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Megismert jó gyakorlatok:  

A mobilitás során megismerkedtünk a helyi mezőgazdaságban előállított 
alapanyagokkal, élelmiszeripari feldolgozási módszerekkel, kész termékekkel. 
Ezek újszerűen ötvözik az évszázados hagyományokat és a modern technológiát. 

A helyben megtalálható élelmiszerek és azok feldolgozási módszerei a helyi 
kultúra szerves részét képezik. Az előállított kész élelmiszerek, amik a vendégek 
asztalára kerülnek, jól meghatározhatók és csakis erre a területre jellemzőek. A 
gasztronómiai kultúra jelenléte a turizmusban kiemelkedően fontos, a helyi 
termékek és a lokális kultúra hangsúlyos szerepet kapnak, a helyi identitást 
erősítik. 

Az IPSSEOA (Bor, gasztronómia és szállodai vendéglátás szakképző iskola) 
MANDRALISCA Cefaluban 4 speciális szakmai képzést nyújt a vendéglátás 
területén: cukrász, szakács, vendégtéri szaktechnikus, szállodai portás. A négy 
szakma képzését egy alapképzés fogja össze, mely az első két évben zajlik, 
csakúgy, mint Magyarországon.  

Az iskola pedagógiai programja az helyi alapokra építve határozza meg a 
célkitűzéseit. Az UNESCO kulturális örökségként nyilvántartott halászfalu 
évente több százezer turistát vonz a megyébe. A minőségi turizmus alapfeltétele 
pedig a minőségi turisztikai szakember képzés, amit a Mandralisca intézmény 
igyekszik megvalósítani.  

Az intézmény nagy hangsúlyt fektet a gasztronómiai hagyományok oktatására. 
A szakképző intézmény jól felszerelt laboratóriummal, tankonyhával, 
cukrászműhellyel és vendégtérrel rendelkezik. Itt a diákok maguk kezelik az 
iskolai menzát és laboratóriumi körülmények között tanulhatják meg az egyes 
kémiai reakciókat, az élelmiszer alapanyagok tulajdonságait vizsgálhatják, bort 
illetve szappant állítanak elő az alkotórészekből kiindulva.  

A magyarországi szakképzésnek szintén alapkritériuma, hogy a turisztikai 
szakember kellő alapossággal tudja bemutatni az adott desztináció 
hagyományait, gasztronómiáját, kultúráját.  

A turizmus-vendéglátás ágazati alapoktatás során a tanuló betekintést nyer a 
cukrász, szakács, vendégtéri és turisztikai szakmák tevékenységébe. Az 
alapképzésben részt vevő tanulók az ágazathoz tartozó szakmák (szakács, 
cukrász, pincér, vendégtéri szakember, turisztikai szakember) integrált 
ismereteit sajátítják el. A képzés során olyan tapasztalatokat, motivációkat 
szereznek, amelyek alapján el tudják dönteni, hogy a szakmacsoportba tartozó 
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szakmák közül melyik szakirányon, milyen képzési szinten (szakképzési vagy 
technikusi) kívánják folytatni tanulmányaikat. Az alapképzés tantárgyaiban, 
témaköreiben, tananyagtartalmaiban elsajátított (szakmaspecifikus) ismeretek 
célja, hogy ezt a döntést megalapozzák.  

Az Erasmus+ 2020-1-HU01-KA102-078028 tanári mobilitási program alatt 
szerzett tapasztalok alapján a 23. TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ágazathoz 
tartozó 5 1015 23 07 Turisztikai technikus szakmához tartozó Programterv, 
ágazati alapozó képzését az alábbi tematikus munkatervvel egészíteném ki. (A 
fejlesztési javaslatokat és óraszámbeli változásokat piros színnel emeltem ki) 

3.3.3 Termelési, értékesítési és turisztikai alapismeretek tantárgy 

3.3.3.5 A Termelési, értékesítési és turisztikai alapismeretek tantárgy oktatása során 
fejlesztendő kompetenciák: 
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Termelési, 
értékesítési és 
turisztikai 
alapismeretek  

144  288  0  0  0  432  432  0  432 

A cukrászati 
termelés alapjai  36  72  108  108  108     

Az ételkészítés 
alapjai  36  72  108  108  108     

A vendégtéri 
értékesítés 
alapjai  

36  72  108  108  108     

A turisztikai és 
szálláshelyi 
tevékenység 
alapjai  

36  72  108  108  108     

Hagyományos 
népi ételkészítési 
ismeretek 

36         

Tanulási terület 
összóraszáma  270  324  0  0  0  594 594 0  594 

 

