
DUÁLIS KÉPZÉS A 
TURIZMUS VENDÉGLÁTÁS 

SZAKON 



 

 
 A duális képzés lényege 

 A hagyományos és a duális rendszerű képzések közötti 
legnagyobb különbség az, hogy a hallgató az intézményi 
képzésben (az Egyetemen) megszerzett elméleti ismereteit 
a képzésben résztvevő szakmai partnereknél 
(vállalkozásoknál, szervezeteknél) valódi munkahelyi 
környezetben elmélyíti, gyakorlati praktikákkal, 
módszerekkel ismerkedik meg; 

 

 A hallgató már az egyetemi évek alatt megszerzi a 
munkaerőpiac által elvárt készségeket, megismeri a 
turizmus-vendéglátás területén működő vállalkozások és 
szervezetek munkahelyi és szakmai kultúráját, valódi 
gyakorlati környezetben szocializálódik, szakmai 
kapcsolatrendszert épít ki.  



 

 
 

 Képzési helyszínek: Budapest, Gödöllő, Szarvas 

 Munkarend: nappali 

 A képzés időtartama: 7 félév 

 A gyakorlatok időbeosztása: 26 hét az Egyetemen + 26 hét 
a gyakorlóhelyen (ebből 4 hét szabadság) 

− I., III., V. félév: 13 hét intézményi képzésben + 7 hét a 
gyakorló helyen 

− II., IV., VI. félév: 13 hét intézményi képzésben + 15 hét a 
gyakorló helyen  

− VII. félév: 15 hét a gyakorló helyen 

− 10% a partnerek igényeihez igazítva, a szakma 
sajátosságainak figyelembevételével 

A duális képzés jellemzői 



 

 
 

 Jelentkezés az egyetemre (normál felvételi eljárásban 2019. 

02. 15-ig, információk: Felvi.hu ) + jelentkezés a szakmai 

gyakorlati hely(ek)re (CV és motivációs levél elküldésével a 
megadott kapcsolattartó e-mail címére 2019. 01. 01 -  06.15. 
között) 

 A szakmai gyakorlati hely e-mailben értesíti a jelentkezőt a 
felvételi beszélgetés időpontjáról. 

 Felvételi beszélgetés a szakmai gyakorlati helyen. 

 A szakmai gyakorlati hely döntése. 

 A jelentkező értesítése írásban (2019. június 30-ig) 

 Ha a jelentkező több helyre is pályázott, döntenie kell, 
kivel fog szerződni. 

 PONTHÚZÁS: 2019. július vége 

 

A képzési folyamatba kerülés menete 



 

 
 

FELVETTEK az EGYETEMRE + GYAKORLÓHELYRE! 

Beiratkozás (SZIE), majd ezt követően 

hallgatói munkaszerződés megkötése 
(gyakorlati hely) 

FELVETTEK az EGYETEMRE , de a 
GYAKORLÓHELYRE NEM 

beiratkozás hagyományos képzésre 



 

 
 

 Korszerű, naprakész szakmai gyakorlati ismereteket 
szerezhetsz a szakma legjobbjaitól, munkavállalói 
kompetenciákkal gazdagodhatsz már egyetemi éveid alatt. 

 Az egyetem elvégzésekor már több év munkatapasztalattal a 
hátad mögött nem fogsz pályakezdőnek számítani, így sokkal 
jobb eséllyel kapsz állásajánlatot, azonnal jobb pozíciókra 
pályázhatsz. 

 Munkabért kapsz (havonta legalább a minimálbér 60%-a körüli 
összegre számíthatsz) a képzés teljes ideje alatt (nem csak a 

gyakorlatok idejére, de az egyetemi oktatási időszakra is), így ha 
dolgoznod kellene a tandíjad finanszírozása érdekében, úgy 
nem kell diákmunkát vállalnod, hanem azonnal szakmai 
munkát végezhetsz, és építheted a karrieredet. 

 Személyes és szakmai kapcsolatokat építhetsz, ami a 
szakterületen jelentősen segíthet későbbi munkádban.  

MIÉRT JÓ EZ NEKED? 



 

 
 

KIK AZOK A PARTNEREK, AKIK 
SEGÍTHETNEK NEKED A JÖVŐD 

MEGALAPOZÁSÁBAN? 

Gödöllő 
Királyi Kastély Kht 

Eger 

 

 
 

Ráckeve 
Duna Relax & Event Hotel**** 

Mogyoród 



 

 
 

Mátraszentimre 
Hotel Narád &  Park**** 

Noszvaj 
Oxygen Hotel Family & Spa 
****superior 

Szilvásvárad 
Szalajka Liget Hotel és 
Apartmanházak ****s 



 

 
 

Eger 
 

 
 

Eger 
Hotel Eger &  Park**** 



Békéscsaba 

Szarvas 
Liget Wellness és Konferencia Hotel****  

Csrkeszőlő 
Aqua-Spa Konferencia és 

Wellness Hotel****) 



Békéscsaba 



Figyeld honlapunkat, mert partnereink köre 
folyamatosan bővül! 

https://gtk.szie.hu/oktatas/alap-es-osztatlan-
kepzesek/turizmus-vendeglatas-ba/dualis-kepzes 

SZERETETTEL VÁRUNK! 


