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Biatorbágy, 2019. április 2. 
 
 

A Scania idén is várja a jelentkezőket a tavaly Young 

Professionals néven elindított tehergépjármű képzésére 

 

A tavalyi év során a Scania Magyarország Kft. kiszélesítette együttműködését az 

elismert budapesti Fáy András Közlekedésgépészeti Műszaki Szakgimnáziummal, és a 

több mint 100 éve működő fővárosi oktatási intézményben megkezdte a 

tehergépjármű szerelői képzés oktatását. 

A nappali tagozatos autószerelői és autótechnikai műszerész szakon 2019 szeptemberében 

végzős évfolyamba lépő tanulókat megcélzó program tervezetten 120 órás (háromhetente, 

szombatonként és a tanév végén egy intenzív hét), melynek elméleti és gyakorlati része a Fáy 

András Szakgimnáziumban zajlik, kiegészülve a tanuló lakóhelyéhez legközelebb eső 

szervizben folytatott szakmai gyakorlattal. A képzés ideje alatt – ahogyan az előző tanév során 

is – a tanulók megismerik a haszongépjárművek sajátosságait úgy mint a dízelmotorok 

felépítését, a tüzelőanyagellátó-rendszert, a légfékrendszert és a villamos hálózatot. 

„A nagykanizsai Scania szervizben eltöltött pár hét után jött a nagyszerű lehetőség, hogy 

jelentkezhetek a Scania Young Professionals programba. Visszatekintve jó döntésnek 

tartom, hogy belevágtam a képzésbe, ugyanis szeretek tanulni. A kollégáim mindenben 

segítenek, a kérdéseimre hasznos és gyakorlatias válaszokat kapok. 

A program első napján a biatorbágyi Scania szervizben tartották a megnyitót, ahol a tanulók 

találkozhattak az új típusú Scania vontatóval, és kitölthették az ismereteikre vonatkozó 

tesztet. Az elméleti képzést oktató budapesti Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki 

Szakgimnáziumban az oktatás elején az alapokat tanultuk meg, elindulva a motor 

működésétől, eljutva a Scania specifikus tananyagig.  

Az elméleti oktatással párhuzamosan elkezdtük a gyakorlati képzést is a lakóhelyünkhöz 

legközelebb eső Scania márkaszervizben. Azt mondhatom, hogy mindegyik szerelési 

mechanizmust szeretem. Ha ki kellene emelni, hogy melyik tevékenység a legnehezebb, 

akkor a kuplung cserét említeném. Ez már bonyolultabb, ennek a menete sokkal 

összetettebb, mint más fázisoké. A Scaniánál értékelik a tanulókat, és megbecsülik a 

munkánkat” – így jellemezte a Scania tehergépjármű szerelői képzést Varga Szabolcs, a 

Scania Young Professionals program egyik diákja.  

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

https://www.facebook.com/scaniamagyarorszag/
http://www.scania.hu/
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A programban részt vevők a Scania-szabványnak megfelelő professzionális 

képzésben vesznek részt, és lehetőséget kapnak a legújabb technológiával és 

professzionális Scania felszereléssel való munkavégzésre, illetve hosszú távon 

akár tanulmányúton is részt vehetnek a Scania külföldi szervizeiben.  

Számos juttatás része a programnak, ideértve az anyagi támogatást ösztöndíj formájában, 

ami a tanulmányi eredménytől függően akár havi nettó 45 000 Ft is lehet a szervizben 

eltöltött gyakorlati időre vonatkozóan, vagy az étkezési hozzájárulást havi nettó 8 000 Ft 

értékben. A vidékről érkezőket az ingyenes budapesti kollégiumi elhelyezésen kívül utazási 

támogatással is segíti a Scania. A képzést sikeresen elvégzők lehetőséget kapnak a Scania 

magyarországi szervizhálózatában történő elhelyezkedésre. 

A képzés részletes leírása és a jelentkezés menete a www.youngprofessionals.hu oldalon 

található. Az yps@scania.hu email címre küldött levélre a Scania Hungária Kft. Személyzeti 

osztálya válaszol. 

 
A Scaniáról 
A Scania a szállítmányozási iparág vezető gyártói közé tartozik. Partnereinkkel és ügyfeleinkkel együtt közösen 
vezetjük a változást, mely a fenntartható fejlődés irányába mutat. 2017-ben 82 500 tehergépjárművet és 8 300 
autóbuszt értékesítettünk, valamint 8 500 ipari- és hajómotort adtunk el ügyfeleinknek. A nettó értékesítési 
árbevétel megközelítette a 120 billió svéd koronát, aminek 20%-a a szervizszolgáltatásokból adódott. Az 1891-
ben alapított Scania több mint 49 300 alkalmazottjával mintegy száz országban van jelen. A kutatás és fejlesztés 
jellemzően Svédországban összpontosul, kiegészülve Brazíliával és Indiával, míg a termelés Európában, Dél-
Amerikában és Ázsiában folyik, regionális központtal Afrikában, Ázsiában és Eurázsiában. A Scania a 
Volkswagen Truck & Bus AG tagja, ami nemrég TRATON AG-vé alakult. További információkért látogasson el a 
www.scania.hu weboldalra! 
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