Készségek,  
képességek  Ismeretek  

Önállóság és 
felelősség 
mértéke  

Elvárt viselkedés- 
módok, attitűdök 

Általános és 
szakmához 
kötődő 
digitális  
kompetenciák 

Megnevezi és leírja 
a vendégtérben és a 
termelőknél 
alkalmazott gépek 
és 
berendezések 
alapvető funkcióit 
és 
működtetési 
módjait. 

A vendégtér, a 
szerviztér és a termelők 
gépeinek és 
berendezéseinek 
ismerete 

Instrukció 
alapján 
részben önállóan 

Empátia, 
odafigyelés másokra 
Konfliktuskezelés 
Kooperativitás 
Tolerancia 
Önállóság 
Céltudatosság 
Kudarctűrés 
A szakma írott és 
íratlan szabályainak 
a tiszteletben tartása 

Online 
katalógust 
használ. 
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Kiválasztja a feladat 
megoldására 
alkalmas eszközöket 
a vendégtér, a 
szerviztér és a 
termelők egyszerű 
eszközei közül és 
használja azokat. 

A vendégtér, a 
szerviztér és a termelők 
egyszerű 
eszközeinek ismerete 

Instrukció 
alapján 
részben önállóan 

  

A vendégteret 
felteríti egyszerű 
terítéssel, és a 
szervizteret 
felkészíti az 
üzemeltetésre. 

Az éttermi alapterítés 
formái és a szerviztér 
előkészítésének 
műveletei 

Instrukció 
alapján 
részben önállóan 

  

Vendéget fogad és a 
vendég asztalánál 
játékos formában 
egyszerű ételt és 
italt készít. 

Vendégfogadás 
Egyszerű, a vendég 
előtt végezhető 
művelet 

Instrukció 
alapján 
részben önállóan 

  

Megismeri, 
felismeri, 
megnevezi és leírja 
az alapfűszereket és 
az alapízeket. 

Szárított és friss 
fűszernővények, 
ízesítők 

Instrukció 
alapján 
részben önállóan 

  

Megismeri, 
megnevezi és leírja 
az alapvető konyha 
technológiai műve 
leteket, eljárásokat. 

Ételkészítési 
alapműveletek 

Instrukció 
alapján 
részben önállóan 

  

Felhasználás előtt 
ellenőrzi a nyers 
anyagok tárolását és 
minőségét. 
A nyersanyagokat a 
receptúrának meg 
felelően kiméri. 

Cukrászati nyers 
anyagok tárolása 
Minőségre vonatkozó 
követelmények 
Mérési műveletek 
Tömeg, űrtartalom, 
mértékegységek 
átváltása 
Tárazás 

Instrukció 
alapján 
részben önállóan 

  

Cukrászati 
alapműveleteket 
(előkészítő, 
tésztakészítő, 
tésztafeldolgozó, 
sütő, töltelékkészí- 
tő, befejező) végez. 

Anyagok és eszközök 
előkészítő műveletei 
Egyszerűbb 
technológiájú 
cukrászati 
tészták készítése, 
feldolgozása, sütése 
(gyúrt omlós, kevert 
omlós, forrázott 
tészta, felvert tészta) 
A termékekhez 
tartozó töltelék 
készítése, betöltése, 
díszítése 

Instrukció 
alapján 
részben önállóan 

  

Bemutatja Magyar 
ország turisztikailag 
meghatározó 
természeti 
adottságait és 
egy választott 

Természeti adottságok: 
az ország fekvése, 
domborzati 
viszonyok, vízrajz, 
gyógy- és termálvizek, 
nemzeti parkok, 

Instrukció 
alapján 
részben önállóan 

Prezentációs 
program használata. 

 

 



 

2020-1-HU01-KA102-078028 

 

turisztikai régiót, 
valamint 
Magyarország 
turisztikai 
fejlesztési tervét. 

arborétumok, 
barlangok, Nemzeti 
Turizmusfejlesztési 
Stratégia 2030 – 
Magyarország ki 
emelten támogatott 
fejlesztési területei 

Bemutatja az adott 
szálláshely szolgál 
tatásait, elvégzi a 
vendégérkeztetéssel 
kapcsolatos 
tevékenységeket, és 
informálja a 
vendégeket a 
szálláshelyen 
található vendéglátó 
üzletekről. 

