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KIKET VÁRUNK A VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ  

KÉPZÉSÜNKRE 

• elsősorban azokat, akik idén tesznek érettségi vizsgát iskolánkban, turizmus 
szakmacsoportban, 

• másodsorban minden máshol érettségizett diákot, ha elkötelezett a vendéglátóipar 
irányába, 

• akik érdeklődnek a vendéglátás iránt, és szeretnének a vendéglátóipari szektorban 
elhelyezkedni, 

• akik saját vendéglátó vállalkozást szeretnének indítani. 

TÉGED VÁRUNK VENDÉGLÁTÁSZERVEZŐ KÉPZÉSÜNKRE, 
HA 

• szeretsz emberekkel foglalkozni, 
• szereted a jó ételeket és a finom falatokat, 
• fontos számodra a minőségi kiszolgálás. 

A KÉPZÉS CÉLJA 
Olyan szakember képzése, aki képes vállalkozást alapítani és működtetni, üzleti tervet készíteni, 
gazdasági elemzéseket végezni, anyagi felelősséggel gazdálkodni, megszervezni, és irányítani a 
vendéglátó üzlet napi munkáját, piackutatást végezni, felmérni a vendégek igényeit, meghatározni az 
üzlet választékát, vendégpanaszokat kezelni, biztosítani a vállalkozás internetes jelenlétét, szóban és 
írásban kommunikálni magyar és idegen nyelven, termelő tevékenységet végezni, értékesítő 
tevékenységet végezni. 

ELHELYEZKEDÉSI ÉS TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉGEK 
Sikeres szakmai vizsga esetén különböző vendéglátó egységek vezetőjeként, vagy helyetteseként tudsz 
elhelyezkedni belföldön és külföldön, vagy továbbtanulhatsz szakirányú felsőoktatási képzésekre. 

FONTOSABB MODULOK, TANTÁRGYAK 

• Vendéglátó értékesítés 
• Vendéglátó marketing és kommunikáció 
• Vendéglátó termelés 
• Vendéglátó üzleti gazdálkodás 
• Vendéglátó üzleti idegen nyelv 
• Vendéglátó üzletvezetés 
• Foglalkoztatás I.  
• Munkahelyi egészség és biztonság 



 

KÉPZÉSI IDŐ, KÉPZÉSI FORMA 

• 1 év 
• nappali tagozat 

BEMENETI KÖVETELMÉNY 

• 1994. január 1-je után született  
• sikeres ágazati (vendéglátóipar) érettségi vizsga, (érettségi bizonyítvány) 
• felvételi vizsga nincs, de figyelembe vesszük természetesen a jelentkezés sorrendjét és a 

korábbi tanulmányi eredményt 

JUTTATÁSOK 

• diákigazolvány 
• Europass bizonyítvány kiegészítő 
• családi pótlék 
• jogosultság egészségbiztosítási ellátásra 
• igény esetén kollégium 
• részvételi lehetőség az Erasmus+ (régi nevén Leonardo) nemzetközi mobilitásban 

DÍJAK, FINANSZÍROZÁS 

• A képzés tandíjmentes. 
• Egyszeri regisztrációs díj 10.000 Ft, melyet a beiratkozáskor kell befizetni. 
• A tankönyvek, jegyzetek díja. 

  



 

ELŐZETES JELENTKEZÉSI LAP 

VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ képzésre 

Budapest, NAPPALI tagozat  

2018/2019. tanév 

Név:  ........................................................................................................................................................................................  

Születési név: .........................................................................................................................................................................  

Születési hely, idő:  ...............................................................................................................................................................  

Oktatási azonosító szám: ...................................................................................................................................................  

Anyja neve:  ...........................................................................................................................................................................  

Állampolgárság: .....................................................................................................................................................................  

Adóazonosító: .......................................................................................................................................................................  

TAJ szám:................................................................................................................................................................................  

Személyi igazolvány száma: .................................................................................................................................................  

Állandó lakcím:                     ............................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................  

Tartózkodási cím:                     .......................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................  

Telefonszám:  ........................................................................................................................................................................  

E-mail cím: ..............................................................................................................................................................................  

Érettségi bizonyítvány száma:  ...........................................................................................................................................  

Második, vagy további szakképesítéssel rendelkezik    igen vagy nem  

Egyéb: SNI szakvéleménnyel rendelkezik     igen vagy nem  

Budapest, 2018. ………………………hó ……..nap 

…………………………… 
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