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Szállodai recepciós 
képzés 

Programkövetelmény azonosítója: 10135001 

Ha rendelkezel már előképzettséggel a turizmus-vendéglátás területén és most a szállodák vi-

lága vonz, akkor ne is keress tovább, megérkeztél. A tanfolyam nagyszerűsége nem is a tan-

anyagban rejlik, hanem abban, hogy olyan gyakorló szakemberek oktatnak majd, akik tökéle-

tesen ismerik a szállodák működését, mert ezen a területen dolgoznak, életszerű, valós képet 

mutatnak Neked a szállodák világáról. 

OKTATÓ 

SÁRVÁRI KRISZTINA 

A főiskola elvégzése után az idegenforgalom területén helyezkedtem el, szerelem volt az 

első látásra és a szerelem azóta is tart. Az elmúlt harminc évben dolgoztam légitársaság-

nál, utazási irodában és az elmúlt közel tíz évben szállodában. Folyamatos képzéseken 

vettem részt és képzéséket tartottam. Oktatói munkán során törekszem arra, hogy a szük-

séges elméleti tudást, a napi munkavégzés során tapasztalt helyzetekkel tegyem színe-

sebbé. Fontosnak tartom, hogy a hallgatók megfelelő elméleti és gyakorlati ismeretre te-

gyenek szert az idegenforgalom minden – általam jól ismert – területén. A célom, hogy a 

képzések alatt kedvet kapjanak ehhez a nehéz, de gyönyörű szakmához és találjanak 

benne ugyanannyi örömet, mint amennyit én találok nap mint nap. 

 

ÉLIÁS KATA 

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. 

 

A KÉPZÉS HOSSZA ÉS KÖLTSÉGE 

Ütemezés 

Hagyományos: Szombatonként vagy kéthetente szombat vasárnap 

Hibrid: minden szombaton VAGY minden vasárnap VAGY hét-

köznap kedden és csütörtökön 

Online: minden szombaton VAGY minden vasárnap VAGY hét-

köznap kedden és csütörtökön 

Képzés időtartama 3 hónap 

Képzési díj 85.500 Ft 
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MIT TARTALMAZ AZ ÁR? 

• az előzetes tudásmérés díját 

• az oktatói jegyzeteket  

• az oktatás díját 

• személyre szabott internetes felület biztosítását 

• a gyakorlat helyszínének biztosítását 

• a tananyagegységeket záró vizsga díját 

MI SZÜKSÉGES A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ? 

• Érettségi végzettség 

• Szakmai előképzettség: 

• 52 7822 02 Vendéglátó technikus 

• 54 811 01 Vendéglátás-szervező 

• 52 811 02 Vendéglős 

• 54 811 01 Vendéglátásszervező-vendéglős 

• 54 811 01 Vendéglátásszervező 

• 52 7872 02 Idegenforgalmi technikus 

• 52 7872 03 Idegenforgalmi ügyintéző 

• 54 7872 02 Idegenvezető 

• 54 812 01 Idegenvezető 

• 54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő 

• 5 1013 23 08 Vendégtéri szaktechnikus 

• 5 1015 23 07 Turisztikai technikus 

Továbbá: 

• egy idegen nyelvből B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga vagy idegenforgalmi-ven-

déglátóipari szaknyelvi B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga a szakmai vizsga meg-

kezdésekor. 

MIT JELENT AZ ELŐZETES TUDÁSMÉRÉS? 

• Amennyiben szeretnéd, előzetes tudásod/ismereteid beszámítjuk. 

• Az előzetes tudásmérést és a képzési tanácsadást ingyenesen biztosítjuk. 

• Az előzetes tudásméréssel számot adott ismereteid alapján felmentést kaphatsz a képzés 

egy része alól. Ezt írásbeli tesztekkel és oktatói elbeszélgetéssel mérjük fel. 

MI TÖRTÉNIK, HA KÉRDÉSED VAN, KIHEZ FORDULHATSZ? 

• Felmerülő kérdéseid ügyfélszolgálatunk 24 órán belül megválaszolja/megoldja. 

• Ennek a tanfolyamnak a felelőse Császár Anett, aki szintén melletted áll a képzés ideje 

alatt, telefonon és email-ben elérhető. 
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MILYEN KOMPETENCIÁKAT SZEREZHETSZ MEG A SZÁLLODAI RECEPCIÓS KÉPZÉS SORÁN? 

• Ismeri a szobafoglalási rendszerek, szálláshelykezelőszoftverek, elektronikus levelezők 

és a telefon használatát. Magabiztos nyelvtudással rendelkezik írásban és szóban egy-

aránt. 

• Ismeri a szállodai árképzés és a kapacitáskihasználás szakmai módszereit. 