Szálláshelyek kínálata 
az ott 
tartózkodás alatt 
Szálláshelyek 
szolgáltatásai 
Szolgáltatások 
csoportosítása 
Vendégbejelentkezéssel 
kapcsolatos 
teendők 
Cardex, kulcskártya 
Szállodabemutatás 
Szálláshelyek ellátási 
tevékenysége és 
az azokhoz kapcsolódó 
helyiségek és 
munkakörök 

Instrukció 
alapján 
részben önállóan 

  

Megismeri, 
felismeri, 
megnevezi és leírja 
a Magyarországon 
hagyományos népi 
gasztronómiai 
termékeket.  

Ismeri a népi 
kultúrában használatos 
főbb növényi és állati 
eredetű alapanyagokat, 
ételkészítési formákat, 
tartósítási 
folyamatokat. 

 

Instrukció 
alapján 
részben önállóan 

Törekszik a 
minőségre és a 
fenntarthatóságra a 
gasztronómia 
területén.  
Különbséget tesz a 
hagyományos és az 
ipari termeléssel 
előállított 
élelmiszerek között. 

Online 
keresőprogramot 
használ 

 

 

3.3.3.6 A tantárgy témakörei 
3.3.3.6.1 A cukrászati termelés alapjai 

A cukrászüzem helységei, munkaterületei 
A cukrászati termelés élelmiszerbiztonsági és környezetvédelmi követelményei 
A cukrászati termékkészítéshez alkalmazott nyersanyagok minősége, tárolása, idegen 
nyelvű elnevezései 
A cukrászati termelés eszközei, berendezései, gépei, balesetvédelmi előírásai 
Cukrászati alapműveletek idegen nyelvű elnevezései 
Cukrászati alapműveletek gyakorlása: 
‒ Megadott receptúra alapján a nyersanyagok mérése, előkészítése 

 

- Egyszerűen előállítható cukrászati tészták, (gyúrt omlós, kevert omlós, forrázott 
és felvert tészta) készítése, tésztalazító műveletek, tésztafeldolgozás 
- Töltelékkészítés a termékekhez: főzés, keverés, adagolás 
- Cukrászati termékek alakítása: felcsavarás, darabolás, szúrás, lekenés 
- Sütés: a sütő beállítása, a sütőlemez behelyezése, forró lemezek, a termékek 
balesetmentes mozgatása, a termékek kisülésének ellenőrzése, sütés utáni teendők 
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- Befejező műveletek: az elkészített termékek egyszerű díszítése, tálalása, 
formázott díszek készítése, bemutatása 

3.3.3.6.2 Az ételkészítés alapjai 

- Baleset- és tűzvédelmi szabályok,  
- Higiéniai és környezetvédelmi szabályok,  
- A szakács szakma felépítése (tanuló, szakács, chef), 
- A konyha felépítése (konyhai hierarchia, feladatkörök, technikai felépítés, 
helyiségkapcsolatok) 
- Pályakép (a múlt és főleg a jelen mértékadó szakemberei) 
- Íz- és illatérzékelés (friss és szárított fűszernövények tulajdonságai, íz- és illatjellemzőjük) 
- Alapvető konyhatechnológiai alapműveletek és ételkészítési eljárások, valamint ezek idegen 
nyelvű elnevezései 

3.3.3.6.3 A vendégtéri értékesítés alapjai 
- Baleseti források, a balesetek megelőzésére vonatkozó szabályok 
- Higiéniai előírások 
- Egyszerű, vendéggel érintkező és egyéb munkaeszközök 
- Vendégtéri gépek, berendezések, bútorzat, textíliák és ezek idegen nyelvű elnevezései 
- Az egyszerű alapterítés formái 
- A vendég- és szervizterek előkészítésének alapműveletei 
- A szakma iránti érdeklődés felkeltésének érdekében játékos szituációkat oldanak meg és a 
tananyag későbbi részeit gyakorolják alapszintű, egyszerűsített formában: alkoholmentes 
koktélokat kevernek és egyszerű, asztalnál elkészíthető ételeket készítenek. 

