azon belül a szám szerint 
„oszlopfolytonosan” növekvően rendezettek (az oldaltörésektől eltekintve) 

https://www.otpbank.hu/static/portal/sw/file/At_nem_vett_20150128.pdf
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D. Határozd meg a minta szerinti helyen és formátumban a sorozatszámok ötös kategóriák 
szerinti eloszlását; az 50 fölötti értékek részletezése nélkül! Ne használj segédcellát! 

E. Készítsd el a munkalap pdf-formátumú változatát, statisztika néven! Ezen kizáró-
lag az A. és a B. részfeladatok megoldása szerepeljen, mindenütt a lap közepére igazítva, és a ro-
vatfej minden lapon látszódjék! Az élőláb közepén legyen oldalszám, az élőfejben félkövér, piros 
karakterekkel szerepeljen balról a versenyző neve, jobbról az „OKTV 1. forduló” szöveg! 

Összpontszám: 400 pont 



 



1. oldal 

Autók 

Az autó (elnevezése az automobile rövidítése, a görög auto-: ön- előtagból és a latin mobilis: 
mozgó, mozgatható szóból) egy olyan, földön közlekedő, kerekeken guruló jármű, amely képes 
önálló mozgásra, nem egy másik jármű vagy állat mozgatja. 

Hétköznapi jelentésében az autó a gépkocsi, egy kerekeken guruló, saját motorja által hajtott jár-
mű. A legtöbb meghatározás olyan szabályszerűségekkel írja le mint amit elsősorban aszfaltútra 
terveztek, 1-8 utast szállíthat, jellemzően négy kerékkel rendelkezik, és felépítése a személyszállí-
tásra inkább alkalmassá teszi, mint áruszállításra. Mindazonáltal a leírások pontossága nem tökéle-
tes, az eltérő feladatokra létrehozott számos különböző gépkocsitípus miatt. 

Története 

Az első gépi hajtású járművek 

 
A Cugnot-féle gőzautó (1771) 

 
Benz Patent No. 1., az első autó 1886-ból 

 
Karl Benz "Velo" modellje (1894) – vele kezdődött az első autó-

verseny 

 
Ford T-modell (1911) 

 
Volkswagen Bogár (1974) 

 
A Tesla Roadster elektromos autó, végsebessége 201 km/h. Meg-
tehető út: 501 km, teljesítmény: 288 Le, hatásfok: 92%. (2010) 

Elsőként egy francia mérnöknek, Nicolas-Joseph Cugnot-nak sikerült gőzhajtású járművet készí-
tenie. Mivel ő tüzérségi katonatisztként szolgált, azt kellett megoldania, hogy a nehéz ágyúkat 
gyorsabban lehessen szállítani. Ehhez alapként keményfából hatalmas, háromkerekű szerkezetet 

A CugnotA CugnotA Cugnot-A CugnotA Cugnot féle - gőzautógőzautó

verseny
Karl Benz "Velo" modellje (1894) 

verseny
Karl Benz "Velo" modellje (1894) – vele kezdődött az első autó-

verseny
vele kezdődött az első autó-vele kezdődött az első autó-

Volkswagen Bogár (1974)

Elsőként egy francia mérnöknek, Nicolas

Volkswagen Bogár (1974)Volkswagen Bogár (1974)Volkswagen Bogár (1974)

Benz Patent No. 1., az első autó 1886Benz Patent No. 1., az első autó 1886

Ford T-TT modell (1911)modell (1911)modell (1911)modell (1911)

A Tesla Roadster elektromos autó, végsebessége 201 km/h. Meg-
tehető út: 501 km, teljesítmény: 288 Le, hatásfok: 92%. (2010)
A Tesla Roadster elektromos autó, végsebessége 201 km/h. Meg-
tehető út: 501 km, teljesítmény: 288 Le, hatásfok: 92%. (2010)
A Tesla Roadster elektromos autó, végsebessége 201 km/h. Meg-
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épített. Az első kerék elé óriási gőzüstöt helyezett fel, a gőz nyomása pedig meghajtotta a jármű-
vet. Azonban az üstöt hevítő tüzet folyamatosan táplálni kellett, ezért működés közben egy fűtő-
embernek kellett ott állnia. Amikor Cugnot 1771-ben szerette volna bemutatni új találmányát, az 
orrnehéz és emiatt rendkívül nehezen irányítható gőzautó elszabadult, és ledöntött egy falat. Ez 
volt a történelem első közúti balesete, amelyet gépi hajtású jármű okozott. 

Mivel a belső égésű motor még ismeretlen volt, a gépek világát a gőz uralta. Ám egy idő után ha-
talmas lökést adtak a mechanizálás és az iparosodás fejlődésének az új, nagy teljesítményű gőzgé-
pek, amelyeket többek között a skót származású James Watt (1736-1819) fejlesztett ki. 

A lehetőség, hogy kisebb gőzgépeket alkalmazzanak az utcai közlekedéshez, nem hagyta nyugodni 
a feltalálókat. Így 1803-ban az angol származású Richard Trevithick (1771-1833) már egy olyan 
gőzmobilt épített, amelyet Londonban sikerrel használtak személyszállításra. Ez egy háromkerekű, 
hétszemélyes omnibusz volt. 1830-ban már csaknem száz ilyen gőzzel hajtott jármű közlekedett 
Angliában, és egy évvel később megnyitották az első gőzbusz-járatot. Bolyai Farkas Marosvásár-
helyt ebben az időszakban mutatta be gőzautóját. 

