
 

 

 

KEDVES NYOLCADIKOS 
(talán leendő krúdys)! 

 

 Ízek, nyelvek, 
 élmények 

 Ez a Krúdy! 
 
 
 

Krúdys siker receptje 
Hozzávalók: 

 egy csipetnyi vagányság, 
 nagy adag akaraterő, 
 egy tucat kreativitás, 
 sok adag rátermettség, 
 sok zsák kitartás, 
 mértéktelen szorgalom, 
 jelentős felfedezni akarás, 
 hatalmas tudásvágy, 
 jó adag támogató közeg. 

 
Elkészítés: 
A hozzávalókat összekeverjük, ízlés szerint 
fűszerezzük. 
 
 

És a siker tálalva. 

 

2022-2023-as tanévben 
induló képzések 

Magyar-német két tanítási nyelvű 
turisztikai technikum 

 Turisztikai technikus 
- Turisztikai szervező szakirány 

- Idegenvezetői szakirány 

Angol nyelvi előkészítő évfolyamos 
turisztikai / vendéglátó technikum 
 
 Szakács – Vendégtéri technikus, 

szaktechnikus 

 Turisztikai technikum 

Vendéglátó technikum 

 Cukrász szaktechnikus 

 Szakács szaktechnikus 

 Vendégtéri szaktechnikus 

Vendéglátóipari szakképzés 

 Cukrász 

 Pincér-vendégtéri szakember 

 Szakács 

 Panziós-fogadós

 

 

GYŐRI SZC 
KRÚDY GYULA TURISZTIKAI 

ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI 
TECHNIKUM 

 

Igazgató: Baloghné Pálfi Edina 

Pályaválasztási felelősök:  

Szabóné Horváth Mária 

 +36 96 511 287 
Bella Ildikó, Szemeti Simon 

 +36 96 511 288 

 9024 Győr, Örkény István u. 8-10. 

 +36 96 510 670 
 krudy@krudy.gyor.hu 

 www.krudy.gyor.hu 

http://www.krudy.gyor.hu/


 

Technikumi képzés 

Magyar-német két tanítási nyelvű 
turisztikai technikum: 

 9. KNY évfolyam - intenzív német nyelvoktatás, 
heti 18 órában 

 A 9. KNY évfolyam végén B2 nyelvvizsga 

 Német nyelven tanulják a: 
 történelmet  
 célnyelvi civilizációt  
 szakmai tárgyakat. 

 Második idegen nyelv az angol. 

 Kétnyelvű érettségi bizonyítvány kapnak, 
amely C1 nyelvvizsgával egyenértékű. 

 Szakképesítés – Turisztikai technikus 
 (Turisztikai szervező vagy idegenvezető) 

Képzési idő: 6 év 

Angol nyelvi előkészítő évfolyamos 
turisztikai / vendéglátó technikum 
 9. NYE évfolyam - intenzív angol nyelvoktatás, 

heti 18 órában 
 A 9. NYE évfolyam végén B2 nyelvvizsga 
 Szakképesítés: 

 Vendéglátó szaktechnikus 
 Szakács szaktechnikus 
 Vendégtéri szaktechnikus 
 Turisztikai technikus 

Képzési idő: 6 év

 

Vendéglátó technikum 

Választható képzések és szakmairányok 
a technikumi képzésben: 

 Cukrász szaktechnikus 

 Szakács szaktechnikus 

 Vendégtéri szaktechnikus 

1. idegen nyelv - angol vagy német 

2. idegen nyelv - angol vagy német 

Képzési idő: 5 év 

Szakképző-iskolai képzés 

Választható képzések a szakképző 
iskolai képzésben: 

 Cukrász 

 Pincér-vendégtéri szakember 

 Szakács 

 Panziós-fogadós  

Képzési idő: 3 év

 

 

Turizmus-vendéglátás ágazat 
(Technikum) 

 2 év ágazati alapozó és 3 év szakmai oktatás 

 érettségi vizsga és technikusi vizsga 

 technikusi vizsga = emelt szintű szakmai érettségi 

 általános szakképzési ösztöndíj 

Képzési idő: 5 év, (6 év) 

 

Turizmus-vendéglátás ágazat 
(Szakképző-iskolai képzés) 

 1 év ágazati alapozó és 2 év szakmai oktatás 

 10-11. évfolyam: Duális képzés 

 általános szakképzési ösztöndíj 


