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A győri Audi Hungaria Általános
Művelődési Központban korábban ál-
talános, az óvodától a gimnáziumig
terjedő oktatás folyt. A 2017–2018-
as tanévben az intézmény képzési kí-
nálata szakképzési tagozattal bővült.
A kétnyelvű duális szakképzéssel a ré-
gióban működő vállalatok jövőbeni
munkaerőigényének biztosításához
szeretne hozzájárulni.

Az elmúlt tanévben az első évfo-
lyam 12 diákja kezdte meg a német
modell szerint bevezetett kétéves duá-
lis kereskedelmi szakképzést, ezt köve-
tően a 2018–2019-es tanév elején kez-
dődött a második képzési évfolyam.

A duális szakképzés keretében a
szakmai oktatás két helyszínen, túl-
nyomórészt német nyelven folyik. A
diákok az elméleti alapismereteket
heti két tanítási napon az Audi Hun-
garia ÁMK-ban sajátíthatják el, a gya-
korlati képzés pedig heti három na-
pon az egyes szakképző vállalatoknál
– Audi Hungaria, BOS, Duvenbeck,
KACO, Knüppel, MAN, MOL, Rehau –
történik. Az iskolai oktatás a szakkép-
zési követelményeknek, valamint a
későbbi szakmai tevékenység igénye-
inek megfelelően zajlik.

A Magyarországon teljesen új
szakképzés 2016-ban az Audi Hunga-
ria Intézményfenntartó és Működte-
tő Közalapítvány kezdeményezésére
kapott OKJ-akkreditációt. A képzésre
érettségivel és kitűnő németnyelv-
tudással, valamint különös elhiva-
tottsággal rendelkező fiatalok jelent-
kezését várják. A képzés időtartama
két év. Az itt szerzett képesítés né-

metországi elismertetésére is lehető-
ség nyílik. A diákok ezenfelül a né-
metországi kultuszminiszteri konfe-
rencia angolnyelv-vizsgáját is meg-
szerezhetik. A képesítés egyben fel-
készítést ad a későbbi duális gazdasá-
gi tanulmányokra – akár németorszá-
gi egyetemeken is.

Az Audi Hungaria ÁMK-ban induló
képzésre február 15-ig várják az érdek-

lődők jelentkezését. Pályázni az Audi
Hungaria ÁMK honlapján található on-
line jelentkezési felületen lehet. 

Az új szakképzéssel, valamint a pá-
lyázati folyamattal kapcsolatos továb-
bi információ az Audi Hungaria Álta-
lános Művelődési Központ honlap-
ján, a „Szakképzés/Kereskedelmi
szakképzés – Áttekintés” címszó alatt
található. (x)

Idegennyelvű ipari és kereskedelmi ügyintéző elne-
vezéssel idén szeptemberben harmadik alkalommal
indul duális szakképzés az Audi Hungaria ÁMK-ban.

PIACKÉPES 
képzést kínálnak az Audi ÁMK-ban