A londoniak egyébiránt olyan borzalmasnak tartották ezeket az utcai gőzjárműveket, hogy rövid 
időn belül bevezették a "vörös zászló törvényét", amely a világ első közúti szabálya volt. Angliá-
ban 1865-től 1896-ig volt érvényben, s előírta, hogy a gőzautók előtt ötven méterrel nappal vörös 
zászlót, éjszaka pedig vörös lámpát kell vinnie valakinek. Az emberek ezért inkább a biztonságo-
sabb vasúton utaztak. 

Az első motorok 

Amikor a svájci származású Isaac de Rivaz (1752-1829) 1804-ben készített járművével jó egy mé-
tert haladt előre, ezzel egy új technikai korszakot nyitott meg, ugyanis a mai autómotor ősatyját 
hozta mozgásba. Rivaz a gőz helyett éghető gázokkal kísérletezett. Egy hengerben, amit egy szok-
ványos kézikocsihoz rögzített, meggyújtotta az ott tárolt folyadékot. Az égés erejét egy dugattyún 
át elvezette, ez hozta mozgásba járművét. 1807. január 30-án Rivaz elnyerte „az éghető gáz vagy 
más anyagok robbanásának felhasználásából nyert motorerőért” szabadalmat. 

Fél évszázaddal később a belga feltaláló, Jean Joseph Lenoir (1822-1900) hosszasan dolgozott 
Rivaz találmányán, és ennek eredményeként 1860-ban szabadalmaztatta éghető gázzal működő 
motorját. A magyar királyi ipari és kereskedelmi miniszter 1876-os szabadalmi okirata szerint 
Wessely György "kocsit talált fel Colonet néven, amely lovak segélye nélkül hajtható". 

Első négyütemű motor 
Elsőként a kölni származású utazó kereskedő, Nikolaus August Otto (1832-1891) jelentkezett egy 
alacsony fordulatszámú, belső égésű motorral (Otto-motor). Egy korábbi találmányhoz nyúlt 
vissza, amelyet a francia Alphonse-Eugene Beau de Rochas már 1862-ben leírt: ez az úgynevezett 
négyütemű-elv. 

Időrendi áttekintés 

 1821: Julius Griffith gőzgéppel hajtott postakocsit készít 
 1862: Beau de Rochas négyütemű gépet fejleszt ki 
 1876: Nikolaus August Otto megépíti az első működő négyütemű motort 
 1886: Gottlieb Daimler és Karl Benz szabadalmaztatja autóját 
 1894: A Michelin gyár megszerkeszti Dunlop szabadalma alapján az első pneumatikus 
gumiabroncsot 
 1896: Henry Ford megépíti első autóját 
 1896: Karl Benz megalkotja az első autóbuszt 

z nyomása pedig meghajtotta a jármű-
vet. Azonban az üstöt hevítő tüzet folyamatosan táplálni kellett, ezért működés közben egy fűtő-

z nyomása pedig meghajtotta a jármű-z nyomása pedig meghajtotta a jármű-

1862: Beau de Rochas négyütemű gépet fejleszt ki
1876: Nikolaus August Otto megépíti az első működő négyütemű motort
1886: Gottlieb Daimler é

1821: Julius Griffith gőzgéppel hajtott postakocsit készít
1862: Beau de Rochas négyütemű gépet fejleszt ki
1876: Nikolaus August Otto megépíti az első működő négyütemű motort

1821: Julius Griffith gőzgéppel hajtott postakocsit készít
1862: Beau de Rochas négyütemű gépet fejleszt ki
1876: Nikolaus August Otto megépíti az első működő négyütemű motort
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 1896: Gottlieb Daimler megépíti az első teherautót 
 1897: Rudolf Diesel kifejleszti a róla elnevezett motort 
 1903: Bánki-Csonka féle benzinporlasztó kifejlesztése 
 1905: Csonka János elkészíti az első magyar autót (a porlasztó alkalmazásával)  
 1906: Galamb József, a Ford művek első főmérnökének tervei alapján megszületik a T-
Modell 
 1910: Elkészül az első magyar autóbusz Csonka János tervezésével 
 1924: Felix Wankel szabadalmaztatja motorját 
 1924: Adam Opel megvalósítja Európában elsőként a futószalagon történő jármű ösz-
szeszerelést 
 1937: Ferdinand Porsche tervezte Volkswagen népautó gyártásának megkezdése 
 1955: Az első Trabant „NDK-népautó” megjelenése 
 1973: A benzinárak emelkedése miatt (olajembargó) megemelkedik az érdeklődés a 
hibrid autók iránt 
 1990-es évek: Az ózonpajzs vékonyodása következtében a járműfejlesztések a 0% CO2 
kibocsátást, a minél kisebb energiafogyasztást célozzák meg 

Az autók iránt világszerte megnövekedett fogyasztói igény a tömeggyártásnak kedvezett. A 2000-
es években is a legfőbb fejlesztések a kis fogyasztású, illetve középkategóriás autóknál észlelhető. 
Robbanásszerű mennyiségi és ezzel együtt minőségi fejlődést hozott az ázsiai országok bekapcso-
lódása az autógyártásba. Ezekben az években már Japáné a vezető szerep az autógyártásban. Az 
elkövetkezendő években Kína dinamikus fejlődésének köszönhetően még tovább fog növekedni 
az ázsiai autógyártási potenciál, illetve autók iránti fogyasztói igény.  

