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Szakmai önéletrajz 
                                                                                                                                                                                        

 
Németh Gábor 
 
címzetes egyetemi docens, 
a BPW-Hungária Kft. duális szakképzési koordinátora volt 
a gépészmérnök BSc duális képzés előkészítése és beindítása 
idején 
 
Születési hely, idő: Szombathely, 1957. április 13. 
E-mail: engabor57@gmail.com 
Telefon: +36-30-400-93-87 
 
Tanulmányok 
 
1982-1983 Budapesti Műszaki Egyetem 
 Gépészmérnöki Kar 

 okleveles gépészmérnök-tanár 
 
1976-1981 Budapesti Műszaki Egyetem 
 Közlekedésmérnöki Kar Járműgépész Szak 

 okleveles gépészmérnök 
 
1971-1975 Latinka Sándor Műszaki Szakközépiskola Szombathely 

 szakközépiskolai érettségi, gépgyártás-technológia szakon 
 
1988 Ívhegesztő tanfolyam 

 ívhegesztő 
 
1991 Nyelvvizsga 

 alapfok / német nyelv 
 
2015 Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Szolgáltató és Kutató Központ 

 „DUÁLGÉP - A szombathelyi duális gépészmérnöki képzés fejlesztése, együttműködve a 
kiemelt járműipari központ gazdasági hálózatával” című pályázat keretén belül indított 
Képzők Képzése oktatási programsorozat moduljainak teljesítése: 

o Tananyagfejlesztéshez szükséges készségek fejlesztése 
o A duális gépészképzés elmélete és gyakorlata 
o Kommunikáció a gyakorlatban 
o A pozitív pszichológia, problémamegoldás és pedagógus szerepek a gyakorlatban 
o Felkészítés a mentori feladatokra 
o A felnőttképzés módszertana 
o Oktatásmódszertan, előadói és prezentációs készségek 
o Infókommunikáció alkalmazása a gyakorlati képzésben 
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2017 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. (OKJ 55-345-01) 
 
Rexroth tanfolyami képzések 

 Hidraulika alapjai I. (Elemtechnika) (2012/138) 
 Hidraulika alapjai II. (Vezérléstechnika) (2012/178) 
 Hidraulikus rendszerek üzemeltetése és karbantartása (2012/263) 

 
FESTO tanfolyami képzések 

 P111 Bevezetés a pneumatikába (2016) 
 P121 Pneumatika szerviz (2016) 

 
T&T Quality Kft. tanfolyami képzések 

 Integrált ISO 14001, MSZ 28001 belső auditor (2014) 
 ISO 9001:2015 és IATF 16949:2016 ismertetése (2017) 
 Hibamód és hibahatás elemzés a tervezésben (DFMEA) 

o Tervezési FMEA szakértő (22704/2017) 
 Termék minőségtervezés (27389/18) 
 APIS IQ-RM szoftver használata (27962/2018) 

 
Munkahelyek 
 
2020. 09. 01-től  

Vas Megyei Szakképzési Centrum Gépipari és Informatikai Technikum 
 Tevékenységek: 

o oktató 
 gépészet ágazat szakmai tárgyak oktatása  
 specializált gép- és járműgyártás szakmai tárgyak oktatása 

 
2020. 01. 16. – 2020. 08. 31.  

Vas Megyei Szakképzési Centrum Oladi Szakgimnázium és Szakközépiskola  
 Tevékenységek: 

o Digitális Közösségi Alkotóműhely vezető 
 
2005-2019 BPW-Hungária Kft. Szombathely 

 Tevékenységek: 
o minőségügyi dokumentáció felelős / termelési rendszer támogató mérnök (2017-2019) 

 új termékekhez hibamód és hibahatás elemzések készítése a tervezésben 
(DFMEA) 

 új termékekhez hibamód és hibahatás elemzések készítése a gyártásban 
(PFMEA) 

 új termékekhez folyamatszabályozási tervek készítése 
 új termékekhez folyamatábrák készítése 
 a dokumentumok APIS IQ-RM szoftver alkalmazásával készültek 
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o duális szakképzési koordinátor (2014-2017) 

 a duális szakképzéshez tartozó folyamatok kialakítása, felügyelete 
 tananyagfejlesztés a Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi és 

Műszaki Karán indított duális gépészmérnökképzéshez 
o műszaki képzőközpont-vezető (2012-2014) 

 a duális szakképzés felügyelete a vállalatnál oktatott szakmáknál (gépi 
forgácsoló, hegesztő, mechatronikai technikus) 

 részvétel a Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi és Műszaki 
Karán indított duális gépészmérnökképzést előkészítő Operatív Munkacsoport 
tevékenységében 

o minőségügyi csoportvezető (2005-2012) 
 a minőségügyi rendszer felügyelete, működtetése 
 ISO 9001 minőségirányítási rendszer fejlesztése  
 ISO 14001 környezetirányítási rendszer bevezetése 
 ISO/TS 16949 gépjárműipari minőségirányítási rendszer bevezetése 

 
2002-2004 FUCHS Oil Hungária Kft. Mohács 

 Tevékenységek: 
o fluid management vezetése a BPW-Rába Futóműgyár Kft. telephelyén 

 
1995-2002 Opel Magyarország Szentgotthárd 

 Tevékenységek: 
o minőségbiztosító mérnök 

 
1983-1995 Latinka Sándor Műszaki Szakközépiskola Szombathely 

 Tevékenységek: 
o gépészeti jellegű tantárgyak oktatása nappali, esti és levelező tagozaton 
o felkészítés nappali tagozatos és tanfolyami technikus minősítő vizsgákra 
o oktatási tevékenység, az iskola által szervezett tanfolyamokon 

 
1981-1983 AFIT XII. Autójavító Vállalat 

 Tevékenységek: 
o gyártmány- és gyártásfejlesztés 
o szakmunkástanulók oktatása 

 
Egyéb szakmai tevékenységek, elismerések 

 A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa a Címzetes Egyetemi Docens címet 
adományozta (Nr.211./2016.07.01) 

o a BPW-Hungária Kft. képviseletében a kezdetektől részt vettem a szombathelyi duális 
gépészmérnöki képzés gyakorlati hátterének megteremtését biztosító folyamatokban 

o dolgoztam az egyetem és a cégek közötti duális gyakorlati képzést koordináló operatív 
munkacsoportban 

o dolgoztam a duális gyakorlati tananyagokhoz kapcsolódó tevékenységek 
szervezésében és a tananyagok kidolgozásában 
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 A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Oktatási Bizottságának tagja, (2012-2016) 

o a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökének köszönő levele 
 

 Regisztrált szakmai vizsgaelnök, 2015-től (VEP/415/35271) 
o a gépészeti szakmacsoportban, a szakmai vizsgák során rendszeresen végzett 

vizsgabizottsági elnöki feladatok ellátása 
 

 A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Területi szakmai vizsgabizottsági tagja, 2016-tól 
(O/O/0294/2016) 

o a gépészeti szakmacsoportban, a szakmai vizsgák során rendszeresen végzett 
vizsgabizottsági tagi feladatok ellátása 
 


