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Technikum – 5 éves 

Fodrász

Turizmus-vendéglátás 

ágazat

Kereskedelem ágazat Szépészet Kreatív ágazat

Kereskedő és 
webáruházi technikus

Idegen nyelvű 
kereskedelmi technikus

Vendégtéri szaktechnikus 

Szakács szaktechnikus

Turisztikai technikus

Nyomdaipari technikus

Dekoratőr

Divattervező



Kereskedő és webáruházi technikus

Feladata:

• áruforgalom tervezése, irányítása,

• az áruk adásvétele,

• a vállalatok egymás közötti értékesítése (termékmenedzser),

• a lakossági fogyasztók kiszolgálása

• webáruházi értékesítés

Kinek ajánljuk?

• aki érdeklődik az informatika és az on-line rendszerek iránt, 

• szeret szervezni, 

• szereti a változatos kihívásokat,

• ösztönzi a kereskedelmi dinamizmus, 

• fontos számára a hosszú távú karrierlehetőség



Idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus

Feladata:

▪ a beszerzés, a termelés és az értékesítés területén dolgozik

▪ marketing folyamatokat tervez

▪ munkafolyamatokat szervez és optimalizál

▪ döntés előkészítő, gazdálkodó tevékenységet folytat

▪ beszállítókkal és vevőkkel foglalkozik

▪ projekteket szervez

▪ partnerekkel idegen nyelven is tart kapcsolatot

▪ vállalati szoftvereket kezel

Kinek ajánljuk?

▪ jó szervező és kommunikációs képessége van

▪ idegen nyelveket szereti

▪ team-munkában szeret tevékenykedni



Vendégtéri szaktechnikus 

Feladata:

• a beszerzési-raktározási, termelési, értékesítési 
tevékenységek koordinálása

• vezeti, irányítja, megtervezi és ellenőrzi a vendéglátó 

egység működését kialakítja az üzlet üzletpolitikáját és 
marketing stratégiáját,

• ápolja az üzleti és vendégkapcsolatokat

Kinek ajánljuk?

• akik érdeklődnek a vendéglátás területe, a szervezés és 
logisztika iránt, 

• akik szeretnek emberekkel dolgozni



Szakács szaktechnikus

Feladata:

• éttermi konyhán az egység vezetése, 

• magas szaktudású szakember

• Közép- és felsővezetői munkaköröket tölt be: pl.: főszakács, 

élelmezésvezető
• Rendezvények fő koordinátora a catering területén

Kinek ajánljuk?

• akik szeretnek alkotni, munkájukkal másoknak örömet 
szerezni, akik érdeklődnek a szervezés, logisztika iránt 

• A szakképzettség jó perspektívát és változatos feladatokat 

kínál, amellyel kiválóan el lehet helyezkedni a 
munkaerőpiacon



Turisztikai technikus

Feladata:

• idegenforgalmi szakember, 

• turisztikai, szállodaipari vállalkozásokban végez szervezési, 

idegenvezetési, értékesítési, ügyintézői, információs munkát,

miközben magas szinten kommunikál magyar és idegen nyelven a 
vendégekkel, partnerekkel

Kinek ajánljuk?

• akik szívesen vesznek részt konferenciák szervezésében,

• szakértelemmel mutatják be Magyarország és a nagyvilág turisztikai 
értékeit az érdeklődőknek

• aki szállodában szeretne vendégekkel foglalkozni



Fodrász 

Feladata:

elvégzi az alap és divathajvágást

• hajhosszabbítást végez

• hajszínváltozásokat végez

• tanácsot ad

Kinek ajánljuk?

▪ aki kreatív

▪ aki képes követni és alkalmazni a divat trendeket



Nyomdaipari technikus 

Feladata:

• tervezi és előkészíti a nyomdaipari számítógépes kép- és szövegállományt

• kiadványszerkesztés informatikai háttérrel

• alkalmazza a digitális nyomtatás- és feldolgozás technológiát

• szervezi és felügyeli a gyártás folyamatát

Kinek ajánljuk?