Gyártása 
Az első benzinmotoros automobilt Karl Friedrich Benz készítette Mannheimben 1886-ban. Tőle 
függetlenül ugyanekkor Gottlieb Wilhelm Daimler és Wilhelm Maybach feltalálópáros is feltalálja 
a maga automobilját Cannstattban, nem messze Stuttgarttól. Benzet a technológia újszerűsége ér-
dekelte, ezért egy teljesen maga szerkesztette, háromkerekű járművet konstruált: a Benz Patent-
Motorwagent. Daimler és Maybach ezzel szemben már egy használható, praktikus járműben gon-
dolkodott, ezért egy egyedi kivitelben készíttetett, négykerekű lovaskocsiba építették motorjukat. 

Az autók régebben még kézzel, egyenként készültek, ma már futószalagokon haladnak, és eköz-
ben egy fémvázra szerelik az alkatrészeket. (Például az elektronikát, az üléseket, a motort, a fel-
függesztéseket stb.) Az első futószalagon gyártott autó a Ford T-modell volt. 

Tervezése, dizájn 
Az autók külsőleg először még a korábbi vagy épp korabeli lovaskocsik és hintók külsejét követ-
ték, szögletesek voltak, csupa derékszöggel mindenütt. Ez már csak azért is így volt, mert abban 
az időben ezek voltak az uralkodó jármű alkalmatosságok, ezért javarészt ezek alkatrészei álltak 
rendelkezésre járműépítéshez, ahogy ez Daimlerék esetében is látszik. Kezdetben ez elég is volt, 
ám amikor később egyre jobb, gyorsabb motorokat tudtak előállítani rájöttek, hogy a szögletes 
forma nagy légellenállást tanúsít, ami jelentősen lerontja a motorok teljesítményét. 

Az 1940-es évektől kezdve már csak emiatt is egyre áramvonalasabb, aerodinamikusabb külsőt 
kaptak az autók, egyre több részletet beburkoltak a karosszériával, és az utastér is komfortosabb 
lett, miután a kezdetben szinte csak nyitott vagy vászontetős utastereket, ahol minden utas ki volt 
téve az időjárás ártalmainak és a menetszélnek, felváltotta az ablakokkal, szélvédőkkel szeparált 
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utastér. Viszont már a kezdet kezdetén megjelentek a különböző karosszériaváltozatok, attól füg-
gően, hogy hány ember és milyen komfortfokozattal kívánt utazni. Az áramvonalas karosszéria ál-
talában egy csónakformájú, központi kocsiszekrényből állt, ez tartalmazta a motorteret, az utaste-
ret, a csomagtartót és gyakorta a pótkereket, ami sokáig a kocsin kívül kapott helyet; a kerekeket 
különálló sárhányók burkolták. 

Az 1950-es évekre egyre jobban elterjedt a teljesen zárt karosszéria, amikor már nem voltak kü-
lönálló sárhányók, csomagtartók, pótkerekek, hanem az autók minden része egy egységbe tarto-
zott. (A külső vagy látható pótkeréktartó ezután már csak dísz volt bizonyos autógyárak modellje-
in.) A nagy fémfelület lehetőséget adott a díszítésre, cizellálásra, ezért ennek a kornak az autói na-
gyon díszes, reprezentatív külsővel, krómszegéllyel, díszlécekkel rendelkeztek. A krómozott alkat-
részek nagyon gyakoriak voltak, még az egyszerűbb autókon is, és ekkor terjedt el a kor jellegze-
tessége: a hátsó szárny hol nagyobb, hol kisebb méretben. 

Az 1960-as évek elején megjelent az önhordó karosszéria. Ettől kezdve nem kellett az autó min-
den egyes részét külön legyártani. Ebben az időben tűntek el végleg az előző évtized tobzódó 
krómdíszei és hátsó szárnyai is. Innentől kezdve az autók javarészt dobozformájúvá vagy tepsi-
szerűvé váltak, főleg az Amerikai Egyesült Államokban. A krómdíszítés diszkrétebben ugyan, de 
megmaradt. 

Ez a tendencia egészen az 1970-es évek végéig megmaradt, a nyolcvanas évektől kezdve viszont 
egy modernebb, dizájnosabb korszak következett. Gyakorlati szempontból túl sokat nem adott 
hozzá a kocsikhoz, inkább a kor divatja hívta elő ezt a stílust. Ezekben az időkben, a hetvenes 
évektől kezdve vált fontossá az autók utasainak védelme, amit addig igencsak elhanyagoltak. 
Olyan autógyárak mint a Volvo vagy a Mercedes ezekben az időkben váltak ismertté biztonság-
technikai fejlesztéseikről, mint a gyűrődő zóna vagy a légzsák, amelyek hamarosan más autógyá-
rak modelljein is az alapfelszereltséghez tartoztak. 

Az 1990-es években az autók megint gömbölyűbbek lettek, csak most a zárt karosszéria lett 
áramvonalasabb, ennek ezúttal a gazdaságosabb működtetés volt az indoka, mivel ekkor már a vi-
lág túl volt két olajárrobbanáson és környezetvédelmi megszorításokon is. Az autók továbbfej-
lődnek, és a kétezres években a biztonság, a gazdaságosság és a környezetvédelem vált meghatá-
rozó szemponttá, amik mentén egy autót megterveznek. 

Üzemanyag és meghajtás technológiák 
A belsőégésű motorok két klasszikus üzemanyaga a benzin, illetve a gázolaj (dízelmotorok). 
Újabban több irányban is történnek kísérletek egyéb üzemanyagok igénybe vételre. Ilyenek a gáz- 
és biomotorok (LPG, LNG, biodiesel), valamint a hidrogén. 

