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Zalaegerszegi SZC Keszthelyi Vendéglátó Technikum, Szakképző Iskola és 
Kollégium 

Iskolánk, a Zalaegerszegi SZC Keszthelyi Vendéglátó Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium (Keszthelyi 

VSZK) közel hatvan éves múltra tekint vissza. A 60-as évek elején a Belkereskedelmi Minisztérium Oktatási 

Főosztályán született meg a gondolat, hogy kísérleti jelleggel új típusú vendéglátó-ipari szakképzés induljon 

meg a Balaton partján a szakemberhiány pótlására. E gondolat megvalósulásaként 1964. szeptember 1-jén 

kezdődött meg a tanítás Hévízen, az ország első új rendszerű vendéglátó-ipari szakközépiskolájában. A 

képzés iránti igény, a növekvő tanulólétszám hamarosan kinőtte a hévízi lehetőségeket, s Keszthelyen szabad 

út nyílt egy modern, kollégiummal rendelkező  

iskola építésére. 1969. szeptember 10-én a VSZK Keszthelyen fogadta az új tanév diákjait. Az iskola 

struktúrája alapítása óta többszöri változáson ment keresztül, profilja folyamatosan bővült. Az oktatás 

kezdetben 5+1-es szakközépiskolai és hagyományos szakmunkásképzésből ált. A 70-es évek elejétől 

fokozatosan növekedett a felnőttoktatás, elsősorban levelező tagozatos formában. 1987-től a kereskedelmi 

szakmunkásképzéssel bővült az iskola profilja. Az 1990/91-es tan-évvel indult az integrált képzés kísérleti 

jelleggel. A negyedik évfolyam érettségije után lehetőségük volt a tanulóknak a vendéglátós vagy 

idegenforgalmi ágra szakosodni, a tanulmányokat gyakorlati és elméleti technikusképesítő vizsga zárta. Az 

1995/96-os tanév újdonsága a félfőiskolai képzés indítása volt, mely meghatározó lépés volt az iskola 

jövőjének, a térségben betöltött szerepének szempontjából is. Az 1998/99. tanév mérföldkő a Keszthelyi VSZK 

történetében, hiszen az integrált képzés, a hagyományos szakmunkásképzés,  

a sporttagozatos osztály, a szakmunkások szakközépiskolája változatlan formában történő kifutása mellett 

jelentős képzési szerkezetváltás történik. Belép az új rendszerű OKJ-s vendéglátó és idegenforgalmi 

technikusképzés 4 éves időtartammal a 8. osztályt végzett tanulók számára. Érettségizettek számára tovább 

folyt az un. félfőiskolai képzés, emellett azonban megjelent a kínálati palettán az akkreditált iskolarendszerű 

felsőfokú szakképzés is vendéglátó, idegenforgalmi szakmenedzser szakon - felvételi menteséggel, 

kreditációval a budapesti Gazdasági Főiskolára. A képzési választék további bővítését jelentette a 2 éves, 

más iskolában szerzett érettségire épülő vendéglátó, idegenforgalmi és kereskedelmi technikusképzés is. 

Újabb kiemelkedő lépés az iskola életében a Veszprémi Egyetem (a mai Pannon Egyetem) Georgikon 

Mezőgazdaságtudományi Karral (a mai Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE)) közös főiskolai 

képzés beindulása 2004 februárjában, vendéglátó és szálloda szakon.  
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Így kijelenthető, hogy az országban talán egyedülállóan, megvalósult a négyszintű képzés intézményünkben. 

Összegzésképpen elmondható, hogy a Keszthelyi VSZK az alapítástól kezdve korszerű körülmények között 

kínálja a képzés széles skáláját a vendéglátás, idegenforgalom, kereskedelem jövendő szakembereinek. A 

2020/2021-es tanévtől a sport ágazat (fitness-wellness instruktor képzés) is felkerült a képzési palettára. A 

képesítés megszerzése a képzési formától függően napjainkban 3 (szakképző iskola) – 5 (technikum) év. Az 

igényes oktatást biztosítja a korszerűen felszerelt taniroda, számítástechnikai szaktantermek, valamint a 

felszolgáló tanéttermek, tankonyhák. Az iskola sportélete magas színvonalú, az iskolai órákon kívül 

szabadidős tevékenységek keretében van lehetősége diákjainknak további sportolásra, versenyekre való 

felkészülésre. Német, osztrák kapcsolataink több hónapos külföldi tapasztalatcserét és tanulást jelenthetnek 

a diákoknak. A távolabbi lakhelyekről érkezők szállás- és ellátásigényét az iskolához tartozó kollégium teljes 

egészében megoldja. 

 

 


