
BEISKOLÁZÁS 2022/2023-es tanévre 

MNÁMK  TECHNIKUMA 

8 általános iskolai végzettségű tanulók részére 

TURISZTIKA ÁGAZATI OKTATÁS 

Képzés időtartama:   5 év 

Megszerezhető szakképesítés:  54 812 04    Turisztikai technikus 

A turisztikai technikus egy idegenforgalmi szakember, aki turisztikai vállalkozásokban végez 

szervezési, idegenvezetési, értékesítési, ügyintézői, információs munkát, miközben magas szinten 

kommunikál a vendégekkel, partnerekkel, munkatársakkal.  

A szakképzettséggel rendelkező: 

• széleskörű szakmai tudással és általános műveltséggel rendelkezik 

• ismeri és betartja a protokoll és az etikett szabályait 

• magas szinten kommunikál szóban és írásban, magyar és idegen nyelven, információt nyújt 

• tisztában van az idegenforgalom szerkezetével, fontosságával, hogy jelentős mértékben járul 

hozzá a gazdaság élénkítéséhez 

• ismeri a vonatkozó törvényeket, az írott és íratlan szabályokat, képes követni a változásokat. 

• kezeli a digitális technikát, ismeri a szakmai szoftvereket 

• átlátja a turisztikai vállalkozásokban előforduló munkafolyamatokat 

• utasítások, iránymutatás alapján, később önállóan képes a szállodai, irodai, utazási irodai 

területen a szervezői, ügyintézői, referensi, tájékoztatási, hostess és idegenvezetői munka 

elvégzésére, tapasztalatszerzés után vezetővé tud válni 

Felvétel:  Kizárólag a tanulmányi eredmények (7. év végi és 8. félévi) 

alapján, felvételi nincs. A2 szintű német nyelvismeret szükséges.  

Felvehető létszám:    34 fő 

Idegennyelv-oktatás:   német és angol 

Megszerezhető végzettség:  érettségi bizonyítvány és technikusi oklevél egyidejűleg az 5. év 

végén, a technikusi vizsga emelt szintű érettséginek minősül 

Kompetenciaelvárás:  jó kommunikáció szóban és írásban, érdeklődő, nyitott, vállalkozó 

szellemű beállítottság, szervező-kezdeményező és 

együttműködőképesség, nyelvérzék 



 

Tagozatkód: 0004 

Miért érdemes a technikumot választani? 

Technikumunk 5 éves: 2 év alapozó ágazati oktatás és 3 év szakirányú oktatás.  

 

Tanulmányi ösztöndíj a képzés egész időtartama alatt (9-10. évfolyam kb. 8 000 Ft, a 11. 

évfolyamtól tanulmányi átlagtól függően, akár havonta 50 000 Ft) 

 

 

Az 5 év tananyagának felosztása: 

9-10. évfolyamon 25% ágazati órán és 75% közismereti órán (érettségi tantárgyak + nem érettségi 

tantárgyak) vesznek részt a diákok, 10. évfolyam végén ágazati alapvizsgát tesznek.  

11-12. évfolyamon 25% közismereti (érettségire felkészítő órák) és 75% szakmai órán tanulnak, 12. 

év végén 3 tantárgyból (matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem) előrehozott érettségit 

tesznek a diákok. 

13. évfolyamon a nyelvi órák tovább folytatódnak, mellette a diákok szakmai órákon vesznek részt. 

Az év végén nyelvből érettségi vizsgát (4. tantárgy) és technikusi vizsgát tesznek (5. tantárgy). Fontos 

hír, hogy a technikusi vizsga a továbbtanulásnál megkövetelt emelt szintű érettséginek minősül. 

Az új rendszerben a technikumba járó diákoknak szakmai tantárgyakból egy vizsgával kevesebbet 

kell teljesíteniük, szakmai érettségi vizsga + szakmai vizsga helyett most egy technikusi vizsgát 

(szakmai vizsgát) tesznek a 13. évfolyam végén. 



Ismeretek: 

• Turizmus rendszere 

• Turisztikai vállalkozások 

• Országismeret  

(kulturális/egészség/gasztroturizmus 

Magyarországon) 

• Kultúr – és vallástörténet 

• Vállalkozási alapismeretek 

• Marketing, országimázs, ügyfélkapcsolatok 

• Szállodai alapismeretek, adminisztráció, kommunikáció 

• Magyarország idegenforgalmi természeti adottságai, történelmi és egyéb adottságai 

• Világörökségi helyszínek, hungarikumok 

• Étel-ital ismeret, magyar és nemzetközi gasztronómia, borvidékek, konyhatechnológiai 

eljárások, cukrászati termelés, ételkészítés, vendégtéri értékesítés 

• Protokoll és etikett; protokollrendezvények, vendégfogadás, nemzetközi protokoll 

• Munkavállalói ismeretek, tárgyalástechnikák, üzleti levelezés, álláskeresési technikák 

• Információ-technológia alkalmazás a turizmusban, digitális eszközök a turizmusban 

• Utazásszervezés, üzleti kalkuláció és költséggazdálkodás 

• Adminisztráció és elszámolás, üzleti menedzsment a turizmusban 

Gyakorlatorientált képzés: 

A 11. évfolyamot követően 175 órás, a 12. évfolyamot követő 200 óra egybefüggő szakmai 

gyakorlaton vesznek részt a diákok.  

 

MIÉRT AZ MNÁMK TECHNIKUMA? 

• Magyarország egyetlen nemzetiségi technikuma 

• Két nyelv (német célnyelv és angol idegennyelv) tanulása csak nálunk 

• Kiváló nyelvi képzés anyanyelvi vendégtanárokkal magas színvonalon 

• Ingyenes tanulmányi kirándulások célnyelvi területre és Magyarországon 

• Tanulmányi eredmények alapján történő felvétel 

• Igényes, motiváló, biztonságos környezet, segítő, támogató tanári kar, diákbarát légkör 

• Digitális kompetenciák gyakorlatorientált fejlesztése, ECDL vizsga helyben 

• Szakmai versenyek, rendezvények, tréningek, utazások, kiállítások 

• DSD PRO és DSD II ingyenes német nyelvvizsga lehetőségek 

• Helyben letehető nyelvvizsga (ORIGO, iXAM, TELC) 

• Kollégium az iskola mellett 