Nem belsőégésű motorok terén az elektromos meghajtás érdemel figyelmet. Bár már figyelemre 
méltó kísérletek folynak velük, széles körben elterjedni eddig nem tudtak. Nemcsak ár-, hanem 
hatósugár-problémák is vannak velük. Az utóbbi leküzdésére kísérleteznek hibrid meghajtással is, 
amikor a belsőégésű motor mellett mellékmeghajtásként elektromos vagy gáz meghajtás is beépí-
tésre kerül. 

Elektromos motor akkumulátorokban tárolt árammal működik, de sok hátárnya van: az akkuk 
drágák, nehezek, így az autó is, valamint elégtelen a hatásfoka és a már említett hatósugara. Bizo-
nyos elektromos motorok napenergiával működnek napelemek segítségével. 

Autó szerkezeti elemei 
A motor teljesítményét az erőátviteli szerkezetek adják tovább: 

utastér. Viszont már a kezdet kezdetén megjelentek a különböző karosszériaváltozatok, attól füg-
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 tengelykapcsoló, 
 nyomatékváltó (sebességváltó), 
 közlőművek: kardántengelyek, keréktengelyek, csuklók 
 differenciálmű (kiegyenlítőmű a kormányzáshoz) 
 futómű: részei az alváz, rugózás és kerékfelfüggesztés, kormányzás, fékek, kerekek és 
gumiabroncsok 

Az autó időjárásálló és biztonsági külső burkolata: 

 karosszéria: a karosszéria vázszerkezete - alváz és felépítmények, önhordó kocsiszek-
rény és burkoló elemei, ülések, ajtók és nyílászárók (az elnevezés a francia carrosse, az-
az hintó szóból ered)  

Környezetvédelem 
A személyautó használatot sok kritika éri: sok helyet fog-
lalnak, mérgező gázokat bocsátanak ki, élhetetlenné tesz-
nek sok várost, a szaporodó utak megnehezítik, ellehetet-
lenítik a vadon élő állatok mozgását (pl. sok szaporodó 
helyére tartó békát gázolnak agyon), az egyes populációk 
kapcsolatban maradását, így hozzájárul a biodiverzitás 
csökkenéséhez, fajok kihalásához. A környezetbarátabb 
autózás a technikai újításokon, illetve az autózási szokások 
választásán múlik. Mindkettő lehet önkéntes, vagy jogi 
úton szabályozott, elősegített.. Sok technikai fejlesztés cé-
lozza, hogy a gépjárművek káros anyag kibocsátása csök-
kenjen: különféle szűrőkkel, alternatív üzemanyagok-
kal/energiaforrásokkal igyekeznek kímélni a levegőt. Környezetvédelmi szempontból közismer-
ten kedvezőbb a vasúti, vagy vízi közlekedés. 

Egészségkárosító, környezetkárosító hatások: 
A gépjárművek által kibocsátott füstgázok különféle módon károsítják az élő szervezeteket. 

 A városokban kibocsátott NO2 80%-át adják gépkocsik. A nitrogén-oxid az állatok, 
emberek légúti nyálkahártyákat roncsolja, illetve a véráramba jutva csökkenti a vér oxi-
génszállító képességét. Huzamosabb kitettség csökkenti a tüdő ellenálló képességét, sú-
lyosbítja az asztmás betegségeket, gyakori légúti megbetegedésekhez, idővel pedig a tü-
dőfunkció gyengüléséhez vezethet. Különösen veszélyeztetettek a gyerekek, a vérke-
ringési, légúti betegségeiben szenvedők. A nitrogén-dioxid toxikus hatású a növényekre 
is. 
 A Szén-monoxid emberre, állatra egyaránt rendkívül mérgező. Csökkenti a vér oxigén-
szállító képességét, illetve az agy kéreg alatti központját támadja. Idült hatások: fejfájás, 
szédülés, idegrendszeri tünetek, szívinfarktus gyakoriságának növekedése. 
 A kén-dioxid (SO2) a dízelmotorok működése közben képződik. Belélegezve emberre, 
állatra egyaránt ártalmas. A nedves nyálkahártyát irritálja, a véráramba jutva gátolja an-
nak oxigénszállító képességét. Krónikus esetben hörghurutot okozhat. Leginkább ve-
szélyeztetettek: minden korosztály, különösen a légúti betegségekben szenvedők. 
 A levegő párájával kénessavat és kénsavat alkotva savas esőként károsítja a növényeket, 
teljes erdőket is kipusztíthat. 
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 Az atmoszféra megfelelő szintjén nagyon fontos szerepet betöltő ózon (O3) a felszín 
közelében napfény hatására kipufogó gázokból: NOx, CO-ból képződik és mérgező 
hatású az állatvilágra és az emberi egészségre is. 
 Rövid távon nyálkahártya irritációt, köhögést, fejfájást okozhat, krónikus hatás esetén 
hozzájárul az asztma kialakulásához. Leginkább veszélyeztetett csoportok: Asztmások, 
tüdőbetegek, szívbetegek, időskorúak. Erősen toxikusak a növényekre: befolyásolják a 
fotoszintézist, a növények légzési folyamatait, csökkentik a növekedésüket, és a repro-
dukáló képességüket. Az ózon baktériumölő hatása a természetben káros. 
 Az olaj elégetéséből keletkező szálló por irritálja a szemet és a felső légutak nyálkahár-
tyáját. Súlyosbítja az asztma és a bronchitis tüneteit, csökkenti a tüdő ellenálló képessé-
gét. A porrészecskék elősegítik toxikus, és fertőző anyagok szervezetbe jutását. Legin-
kább veszélyeztetettek: csecsemők, légúti és keringési betegségben szenvedők, idősko-
rúak, aktív és passzív dohányzók. A porrészecskék a növények leveleire rakódva gátol-
ják a fotoszintézist, elzárják a légcsere-nyílásokat. 
 A belső égésű motorokban képződő benzol kisebb mértékben képződik, csak forgal-
masabb utaknál, benzinkutaknál mérhető jelentős mennyiségben. A szervezet lipidek-
ben gazdag szöveteiben (idegrendszer, csontvelő, mellékvese, zsírszövet) halmozódik 
fel. Krónikus mérgezésben vérképződési elváltozások, fehérvérűség, nyirokszervi da-
ganatok fejlődhetnek ki.  
 Korábban a benzin oktánszámának növelését ólom-tetraetil adalék segítségével végez-
ték. A jelenleg használt üzemanyagok nem tartalmaznak ólom adalékot. Az ólom sú-
lyosan mérgező, gátolja a hemoglobin-képződést, károsítja az idegrendszert, a vesemű-
ködést, a béltraktust, az ízületeket és a szaporodási rendszert.  
 A belső égésű motorban formaldehid is képződik, amely az állatok nyálkahártyájához 
tapadva roncsolja, azok fehérjéit. Nagyobb koncentrációban köhögést, légzési nehéz-
ségeket okoz. Huzamosabb kitettség esetén növeli a bronchitis, valamint a rákkeltő 
anyagok szervezetbe jutásának esélyét növeli. 