3.3.3.6.4 A turisztikai és szálláshelyi tevékenység alapjai 
- A turisztikai és szálláshelyi alapismereteken belül a tanuló megismeri a Nemzeti 
Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 alapján a kiemelt turisztikai fejlesztési térségeket és a 
turisztikai termékek hazai trendjeit. A cél, hogy a tanuló tudjon példát hozni a trendek alapján 
a kiemelt területekről, például: 

Balaton – egészségturizmus = Hévíz 
Sopron-Fertő térség – rendezvényturizmus = VOLT Fesztivál 
Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség – bor- és gasztronómiai turizmus = Tokaj-hegyaljai 
borvidék 
Debrecen, Hajdúszoboszló, Hortobágy, Tisza-tó – aktív turizmus = Tisza-tó 
Budapest – hivatásturizmus 

A kiemelt végcél, hogy a tanuló általános műveltsége gazdagodjon, a térképen való 
tájékozódása javuljon. Az oktatás során ajánlott egy-egy helyszín felkeresése. Az oktatás 
során bemutatásra kerülnek a különböző szálláshelytípusok. A szálláshelyi alapismeretek 
elsajátítása lehetőséget ad arra, hogy a tanuló a vendégcikluson keresztül megismerkedjen a 
szálláshelyek működésével. 

A turizmushoz kapcsolódó fogalmak magyar és idegen nyelven 
Kiemelt turisztikai fejlesztési térségek: 
‒ Balaton 

‒ Sopron-Fertő térség 
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Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség térség 
Dunakanyar térség 
Debrecen, Hajdúszoboszló, Hortobágy, Tisza-tó térség 

A nevesített kiemelt turisztikai fejlesztési térségeken kívüli területek: 

‒ Budapest Világörökségi helyszínek 

Turisztikai termékek hazai trendjei 
Egészségturizmus 
Kulturális turizmus 
Bor- és gasztronómiai turizmus 
Hivatásturizmus 
Rendezvényturizmus 
Aktív és természeti turizmus 
A szálláshelyek csoportosítása és minősítése 
A szállásfoglalással, vendégfogadással kapcsolatos tevékenységek (foglalás, bejelentkezés, 
csoportos foglalás) 
A vendégfogadás helyiségei és munkakörei a vendégcikluson keresztül 
Szálláshelyi szolgáltatások (szolgáltatások csoportosítása) helyiségei és az azokhoz kapcsoló- 
dó munkakörök 
Szálláshelyek ellátási tevékenysége és az azokhoz kapcsolódó helyiségek és munkakörök 

 
3.3.3.6.5 Hagyományos népi ételkészítési ismeretek 

Hazai gyümölcsök és azok tartósítása: lekvárok, befőttek, szörpök, borok, párlatok 
Háztáji zöldségek és azok tartósítása: savanyítás, vermelés.  
Magyarországon megtalálható vadon termő növények és azok felhasználási módjai a népi 
kultúrában  
Állattenyésztés: pásztorélet és sajtkészítés, méhészkedés és méztermelés, háztáji állattartás, 
halászat, vadászat 
Gyógynövények és felhasználásuk a konyhában, szappankészítés, a konyhában felhasznált 
olajok és zsírok  
Vidékfejlesztési programok, „Vidék minősége” védjegy a turizmusban (Éltető 
Balatonfelvidék Egyesület) 
Tájjellegű élelmiszerek és a népi konyha jellemzői, a falusi háztartásokban előforduló 
praktikák, hagyományos konyhatechnológiai eljárások, népi gyógymódok 
fűszerek, gyümölcs és zöldségek gyümölcslevek, szörpök, szeszes italok: bor, sör, pálinka 
tej és tejtermékek, húsok, zsírok, olajok, édesítő szerek és ezek megismerése kirándulások 
alkalmával, adatgyűjtés 
Falusi turizmusba bevonható helyszínek felkeresése, hagyományőrző társaságok 
meglátogatása  
 
A tantárgy célja: 
- a diákok látókörének és ismereteinek a bővítése 
- a helyi hagyományos gasztronómiai kultúra, mint turisztikai kínálat megjelenése 
- a helyi gazdaságok, mint turisztikai szereplők megismertetése  
- felismerni a hagyományos értékeket  
- a fenntartható turizmus és a hagyományőrzés kapcsolata  
- az élő hagyományőrzés megjelenése a hazai szakmai oktatási környezetben  

 


