
Turizmus-vendéglátás ágazat (technikumi képzés)  

Turizmus-vendéglátás ágazat 

Tagozat kód: 0023 

Cukrász szaktechnikus 

Képzési idő: 5 év 

Egészségügyi alkalmasság: szükséges 

Pályaalkalmasság: szükséges 

Választható idegen nyelv: angol nyelv, német nyelv 

10. évfolyam végén szakmai alapvizsgát tesznek a diákok, ezt követően a szakmai tárgyakat 
duális képzés keretében sajátítják el. 

A 13. évfolyam érettségi bizonyítvány és technikusi végzettséget igazoló oklevél megszerzésével 
zárul. 

Kompetenciaelvárás 

Kézügyesség, esztétikai érzék, pontosság, jó ízérzékelés. Jó kommunikációs készség, 
problémamegoldó képesség, empátia, jó szervezőkészség, kreativitás, együttműködő képesség, 
nagy terhelhetőség, stressztűrő képesség. 

Feladata 

A cukrászatokban beszerzési-raktározási, termelési, értékesítési tevékenységet végez, irányít. 
Kialakítja az egység üzletpolitikáját és marketing stratégiáját, ápolja az üzleti és 
vendégkapcsolatokat, folyamatosan gondoskodik a megfelelő árukészletről. Megtervezi, vezeti, 
koordinálja és ellenőrzi a cukrászat működését. 

Jó választás mindazoknak, akik szeretnek alkotni, munkájukkal örömet szerezni másoknak, jó 
kézügyességgel rendelkeznek, valamint érdekli őket a szervezés, logisztika. A szakképzettséggel 
a végzett szakemberek kiválóan el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon. Azoknak is ajánlott, 
akik szakirányú felsőfokú tanulmányokat szeretnének folytatni a későbbiekben. 

 

  



Turizmus-vendéglátás ágazat 

Tagozat kód: 0023 

Szakács szaktechnikus 

Képzési idő: 5 év 

Egészségügyi alkalmasság: szükséges 

Pályaalkalmasság: szükséges 

Választható idegen nyelv: angol nyelv, német nyelv 

10. évfolyam végén szakmai alapvizsgát tesznek a diákok, ezt követően a szakmai tárgyakat 
duális képzés keretében sajátítják el. 

A 13. évfolyam érettségi bizonyítvány és technikusi végzettséget igazoló oklevél megszerzésével 
zárul. 

Kompetenciaelvárás 

Remek ízérzék, nagy terhelhetőség, jó stressztűrő képesség, jó kommunikációs készség, jó 
problémamegoldó képesség, empátia, jó szervezőkészség, kreativitás, együttműködő képesség. 

Feladata 

A szakács szaktechnikus a vendéglátóipar termelési és irányítási területén, kihelyezett vagy fix 
éttermi konyhán az egység vezetéséért felelős szakember, magas szaktudással. Közép- és 
felsővezetői feladatokat lát el olyan munkakörökben is, mint például a főszakácshelyettes, 
főszakács, generál főszakács, élelmezésvezető helyettes, élelmezésvezető. A szakács az egyik 
legrégebbi szakma. A napi szükséglet kielégítése mellett kulináris élményt is nyújt. A szakács 
szaktechnikus a különböző rendezvények fő koordinátora a catering tekintetében. Szaktudásával 
segíti, irányítja a zökkenőmentes és a vendégek megelégedésére végzett munkát. 

A szakma jó választás mindazoknak, akik szeretnek alkotni, munkájukkal örömet szerezni 
másoknak, érdekli őket a szervezés, logisztika. A szakképzettséggel a végzett szakemberek 
kiválóan el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon, a szakma jó perspektívát és változatos 
feladatokat kínál. Remek választás azok számára is, akik nyitottak szakirányú felsőfokú 
tanulmányok folytatására. 

  



Turizmus-vendéglátás ágazat 

Tagozat kód: 0023 

Turisztikai technikus 

Turisztikai szervező szakmairány 

Képzési idő: 5 év 

Egészségügyi alkalmasság: szükséges 

Pályaalkalmasság: szükséges 

Választható idegen nyelv: angol nyelv, német nyelv 

10. évfolyam végén szakmai alapvizsgát tesznek a diákok, ezt követően a szakmai tárgyakat 
duális képzés keretében sajátítják el. 

A 13. évfolyam érettségi bizonyítvány és technikusi végzettséget igazoló oklevél megszerzésével 
zárul. 

Kompetenciaelvárás 

Jó kommunikáció szóban és írásban, érdeklődő, nyitott, vállalkozó szellemű beállítottság, 
szervező-, kezdeményező- és együttműködőképesség, nyelvérzék. 

Feladat 

Idegenforgalmi szakember, aki turisztikai vállalkozásokban végez szervezési, idegenvezetési, 
értékesítési, ügyintézői, információs munkát, miközben magas szinten kommunikál a 
vendégekkel, partnerekkel, munkatársakkal magyar és idegen nyelven. 

Ajánlott azok számára, akik életpályájukat a turizmus, vendéglátás területén képzelik el, szívesen 
mutatják be Magyarországot és a nagyvilágot az érdeklődőknek magyar és idegen nyelven. 

  

  

  

  



Turizmus-vendéglátás ágazat 

Tagozat kód: 0023 

Vendégtéri szaktechnikus 

Képzési idő: 5 év 

Egészségügyi alkalmasság: szükséges 

Pályaalkalmasság: szükséges 

Választható idegen nyelv: angol nyelv, német nyelv 

10. évfolyam végén szakmai alapvizsgát tesznek a diákok, ezt követően a szakmai tárgyakat 
duális képzés keretében sajátítják el. 

A 13. évfolyam érettségi bizonyítvány és technikusi végzettséget igazoló oklevél megszerzésével 
zárul. 

Kompetenciaelvárás 

Jó kommunikációs készség, jó problémamegoldó képesség, nagy terhelhetőség, jó stressztűrő 
képesség, jó szervezőkészség, kreativitás, együttműködőképesség. 

Feladata 

A vendégtéri szaktechnikus a vendéglátó egységben a beszerzési-raktározási, termelési, 
értékesítési tevékenységet végzi, irányítja. Kialakítja annak üzletpolitikáját és marketing 
stratégiáját, ápolja az üzleti és vendégkapcsolatokat, folyamatosan gondoskodik a megfelelő 
árukészletről. Megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi a vendéglátó egység működését, 
amelyek vendéglátóipari szolgáltatásokat nyújtanak. 

A szakmát azoknak a fiataloknak ajánljuk, akik érdeklődnek a vendéglátás területe, a szervezés 
és logisztika iránt, valamint szeretnek emberekkel dolgozni. A végzett fiatalok számára nyitva van 
az út a szakirányú felsőfokú tanulmányok folytatása felé is. 

 