A Mercedes kifejlesztett egy okostelefon alkalmazást, a Cartogether-t, amely azt hivatott szolgálni, 
hogy az egy irányba tartók tudomást szerezzenek egymásról, és közös autót használva csökkent-
sék a forgalomban lévő gépjárművek számát. Egyes amerikai nagyvárosokban külön sávot tarta-
nak fenn azoknak a kocsiknak, amelyben több ember utazik. Hosszú távú és alkalmi utazásra jó 
lehet a Telekocsi rendszer is. De sok helyen felmerül az is, hogy a megoldás a jól felépített város, 
ahol vagy azért, mert minden közel van, vagy, mert a közösségi közlekedés nagyon hatékony és 
kényelmes, jóval kevesebb személygépjárműre van szükség.  

Biztonság 
Az autók biztonsága sokáig nem volt szempont a gyártás-
ban, különböző indokok miatt. Kezdetben nem is gondol-
tak rá, később az autók elterjedésével azonban megjelen-
tek az autóbalesetek is, ekkor attól is féltek, hogy a lehet-
séges veszélyekre való felhívás elriaszthatja az autóvásár-
lókat. Az ötvenes évek autócsodái például a rengeteg 
krómdísz és a merev kormányoszlop miatt ütközésnél sú-
lyos sérüléseket tudtak okozni, ráadásul ebben az időben a 
biztonsági üveg sem volt jellemző, ami ártalmatlan szilán-
kokra esik törésnél, így a régi ablakok szilánkjai is meg-
sérthették az utasokat. Híresen vagy hírhedten balesetve-
szélyes autó volt például az 1960-ban megjelent Chevrolet 
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Corvair: az autó farmotoros volt, a farsúly miatt pedig egy hirtelen kormánymozdulat akár boru-
lással is végződhetett. Másik ilyen autó volt a Ford Pinto: a kisméretű kocsi üzemanyagtartálya 
közvetlenül a hátsó lökhárító mögé került, ahol már egy kisebb ütközés hatására is kiszakadhatott, 
és a kifolyó benzin lángra lobbanhatott megégetve az utasokat. A Pintonak a cég vezetésének 
nyomására kellett olyannak lennie, hogy könnyű és olcsó legyen, ami így a biztonság kárára ment. 
Ma már nem holmi üzleti megfontolások döntenek egy autó biztonságáról, hanem pontos szabá-
lyok, anélkül nem kerülhet forgalomba egy autó sem, igaz, vannak kivételek, pl. a mopedautó, ami 
nagyon kicsi mérete miatt gyakorlatilag nem rendelkezik gyűrődő zónával, vagy túlélési térrel. 
Ezen kívül több ázsiai, afrikai vagy Dél-Amerikai autógyár modelljei is elmaradnak biztonság te-
kintetében (is) a fejlett országok autóiénál. 

Biztonsági öv 

A biztonsági öv az autó utasait hivatott védeni azok autóülésben való rögzítésével hirtelen féke-
zésnél vagy ütközésnél: öv használata nélkül a tehetetlenség miatt az utasok fékezés vagy ütközés 
hatására kirepülhetnek az ülésekből, ami súlyos, akár halálos sérülésekkel is járhat. Ezért ma már 
minden autóban van biztonsági öv (más kérdés, hogy az utas bekapcsolja e), gyakran hangjelzés 
figyelmezteti az autóba beszálló utast az öv becsatolására. Fékezésnél az öv megfeszül és nem en-
gedi elmozdulni az utast. A biztonsági öv az egyik legelső biztonságtechnikai eszköz volt az au-
tókban, előbb két pontos volt, ami két ponton, a derék két oldalán rögzítette az utast, majd a ha-
gyományos hárompontos öv terjedt el, ami a kocsi felső oldalánál, vagy az ajtókerethez rögzülve a 
vállat is megtartja. Versenyautókban a négypontos öv a jellemző, mely két oldalt és a két váll fö-
lött rögzül az üléshez, de ötpontos öv is előfordul, igaz, ez már inkább repülőkön jellemző, itt kö-
zépen alul is van egy rögzítő pont. 