• aki gyakorlatias, keratív gondolkodású

• érdekli a kiadványszerkesztés



Dekoratőr

Feladata:

► Külső, belső látványtervek készítése és kivitelezése:

• Kirakatok, kereskedelmi egységek

• turisztikai és vendéglátó egységek

• kiállítási terek 

• rendezvények dekorációi

Kinek ajánljuk?

• Szeret tervezni és tereket berendezni

• Szeret rajzolni és számítógépes programokkal látványtervet készíteni

• Jó gyakorlati érzékkel, kézügyességgel rendelkezik



Divattervező

Feladata:

• Öltözékek, kiegészítők tervezése szabadkézzel és számítógépes programmal

• Kollekció összeállítása

• Stílustanácsadás

• Közreműködés divatfotózásnál, divatfilm készítésnél

Kinek ajánljuk?

• Akit érdekel a divat, az öltözködés,  a stílus

• Aki alkotófantáziával rendelkezik



Szakképző iskola – 3 éves

Kereskedelem ágazat

Kereskedelmi értékesítő Szakács

Pincér-vendégtéri szakember

Cukrász

Élelmiszeripar

Pék-cukrász

Turizmus-vendéglátás 
ágazat



Kereskedelem - Élelmiszeripar

Kereskedelmi értékesítő (eladó)

► kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat

► az áru beszerzésére, átvétele,

► készletezési tevékenységek

Pék-cukrász

► korszerű gépek és technológiák 

segítségével végzi munkáját

► hagyományos és korszerű cukrászati és 

sütőipari termékek, cukrászati 
termékek készítése

► A munkaerőpiacon rendkívül keresett 

szakma.



Szakács

Feladata:

• az éttermi konyhán dolgozó 
szakember 

• dolgozhat közétkeztetésben

• hidegkonyhán 

• protokoll-, vagy a la carte 
szakácsként dolgozik

Kinek ajánljuk?

▪ Fejlődésre, változatos munkára 

vágyóknak

▪ Kreatív gondolkodásúaknak



Pincér-vendégtéri 
szakember

Feladata:
• fogadja az érkező vendégeket
• szakmai ajánlást tesz étel és 

italfogyasztásra
• kávékülönlegességeket 

koktélokat készít
• magas szinten kommunikál 

magyar és idegen nyelven
• kezeli az éttermi szoftvereket

Kinek ajánljuk?

• jó szervező és kommunikációs 
készségű

• kreatív gondolkodásúaknak

• Szeretik a változatosságot



Cukrász
Feladata:

• Hagyományos és korszerű 

technológiával
• cukrászsüteményeket, 
• fagylaltokat, 

• bonbonokat és

• alkalmi tortákat készít

• kiszolgálja a vendégeket

Kinek ajánljuk?

• Jó esztétikai érzékük van

• Kreatív gondolkodású

• Jó kézügyességű fiataloknak



Partnereink:
- 50-80 megyei, regionális duális 

partnerek a gyakorlati képzésben

- multinacionális vállalatok

- helyi kis és közép vállalkozók

TOVÁBBTANULÁSI 
LEHETŐSÉGEK:

• TECHNIKUSI VIZSGA UTÁN (EMELT 

SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA A SZAKMAI 

TÁRGYAKBÓL)         SZAKIRÁNYÚ 
TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉG



Miért a Báthorysuli?

• piacképes tudás

• keresett szakmák a munkaerőpiacon

• vállalkozóvá válás lehetősége 

• szakirányú továbbtanulási lehetőség

• tanórán kívüli foglalkozások, rendezvények: 

diákszekció, Zeg-túra, fordítóverseny

• gyakorlatorientált képzés

• fejlesztőpedagógusok segítenek

• külföldi szakmai gyakorlatok

• magas szintű szolgáltatásnyújtás legyen 

Zalaegerszegen

• változásokhoz alkalmazkodni tudó 

középszintű szakemberek 

nyelvvizsgahely
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