
TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐ 

 

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

  Íme, a receptünk… 
Ha megnézted a Turizmus-vendéglátás BA szakismertetőt, de valami könnyedebb, ingyenes 

és rövidebb idő alatt elfogyasztható menüre vágysz, válaszd a Turizmus-vendéglátás 

felsőoktatási szakképzést. A recept nagyon hasonló. De azért nézzük meg közelebbről, hogyan 

is „készül el” egy közgazdász asszisztens! 

 

A következők hozzávalók itt is szükségek: 

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

nyitott diák – ez Te vagy ! 

• 1 db turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés – ez pedig Mi vagyunk ! 

 

Elkészülési idő: 

• 4 féléves képzés, a egy szemeszter szakmai gyakorlattal, melynek célja, hogy a 

megszerzett közgazdaságtudományi, módszertani ismeretek mellett, a gyakorlat 

igényeihez igazodó és ott közvetlenül alkalmazható szakirányú tudást szerezhess! 

Az elkészítés módja:  

• Turizmus, vendéglátás, gasztronómia, szállodaipar alapismeretek, hogy részese lehess 

ezeknek a folyamatoknak, és ha elkészültél, dolgozhass:  

o Szálláshely-szolgáltatási, vendéglátó tevékenységet folytató egység 

munkatársaként, 

o Kulturális tevékenységet folytató intézményekben, szervezeteknél,  

o Konferencia- és rendezvényszervezőként 

o Utazási tanácsadó, szervező, idegenforgalmi ügyintézőként, 

o Utazásszervezőként 

o Recepciósként 

o Idegenvezetőkénz 

 

 

• Gyakorlatias tárgyak keretében ismerkedhetsz meg a rendezvényszervezés, 

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. 



 

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek a turizmusban és a vendéglátásban 

működő mikro- és kisvállalkozások működtetésére, valamint közép-, és nagyvállalatok egyes 

részlegeiben felsővezetők munkáját segítő szakreferensi és asszisztensi feladatok ellátására.  

 

Ízesítésképpen tegyünk hozzá két szakosodási lehetőséget: 

o turizmus 

o vendéglátó 
 

Végül jól megfűszerezzük gyakorlati szakemberekkel, külső előadókkal, helyszíni látogatásokkal, 

hogy a legjobbaktól, első kézből tanulhass! 

 

S MINDEZ INGYENESEN IS ELÉRHETŐ, FOGYASZTHATÓ. 

 
Nappali tagozaton induló képzésünk államilag finanszírozott formában is elérhető. 

Miért egyedi ez a recept, miért csak nálunk kaphatod meg?  

Mert:  

• tanulmányaid során sok gyakorlati szakemberrel ismerkedhetsz meg és részese lehetsz 

egy országosan egyedülálló vizsga élménynek a vendéglátás, a rendezvényszervezés 

tárgyak keretein belül, amire sokáig emlékezni fogsz, 

• oktatóink a marketing területén is jártasak, melynek segítségével a turizmus és 

vendéglátás területén megszerzett ismereteket még inkább elmélyítheted, és segítünk a 

szakmában nélkülözhetetlen szakmaszeretet, szakmai alázat és kiállás elsajátításában, 

• egyetemünkön aktív hallgatói élet van, a Selmeci diák hagyományok egy nagy és 

összetartó közösséget kovácsol.  

 

Ha mégsem laktál jól ezzel az ajánlattal, és további tudásra vágysz, folytathatod a 

karrierépítés alapozását Turizmus – Vendéglátás BA szakunkon! Nézd meg annak a receptjét 

is! 

 

VÁRUNK A „BOSZORKÁNYKONYHÁNKBAN” - JÓ ÉTVÁGYAT KÍVÁNUNK! 

 

www.marketing-turizmus.hu   

https://www.facebook.com/marketingintezetmiskolc  

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