Légzsák 

A légzsákok az ütközés pillanatában kinyílnak és felfúvódnak. A levegővel teli légzsák meggátolja, 
hogy az utasok előre repülve megsérüljenek a műszerfaltól vagy a kormánytól. Emiatt általában a 
kormány közepébe és a kesztyűtartó fölé szerelik a légzsákokat, de bizonyos autókban oldallég-
zsák is van az ülés oldalában, illetve függönylégzsák, amit az ajtók fölé, a tetőbe építenek. Ezek 
oldalsó ütközésekkor és boruláskor nyújtanak védelmet. A légzsákkal felszerelt autókba belesze-
relnek egy olyan eszközt, amely érzékeli, mikor lehet szükség a légzsák kinyitására. Ez általában 
egy vagy több gyorsulásmérő. A légzsákhoz kapcsolva van egy sűrített levegővel ellátott palack, 
mely mikor kinyílik, kiegyenlíti a légnyomást a légzsákban és a palackban, így fúvódik fel. Fontos, 
hogy a légzsák csak biztonsági övvel bekötött utas esetében tud megfelelő védelmet biztosítani. 

Gyermekülés 

A kisebb gyermekeknél a gyermekülés kötelező, mivel a felnőtteknek tervezett biztonsági öv nem 
fogja őket tökéletesen. Ez egy szimpla kis „emelés”, amelyet a normál ülésre tesznek. Kisebb 
gyermekeknél komplett ülés használandó, aminek saját öve van, magát az ülést pedig az autóülés-
hez kell rögzíteni. Ha a gyermekülést a vezető melletti „anyósülésre” rögzítik, a kocsiban egy kap-
csolóval ki kell kapcsolni a légzsák működését, ha van ilyen eszköz. Amelyik autóban ez nem le-
hetséges ott csak a hátsó ülésre lehet gyermekülést helyezni. 

Alkatrészek, kiegészítők, tartozékok 

Tachográf 
Ez az eszköz méri, hogy a sofőr mennyit vezetett, és a vezetései közt mennyi pihenő volt. Ez az 
eszköz minden kamionban, haszongépjárműben és buszban megtalálható. Ez az eszköz abból a 
szempontból igen fontos, hogy kevesebb baleset lehessen az esetleges fáradtság miatt. Azt, hogy 
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8. oldal 

egy sofőr mennyit vezethet egyhuzamban, és milyen pihenőket kell tartania, törvény írja elő. Így 
próbálják a fáradtságból történő baleseteket megelőzni. Természetesen a tachográfból is többféle 
van a piacon. Van digitális és analóg kivitel, ezekből is többféle. A készülék használatakor csak 1-
1 személynek méri az idejét, vagyis mindenkinek van egy saját kártyája, valamiféle adatrögzítője, 
hogy több ember is vezethessen felváltva. 

A tachográf hivatalos megnevezése menetíró készülék. A járművezetők tevékenységeit, a jármű 
sebességét és a megtett úthosszt regisztrálja. Alapvetően két típusa van, az analóg (korongos) és a 
digitális (kártyás). Az analóg adatrögzítő készülékbe egy papírkorongot kell helyezni, mely mind-
össze 24 óra adatait képes rögzíteni. A digitális adatrögzítő készülékbe járművezetői chipkártyát 
kell behelyezni, és a készülék arra rögzít 28 napnyi adatot. Az adatokat a jármű üzembentartója, 
az arra szakosodott cégek és a hatóság értékelik ki. 

Légkondicionáló 

A légkondicionáló vagy klíma az autók utasterét hivatottak lehűteni meleg napokon. Létezik ma-
nuális és automata változata is. A manuálisnál a klímaberendezést kell bekapcsolni, aminek a hő-
mérsékletét nem lehet szabályozni. Az automatánál a kívánt hőfokot tudjuk beállítani autónkban, 
általában 15-től 36 Celsius fokig. A klíma ilyenkor ki és bekapcsol a hőmérsékletnek megfelelően. 
Működése a hűtőberendezés elvét követi: az utastérből a sűrített gáz elvonja a hőt, egy kisebb hű-
tőn keresztül, amit csöveken keresztül az autó elején található klímahűtőbe vezet. A klímahűtőt a 
menetszél hűti, itt a gáz leadja a hőt, tágulás közben és a klímakompresszorba ömlik, ami újból 
összesűríti. 

GPS (Global Positioning System) 

Szükségünk lehet rá, ha nem ismert terepen, utakon megyünk valahova vagy a célpontunk nem 
tudjuk pontosan hol van és nem ismerjük az oda vezető utat. A GPS és a hozzá tartozó navigáci-
ós program segít nekünk ebben. Emellett a GPS-t az útvonalunk pontos megjegyeztetésére is 
használhatjuk és még abban is segítséget nyújt például egy taxi-vállalatnak, vagy egy szállítmányo-
zó cégnek, hogy nyomon tudja követni sofőrjeit, autóit. 

