
 

  

 

Predstavitve dualnega izobraževanja / 

Duális képzés modellezése  

 
Trgovinska in industrijska zbornica županije Zala želi učencem, ki so pred izbiro poklica, pri odločitvi 
pomagati s predstavitvami dualnega izobraževanja, ki jim bo v obliki strokovnega krožka ali obiska 
podjetja razkrilo skrivnosti različnih poklicev. Zato so se mladi, ki se odločajo za poklicno pot 16. 
novembra 2021 udeležili obiska podjetij. /  
 

 

A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a duális képzés modellezése tevékenységgel segíteni 
szeretné a pályaválasztás előtt álló tanulók pályaválasztását, bemutatva számukra a különféle 
szakmák rejtelmeit, szakkör vagy céglátogatás formájában. Ezért 2021. november 16-án a 
pályaválasztás előtt álló fiatalok céglátogatáson vettek részt.  
 

 
 
 



 

  

 
En oddelek je obiskal Kiss-Gerencsér Autóház Kft., nato Sitform Bútorgyár Bt. V podjetju Kiss-Gerencsér 
Autóház Kft. so lahko učenci dobili vpogled v montažno dvorano za razstavnim prostorom, kjer avtomobile 
sestavljajo, vzdržujejo in pripravljajo na tehnični izpit. Med obiskom tovarne pohištva Sitform Bútorgyár Bt. 
so se dijaki lahko seznanili s postopkom in načinom izdelave predvsem oblazinjenega pohištva ter si poleg 
šivanja ogledali tudi krojenje usnja. 
Drugi razred je obiskal tovarno Merkur ’99 Kft., kjer so se učenci lahko seznanili s pripravo in proizvodnjo 
usnjenih torb, ki jih dostavljajo v Italijo.  
Tretji razred je obiskal MoldTech Systems Kft., kjer so dijaki spoznali profil podjetja, predvsem na področju 
avtomobilske in težke industrije, ter skrivnosti izdelave orodij./  
Egy osztály Kiss-Gerencsér Autóház Kft-t, majd a Sitform Bútorgyár Bt-t látogatta meg. A Kiss-Gerencsér 
Autóház Kft-nél a tanulók bepillantást nyerhettek a bemutatótér mögötti szerelőcsarnokba, ahol a gépkocsik 
szerelése, karbantartása, műszaki vizsgára felkészítése zajlik. A Sitform Bútorgyár Bt-nél tett látogatás 
keretében a diákok megismerhették a főként kárpitozott bútorok készítésének menetét, módját, valamint 
megtekinthették a varrodán kívül a bőrszabászatot is.  
A másik osztály a Mercury ’99 Kft. gyárát látogatta meg, ahol a tanulók megismerkedhettek az Olaszországba 
szállítandó bőrtáskák előkészítésével, gyártásával.  
A harmadik osztály a MouldTech Systems Kft-hez látogatott el, ahol a diákok egy rövid cégbemutató 
keretében megismerhették a cég profilját, főként a jármű- és nehézipar területét, valamint a szerszámgyártás 
rejtelmeit. 
 
 


