
TURIZMUS – VENDÉGLÁTÁS BA KÉPZÉS SZAKISMERTETŐ  

 

Miért épp Téged vár, miért Neked való a turizmus-vendéglátás szak? 

ÍME A RECEPTÜNK … 

 
A turizmus az élmény és a szórakozás iparága. A világ kinyílt, az utazás soha nem látott 

méreteket öltött, a szolgáltatók száma egyre növekszik – mindehhez tehetséges, szakképzett 

munkaerő szükséges! Például egy nálunk végzett közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési 

szakon. Így készítjük közösen… 

Hozzávalók: 

 1 db mosolygós, segítőkész, jó kommunikációs készséggel rendelkező, a világ dolgaira 

nyitott diák – ez Te vagy ☺ 

 1 db turizmus-vendéglátás alapképzési szak – ez pedig Mi vagyunk ☺ : 

A jellemzők: 

• 6+1 féléves képzés, a végén 300 órás szakmai gyakorlattal, melynek célja, hogy a 

megszerzett közgazdaságtudományi, módszertani ismeretek mellett, a gyakorlat 

igényeihez igazodó és ott közvetlenül alkalmazható szakirányú tudást szerezhess. 

• Turizmus, vendéglátás, gasztronómia, szállodaipar alapismeretei, majd menedzser 

szintű folytatása, hogy például étteremvezető, szállodaigazgató lehess, vagy épp utazási 

irodát alapíts. 

• Gyakorlatias tárgyak keretében ismerkedhetsz meg a rendezvényszervezés, animáció, 

idegenvezetés fortélyaival, s ezekből gyakorlatias a vizsga is, csakúgy, mint 

vendéglátásból.  

• Kipróbálhatod tudásod saját szervezésű programjainkon, konferenciáinkon, vagy épp 

szakmai partnereink eseményein. Mindezt tanirodai programokkal gazdagítjuk, ahol 

Te magad tervezhetsz – szervezhetsz – valósíthatsz meg szakmai programokat. 



 

Ha mindezt már beszerezted, összekavartad ízesítjük mindezt egy kis szakosodással: 

 

S végül jól megfűszerezzük gyakorlati szakemberekkel, külső előadókkal, helyszíni 

látogatásokkal, hogy a legjobbaktól, első kézből tanulhass! 

 

S ha további tudásra vágysz, folytathatod a karrierépítés alapozását Marketing mesterszakon, a 

már jól ismert tanárokkal!  

A recept reform-változata: 

A fenti alapanyagokat gyúrd össze duális formában, adj hozzá 

 1 db munkahelyet Miskolc és térsége legszínvonalasabb, legkiemelkedőbb turisztikai 

szolgáltatói, intézményei közül, 

 ahol dolgozhatsz és tanulhatsz egyszerre, a teljes képzési idő alatt munkabérért, 

így a „tálaláskor” olyan munkatapasztalatokkal rendelkező fiatalként kerülhetsz ki a 

felsőoktatásból, aki azonnal, több éves továbbképzés és további anyagi ráfordítás nélkül is 

képes belépni a munka világába és ott magas szinten teljesíteni. Ha ügyes vagy, az első 

munkahelyed szinte már biztosan meg is lesz! 

A recept „light”, diétás formában elkészítve: 

 a közgazdasági alapozó tárgyakat felezd meg, 

 koncentrálj a szakmai tárgyaidra, 



 szakosodj turizmus vagy vendéglátás irányban, 

és máris kész a szak felsőoktatási szakképzés változata. Nézz utána! 

 

VÁRUNK A MI „BOSZORKÁNY-KONYHÁNKBAN”! 

JÓ ÉTVÁGYAT KÍVÁNUNK ! 

 

www.marketing-turizmus.hu  

https://www.facebook.com/marketingintezetmiskolc  

http://www.marketing-turizmus.hu/
https://www.facebook.com/marketingintezetmiskolc