A GPS-vevőn keresztül egy adott program lát minimum 3 műholdat vagy többet. Ezen műholdak 
segítségével határozza meg a helyzetünket. A program tudja, hogy melyik műhold hol van, és ah-
hoz mérten a mi helyzetünket néhány számolással megállapítja. 

egy sofőr mennyit vezethet egyhuzamban, és milyen pihenőket kell tartania, törvény írja elő. Így egy sofőr mennyit vezethet egyhuzamban, és milyen pihenőket kell tartania, törvény írja elő. Így 
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Mercedes-Benz Manufacturing Hungary 

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary egy autógyár Kecskeméten, ahol 2012. március 29. 
óta gyártanak Mercedes személygépkocsikat. A Daimler AG több lehetséges kelet-európai hely-
szín közül választotta ki Kecskemétet. (Magyarországon Miskolc volt a másik lehetséges helyszín.) 
A beruházást a legutolsó pillanatokig titokban tartották, 2008. június közepén jelentették be hiva-
talosan. A gyár Kecskemét és Városföld között épült egy több száz hektáros volt mezőgazdasági 
területen, ahol A- és B-osztály utódainak 2 modelljét fogják gyártani. Ez lesz a cégcsoport első ke-
let-európai gyára. 

A gyár 
A beruházás tervezett költsége kb. 800 millió euró, nagyjából 200 milliárd forint. A gyár 3500 

embert tud foglalkoztatni. A beruházást Kecskemét önkormányzata és az állam is támogatta 
anyagilag. A magyar állam a beruházást 29,7 milliárd forinttal (111,5 millió euróval) támogatja, 
mely képzési hozzájárulás és adókedvezmény. Ekkora támogatáshoz az Európai Unió jóváhagyá-
sa is szükséges volt, melyet az meg is adott. Továbbá kapott 214 millió forintot (0,8 millió eurót) 
arra, hogy megvalósuljon az iparvágány rácsatlakozása a Cegléd–Szeged-vasútvonalra. Az önkor-
mányzat által épített bekötőút 357 millió forintba került, ebből 250 millió forintot pályázaton 
nyert az önkormányzat. Az önkormányzat 110 lakás építésével is segíti a beruházást. A gyárat ün-
nepélyesen, Orbán Viktor miniszterelnök és Frank Klein, a kecskeméti gyár igazgatója jelenlété-
ben 2012. március 29-én avatták fel. 

Gyártás 

A gyár létesítését az indokolta, hogy a cég a kompakt autó modelljeinek a számát kettőről ötre 
növeli. A Mercedes az új-generációs A- és B-osztály járműveit fogja gyártani, akár évi 100 ezer db 
autót is. 

Az első három hónapban a kecskeméti gyár mintegy tízezer darab B-osztályú gépkocsit állított 
elő. 

Kompakt kategória 

Időszak Osztály Típus Leírás 

2012- B W246 A fronthajtású kombi kivitelű autó a többcélú jármű-
vek (angolul Multi Purpose Vehicle, MPV) kisebb 
méretű változata. A családi kisautó nagy és sokféle-
képpen variálható belső térrel rendelkezik. Nyugdíja-
soknak is kitűnő választás.  

2013- CLA C117 A fronthajtású limuzin-coupé a B-osztályú Mercedes 
padlólemezre épül, ám a karosszériája más. Az alkat-
részek 50 százaléka azonos a B-ével. Jellemzően erő-
sebb motorral készül és sportosabb vezetési élményt 
biztosít.  

Az összes változat többféle motorral és felszereltséggel rendelhető.

2013-

Az összes változat többféle motorral és felszereltséggel rendelhető.

padlólemezre épül, ám a karosszériája más. Az alkat-
részek 50 százaléka azonos a B
sebb motorral készül és sportosabb vezetési élményt 

padlólemezre épül, ám a karosszériája más. Az alkat-
részek 50 százaléka azonos a B
sebb motorral készül és sportosabb vezetési élményt 

Benz Manufacturing Hungary



 

 

Magyar Suzuki Zrt. 

A Magyar Suzuki Zrt. egy japán többségi tulajdonban levő autógyár, ami 2006-os adatok sze-
rint a kilencedik legnagyobb árbevételű magyarországi cég. 2006-ban a 68., 2007-ben az 52., 2008-
ban a 45. legnagyobb árbevételű cég Közép- és Kelet-Európában. A magyar export 2,2%-át adja 

A Magyar Suzuki Zrt. autómodelljei 
Az első Swiftet Antall József, a WagonR+ első példányát Orbán Viktor, az Ignist Medgyessy 

Péter, az SX4-et Kóka János kormányozta ki a szerelőcsarnokból. Az ünnepségre eredetileg 
Gyurcsány Ferencet hívták meg, de ő nem jelent meg a gyárban. A miniszterelnök távolmaradá-
sával jelezte, hogy a cégnél nem tartják tiszteletben a munkások érdekeit. 2008 februárjában kezd-
ték meg a Splash sorozatgyártását, a miniszterelnök viszont ez alkalommal sem jelent meg. (2005-
ben tett látogatásakor viszont egy Swift2-t vezetett.) 

Suzuki-gyártás 

1994 1996 1998 2000 2002 2003 2004 

19 400 52 000 65 800 77 200 84 600 89 200 94 000 
 

Suzuki-gyártás 

2006 2007 2008 2009 2010 (terv) 2012 

163 963 230 000 282 000 180 000 180 000 155 000 

Története 

A céget 1991-ben alapították. A gyárépületet az esztergomi óváros déli határában, a korábbi 
Labor MIM „C” telep helyén 14 milliárd forintból építették fel Csaba László tervei alapján. A 
termelés 1992-ben indult meg. A Budapest–Esztergom-vasútvonalon saját vasútállomása van. A 
Mária Valéria híd 2001-es újjáépítése óta jelentősen megnőtt a szlovákiai munkaerő aránya. Az al-
kalmazottak 42%-a a határon túlról érkezik, ahova a vállalat naponta buszjáratokat indít. Ezzel a 
Suzuki foglalkoztatottság tekintetében a harmadik legnagyobb „szlovák” autógyártó a pozsonyi 
Volkswagen és a nagyszombati PSA után. 

