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Mire készít fel?

A képzés során kiemelt szerepet kap a nyelvoktatás, a 

magyar és más kultúrák megismertetése diákjainkkal.

Célunk olyan idegenforgalmi szakemberek képzése, 

akik képesek magas szinten kommunikálni a 

vendégekkel és munkatársaikkal magyarul és idegen 

nyelven is.



Mire készít fel?

A technikusi oklevél birtokában képesek lesznek 

turisztikai vállalkozásokban szervezési, értékesítési, 

ügyintézői és idegenvezetői feladatokat ellátni.

Azoknak ajánljuk, akik nyitottak a nyelvtanulásra és 

életpályájukat a turizmus területén képzelik el.



Turizmus-vendéglátás ágazat

Aki szeretné felfedezni a világot, utazni, új kultúrákat 

megismerni és emberekkel foglalkozni, továbbá 

érdeklődik a gasztronómia iránt, annak a turizmus-

vendéglátás ágazatban való továbbtanulás kiváló 

lehetőséget biztosít.



Turizmus-vendéglátás ágazat

Tanulmányok során a hagyományos magyar 

vendégszeretet fogalmát tartalommal töltik meg, 

ugyanakkor az üzleti tevékenység alapjait is 

elsajátíthatják.



Turizmus-vendéglátás ágazat

A turizmus és vendéglátás területén a tanulók

 korszerű, piacképes tudás birtokába jutnak,

 átfogó elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek egyrészt iskolai, 

másrészt munkahelyi környezetben,

 nyelvet tanulnak,

 emellett belekóstolnak a gasztroturizmus, aktív turizmus és a kreatív 

turizmus világába is.



Turizmus-vendéglátás ágazat

A végzett tanulók könnyen el tudnak helyezkedni a 

munkaerőpiacon, hiszen a szakmaterületen belül a 

legkeresettebb szakmákat sajátítják el.



Turisztikai technikus

Turizmus-vendéglátás ágazat 5 éves képzése, 

amely érettségivel és technikus szintű 

szakképzettség megszerzésével zárul.

Választható szakmairányok:

 Turisztikai szervező szakmairány

 Idegenvezető szakmairány



KOMPETENCIAELVÁRÁS

 Jó kommunikáció szóban és írásban,

 érdeklődő,

 nyitott,

 vállalkozó szellemű beállítottság,

 szervező-, kezdeményező- és együttműködőképesség,

 nyelvérzék.



Turisztikai technikus

Idegenforgalmi szakember, aki turisztikai 

vállalkozásokban végez szervezési, idegenvezetési, 

értékesítési, ügyintézői, információs munkát, miközben 

magas szinten kommunikál a vendégekkel, partnerekkel, 

munkatársakkal.



A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 széleskörű szakmai tudással és általános műveltséggel 

rendelkezik;

 ismeri és betartja a protokoll és az etikett szabályait;

 magas szinten kommunikál szóban és írásban, magyar 

és idegen nyelven, információt nyújt;



A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 tisztában van az idegenforgalom szerkezetével, 

fontosságával, hogy jelentős mértékben járul hozzá a 

gazdaság élénkítéséhez;

 ismeri a vonatkozó törvényeket, az írott és íratlan 

szabályokat, képes követni a változásokat;

 kezeli a digitális technikát, ismeri a szakmai szoftvereket;



A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 átlátja a turisztikai vállalkozásban előforduló 

munkafolyamatokat;

 utasítások, iránymutatás alapján, később önállóan 

képes a szállodai, irodai, utazási irodai területen a 

szervezői, ügyintézői, referensi, tájékoztatási, hostess 

és idegenvezetői munka elvégzésére, 

tapasztalatszerzés után vezetővé tud válni.



Ajánlott azok számára,

akik életpályájukat a turizmus, vendéglátás területén 

képzelik el, szívesen mutatják be Magyarországot és a 

nagyvilágot az érdeklődőknek magyar és idegen nyelven.



A képzés tantárgyai

ALAPOZÓ TANTÁRGYAK (9. és 10. évfolyamon):

- Munkavállalói ismeretek

- A munka világa

- IKT a vendéglátásban

- Termelési, értékesítési és turisztikai alapismeretek



A képzés tantárgyai

SZAKMAI TANTÁRGYAK (11-13. évfolyamon):

- Beszerzés és értékesítés

- Üzleti kalkuláció és költséggazdálkodás

- Speciális szolgáltatások

- Reklám és vásárlásösztönzés, ügyfélkapcsolatok

- Adminisztráció és elszámolás



A képzés tantárgyai

SZAKMAI TANTÁRGYAK (11-13. évfolyamon):

- Idegenvezetés (I) / Üzleti menedzsment a turizmusban (T)

- Turizmusmarketing és protokoll

- Országismeret idegen nyelven (I) / Országismeret magyar nyelven 

(T)

- Munkavállalói idegen nyelv

- Egybefüggő szakmai gyakorlat (11. és 12. évfolyamon  175 és 200 

óra jelenleg)

/(I): Idegenvezető szakmairányon; (T): Turisztikai szervező szakmairányon)/


