
Turizmus vendéglátás ágazat (3 éves szakképzés) 

Turizmus vendéglátás ágazat 

Tagozat kód: 0061 

Cukrász 

Képzési idő: 3 év 

Egészségügyi alkalmasság: szükséges 

Pályaalkalmasság: szükséges 

Választható idegen nyelv: angol nyelv, német nyelv 

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

A 11. évfolyam végzettséget igazoló bizonyítvány megszerzésével zárul. 

Kompetenciaelvárás 

Kézügyesség, esztétikai érzék, pontosság, jó ízérzékelés, kreativitás, jó problémamegoldó-, 
stressztűrő-, együttműködőképesség, rugalmas szervezőképesség, nagy terhelhetőség. 

Feladata 

A cukrász tevékenysége során jeles alkalmak vagy hétköznapok megédesítése céljából 
cukrászsüteményeket, fagylaltokat, bonbonokat, alkalmi díszmunkákat készít. A cukrász 
tevékenység tehát egy alkotás, amely során nem csupán terméket gyárt, hanem élményt teremt. 

A szakmát azoknak a fiataloknak ajánljuk, akik fejleszteni szeretnék a kézügyességüket, 
esztétikai érzéküket és kreativitásukat. Képesek fejlődni és változatos munkára vágyna 

Forrás: https://szakkepzes.ikk.hu 

  

  

  



Turizmus vendéglátás ágazat 

Tagozat kód: 0061 

Pincér-vendégtéri szakember 

Képzési idő: 3 év 

Egészségügyi alkalmasság: szükséges 

Pályaalkalmasság: szükséges 

Választható idegen nyelv: angol nyelv, német nyelv 

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

A 11. évfolyam végzettséget igazoló bizonyítvány megszerzésével zárul. 

Kompetenciaelvárás 

Jó kommunikációs készség, jó problémamegoldó képesség, állóképesség, nagy terhelhetőség, jó 
stressztűrő képesség, empátia, jó szervezőkészség, együttműködő képesség. 

Feladata 

A pincér-vendégtéri szakember a vendéglátó egységekben fogadja az érkező vendégeket, igény 
szerint ételt és italt ajánl, majd felszolgálja a kiválasztott ételeket. Folyamatosan figyel 
vendégeire, kínál, utántölt, rendben tartja az asztalt. Számlát készít és lebonyolítja a fizettetést. 

Azoknak a fiataloknak ajánljuk, akiket érdekel a vendéglátás területe, a szervezés és logisztika, 
valamint szeretnek emberekkel dolgozni. A szakképzettséggel a végzett szakemberek kiválóan el 
tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon. A végzett fiatalok számára nyitva van az út a szakirányú 
tanulmányok folytatására. 

  

  

  



Turizmus vendéglátás ágazat 

Tagozat kód: 0061 

Szakács 

Képzési idő: 3 év 

Egészségügyi alkalmasság: szükséges 

Pályaalkalmasság: szükséges 

Választható idegen nyelv: angol nyelv, német nyelv 

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

A 11. évfolyam végzettséget igazoló bizonyítvány megszerzésével zárul. 

Kompetenciaelvárás 

Remek ízérzék, nagy terhelhetőség, jó stressztűrő képesség, jó kommunikációs készség, a 
szakma és a kollégák iránt tanúsított alázat, jó problémamegoldó képesség, kreativitás, 
együttműködő képesség. 

Feladata 

A szakács az egyik legrégebbi szakma. A napi szükséglet kielégítésének kiszolgálása mellett 
kulináris élményt is nyújt a vendégek számára. Szinte minden társadalmi, családi, vallási 
eseményben szerepe van az étkezésnek, így a főzésnek is, ami a szakács fő tevékenységi köre. 
A szakács élelmiszerekből ételeket, fogásokat „varázsol” remek ízérzékével és kreativitásával 
meg persze fűszerekkel, ízesítőkkel. A vendéglátóipar termelési területén, kihelyezett vagy fix 
éttermi konyhán dolgozó szakember, aki több területen dolgozik, például közétkeztetésben, 
hidegkonyhán, protokoll- vagy a la carte szakácsként. 

Azoknak a kreatív fiataloknak ajánljuk, akik szeretnek alkotni. Folyamatos fejlődésre és 
változatos munkára vágynak. A jó szakács egyénisége felismerhető az általa készített ételben. 

 