2001. november 21-én a Suzuki vezetésével alakult meg Magyarország első klasztere, a Közép-
magyarországi Autóipari Klaszter. A vállalat 2003-ban indított el egy programot, aminek célkitű-
zése a kapacitás bővítése volt. 2007 januárjában 4800-an dolgoztak az üzemben, a közvetlen al-
kalmazottak száma augusztusra már elérte a 6000 főt. Ezzel párhuzamosan 50 milliárd forintos 
beruházásba kezdett a gyár. 

Az egymilliomodik esztergomi autó 2006-ban készült el, ami a budapesti Csodák Palotájában 
látható. A cég belföldi piaci részesedése 19-21% körül mozgott, így piacvezető pozícióban volt. 
320 alkatrész-beszállítója volt, köztük 60 magyar cég. Jelenléte határozta meg az esztergomi ipari 
park kialakulását, fejlődését. Az üzem mellé több beszállítója telepedett le. Az ipari park egyötö-
dét adja a cég beszállítói köre. 2007-ben a cseh Plastimat és a német Kirchhoff Hungária Kft. nyi-
totta meg gyárait. A Suzuki 15 éve alatt 280 milliárd forintot ruházott be Esztergomban. 
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Audi Hungaria Motor Kft. 

Az Audi Hungaria Motor Kft. a német Audi AG 100%-os magyarországi leányvállalata, a világ 
legnagyobb motorgyára. 1993-ban alapították meg 100 millió euró törzstőkével. A vállalat irányí-
tását 5 ügyvezető igazgatóval a felügyelőbizottság és a közgyűlés látja el. Tevékenységi köre moto-
rok és motorkomponensek, illetve gépjárműgyártás a kapcsolódó szerszámgyártással, amelyet 
több mint tízezer munkatárssal lát el (2013 óta). A bedolgozó vállalkozásokban dolgozók száma 
további 10 000-es nagyságú. A vállalat új motorgeneráció gyártását kezdte meg. Az Audi eddigi 
beruházásainak mértéke Győrben meghaladta a 4 milliárd eurót. Ezzel az Audi az egyik legna-
gyobb külföldi befektető Magyarországon. A gyár kivitele adja a teljes magyar export 9%-át. Ezzel 
a teljesítménnyel jelenleg Magyarország második legnagyobb exportőre. 

Története 

A Rába Magyar Vagon- és Gépgyár sokáig tervezett és használaton kívüli, 100 000 m2-es csar-
nokában indult meg a termelés. Az Audi nagy értékű gépjárműveket gyárt, amelyekbe a magyar 
vállalkozás által gyártott nagy teljesítményű, legmodernebb technológiával készült motorjait építik 
be. Négy-, öt-, hat-, nyolc- tíz- és tizenkét-hengeres motorjai megtalálhatóak az Audi, Volkswagen, 
Seat, Škoda, és Lamborghini márkák gépjárműveiben, továbbá a Volkswagen Marine hajóiban. A 
világon egyedül Magyarországon folyik az Audi TT sportkocsik összeszerelése Győr és Ingolstadt 
közötti kooperációs gyártás keretében. Az Audi Hungaria Motor Kft. évek óta Magyarország 
egyik meghatározó vállalata. Az első lépcsőben ötszelepes, négyhengeres motorok gyártásával 
foglalkozott, de eredményeik következtében, 1997-től az eddigiek mellett hat- és nyolchengeres 
erőforrások gyártását is megkezdhették. Ezzel a ténnyel az Audi AG központi motorszállítójává 
vált. 

1994 augusztusában kezdődött el a négyhengeres ötszelepes Otto-motorok sorozatgyártásának 
megindítása, napi 500 egységes kapacitással. A vállalatnál gyártott motortípusok száma az el-
múlt 15 évben jelentősen növekedett. Az Audi Hungaria Motor Kft. ma már az Volkswagen 
konszern központi motorszállítója illetve a világ legnagyobb motorgyártója lett. 

1996 a négyhengeres motorszerelde és a vizsgálópadok bővítése készült el, a mechanikus megmun-
káló sor üzembe helyezése, az alumínium forgattyúsházak gyártása indult el. Az 1 600 000 m2-
es győri üzemben naponta csaknem 7 ezer motor készült el. 

1997 a hat- és nyolchengeres motorok gyártásának kezdete 

1998 az Audi TT Coupé összeszerelésének kezdő éve. A cég tevékenységi köre 1998-ban a jármű-
gyártással bővült. 

1999 az Audi TT Roadster összeszerelésének indulása. 

2000 a négyhengeres adagolófúvókás közvetlen befecskendezésű dízelmotorok gyártásának kezdése. 

2001 az Audi A3 (magyar)/S3 összeszerelésének kezdete. Új gyártószegmens a nyolchengeres mo-
torok részére. Az FSI technológiával működő motorok gyártásának indítása. 

2003 Új gyártószegmens a hathengeres motorok számára. 

2005 megnyitották a szerszámgyárat. 

2006 volt az új generációs Audi TT Coupé sorozatgyártásának első éve. 

2007 az Audi A3 Cabriolet összeszerelésének indulása 

2010 az Audi Hungaria Motor Kft. 200 hektár területet vásárol a Magyar Honvédségtől és a Győri 
Önkormányzattól, ezzel a beépíthető terület 370 hektárra nő. 

2011 megkezdődik az Audi RS3 Sportback gyártása 

2012 termékpaletta bővítés az 1,2-es és 1,4-es négyhengeres benzinmotorokkal 
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