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BORTURISZTIKAI SZAKEMBER, SOMMELIER 

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI  

 

1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Borturisztikai szakember, sommelier 

2. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:  

 szakképzetség: Borturisztikai szakember, sommelier 

 angol megnevezése: Expert in Wine Tourism, Sommelier 

3. A szakirányú továbbképzési szak képzési területe: Gazdaságtudományok 

 

4. A felvétel feltételei: A képzésben bármely képzési területen szerzett alapfokozattal (BA, 

BSC) rendelkezők vehetnek részt.  

5. A képzési idő: 2 félév. 

6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit. 

7. A szakirányú továbbképzési szak képzési célja: 

 

A szakirányú továbbképzési szakon végzettek 

ismerik: 

 

 a magyar szőlő- és borfajtákat, beleértve a pezsgőt és a tokaji borokat, valamint 

elkészítési módjukat, 

 a hazai borvidékek sajátosságait és lehetséges kitörési pontjait elsősorban bor 

értékesítés, marketing valamint rendezvényszervezési szempontból, 

 a borkóstolás technikáját, a szakszerű borkínálást és felszolgálást, 

 a sommelier szakma legfőbb fogásait és eszközeit, 

 a borkészlettel való gazdálkodást, 

 a borok mellé ajánlható egyéb italokat és az ízben velük harmonizáló ételeket, 

 kitekintést kapnak a legfőbb bortermelő országok boraira, borvidékeire 

 

képesek: 

 étlapot összeállítani és borkóstolót, borvacsorát megszervezni, borhoz kapcsolódó 

program kínálatot összeállítani, ennek költségtervét, forgatókönyvét elkészíteni, 

 egy-egy bort önállóan jellemezni és értékelni, 

 felismerni a borhibákat és a borbetegségeket, 

 a terroir borok mellé más terroir termékeket megismerni és hozzárendelni, 

 elhelyezni a magyar borokat más országok boraihoz viszonyítva, kiemelve a magyar 

borok erősségeit 

 

 

alkalmasak: 

 egy-egy borvidéken megtalálható vagy kisebb családi, üzleti vállalkozás 

menedzselésére, üzleti terv készítésére, annak megvalósítására, borhoz kötődő 

rendezvények megtervezésére, megvalósítására,  
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 az üzemeltetést megelőző és a menedzselés során felmerülő kockázati tényezők 

felismerésére és kezelésére; 

  

rendelkeznek: 

 az ismereteket, képességeket és készségeket szintetizáló kompetenciákkal, beleértve a 

logikus gondolkodás által vezérelt gyakorlatias feladatértelmezést és az ennek 

megfelelő munkaszervezést, az együttműködést és a kompromisszumkészséget, a 

döntési és felelősségvállalási képességet, kiegészítve a sikerorientáltságon alapuló 

tervezési képességgel. 

8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb 

ismeretkörökhöz rendelt kreditérték 

8.1. Alapozó ismeretek: 9-12 kredit: 

TURISZTIKAI ALAPISMERETEK, REGIONÁLIS MENEDZSMENT 

8.2. Szakmai törzsanyag: 36-45 kredit: 

MAGYAR SZŐLŐ és BORFAJTÁK, PEZSGŐ, TOKAJI BOR, NEMZETKÖZI 

TRENDEK:. Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Ausztria, Németország és az 

Új-Világ borai, ÉTEL-ITAL PÁROSÍTÁS, ÉTLAP KIALAKÍTÁS, MAGYAR 

BORVIDÉKEK., A TERROIRE FOGALMA, BORMARKETING, SOMMELIER 

ISMERETEK, KÓSTOLÁSTECHNIKA, VÁLLALKOZÁS MENEDZSMENT 

 

8.3. Választható ismeretek: 3-6 kredit: 

FEHÉR, VÖRÖS ÉS ROSÉ BOROK, BORHIBÁK ÉS BORBETEGSÉGEK 

 

8.4. Gyakorlati ismeretek aránya: 58 %-42% 

9. A szakdolgozat kreditértéke: 5 kredit. 