• Ismeri a vendégérkeztetéssel kapcsolatos teendőket. Tisztában van a mindenkori beje-

lentési kötelezettséggel. Ismeri a szálloda különböző szolgáltatásait 

• Az étkezési és szórakozási lehetőségek, az utazási, menetrendi és közlekedési informá-

ciók tekintetében tájékozott, és a szükséges történelemi, politikai és honismerettel ren-

delkezik 

• Ismeri a szállodai szoftver és a szállodában használatos vendégnyilvántartási rendszerek 

használatát 

• Ismeri szállodai kulcs és kulcskártya, illetve a fejlettebb ajtónyitó okos eszközökre vo-

natkozó szakmai eljárásokat 

• Ismeri az üzenetek és küldemények átadásának szabályait. Ébreszteni tud. Rendelkezik 

a talált tárgy kezelésének ismeretével. Ismeri az értékcikkek árusításával kapcsolatos 

értékesítési előírásokat 

• Elsajátította az éjszakás műszak speciális feladatait. 

• Ismeri a szállodai földszinti munkakörökben elvárható feladatokat, ezek egymásra épü-

lését és munkaszervezését 

• Ismeri a saját és a szálloda többi egysége munkájának egymásra épülését 

• Ismeri a számlaadásra, a különböző fizetési módokra és valutaváltásra vonatkozó sza-

bályokat 

• Tisztában van a pénztár elszámoltatás szabályaival. 

KAPCSOLÓDÓ SZAKMAI KÉSZSÉGEK: 

• Ismeri a szobafoglalási rendszerek, szálláshely- kezelőszoftverek, elektronikus levele-

zők és a telefon használatát. Magabiztos nyelvtudással rendelkezik írásban és szóban 

egyaránt.  

• Ismeri a szállodai árképzés és a kapacitáskihasználás szakmai módszerit.  

• Ismeri a vendégérkeztetéssel kapcsolatos teendőket. Tisztában van a mindenkori beje-

lentési kötelezettséggel. 

• Ismeri a szálloda különböző szolgáltatásait. 

• Az étkezési és szórakozási lehetőségek, az utazási, menetrendi és közlekedési informá-

ció tekintetében tájékozott, és a szükséges történelemi, politikai és honismerettel ren-

delkezik. 

• Ismeri a szállodai szoftver és a szállodában használatos vendégnyilvántartási rendszerek 

használatát. 

• Ismeri szállodai kulcs és kulcskártya, illetve a fejlettebb ajtónyitó okos eszközökre vo-

natkozó szakmai eljárásokat. 
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• Ismeri az üzenetek és küldemények átadásának szabályait. Ébreszteni tud. Rendelkezik 

a talált tárgy kezelésének ismeretével. Ismeri az érték- cikkek árusításával kapcsolatos 

értékesítési előírásokat. 

• Elsajátította az éjszakás műszak speciális feladatait. 

• Ismeri a szállodai földszinti munkakörökben elvárható feladatokat, ezek egymásra épü-

lését és munkaszervezését. 

• Ismeri a saját és a szálloda többi egysége munkájának egymásra épülését. 

• Ismeri a számlaadásra, a különböző fizetési módokra és valutaváltásra vonatkozó sza-

bályokat. 

• Tisztában van a pénztár elszámoltatás szabályaival. 

MILYEN TARTALMAT FOGLAL MAGÁBA A SZÁLLODAI RECEPCIÓS TANFOLYAM? 

1. Szállodai recepciós 

MIÉRT MINKET VÁLASSZ SZÁLLODAI RECEPCIÓS VÉGZETTSÉGED MEGSZERZÉSÉHEZ? 

• Olyan gyakorló szakemberek dolgoznak a csapatunkban, akik igazi Klasszisok a szak-

májukban, ezáltal az elméletet és a gyakorlatot is könnyebb elsajátítani. 

• A képzésen többféle időbeosztás közül választhatsz, így lehetőséged van az életedbe 

leginkább beilleszthető megoldásra. 

• Nálunk nem számít hány éves vagy, csoportjainkban mindenféle korosztály megtalál-

ható. 

• Jó egy olyan csapathoz tartozni, ahol abból építkeznek, ami örömet okoz! 

• Kislétszámú csoportjainkban eredményesebb a tanulás, ráadásul családias a hangulat. 

• A munkánk a szenvedélyünk. Nálunk a tanfolyami résztvevő áll a középpontban, és a 

lelkesedésünk ragadós :-) ! 

A KÉPESÍTŐ VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELE 

• A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított ta-

núsítvány. 

HOGYAN ZAJLIK A SZAKMAI VIZSGA? 

SZAKMAI VIZSGATEVÉKENYSÉGEK LEÍRÁSA 

ÍRÁSBELI VIZSGA 

A vizsgatevékenység megnevezése: Szállodai recepciós feladatai 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc 

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50% 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám leg-

alább 60%-át elérte. 



 

 

 

 

5 
+36 30 103-1848 | +36 70 619-5705 

+36 30 895-1612 | +36 70 221-1393 info@klasszisoktatas.hu 

Engedélyszám: E/2020/000261 

Nyilvántartási szám:  B/2021/002345 

 

PROJEKTMUNKA 

A vizsgatevékenység megnevezése: Szállodai recepciós projektfeladat 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc 

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50 % 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám leg-

alább 60%-át elérte. 

 

Eredményes tanulást kívánunk! 

A Klasszis Csapat 


