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Nyilatkozat tárgyi feltételek meglétéről 

 

1. Alulírott Bárdi-Farkas Beáta, mint a Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános 

Iskola Gimnázium Szakgimnázium 8184 Balatonfűzfő Nike körút 2/3 OM: 202755 törvényes 

képviselője nyilatkozom, hogy a Technikumi képzés Turisztikai ágazati képzéshez előírt a 

szakmai oktatás megszervezéséhez szükséges tárgyi feltételekkel intézményünk 

rendelkezik.  

 

2. A szakmai oktatás megszervezéséhez szükséges tárgyi feltételek 

2.1 Eszközjegyzék ágazati alapoktatásra 

• Informatikai eszközök (számítógép, alapvető irodai szoftverek) 

• Munkabiztonsági eszközök 

• Egyéni védőfelszerelések 

• Szakács kézi szerszámok 

• Konyhai gépek, kisgépek (sütő, gőzpároló) 

• Meleg és hidegkonyhai felszerelések, eszközök 

• Tálaló eszközök, tálak, tányérok, csészék, sosier 

• Cukrász kéziszerszámok, eszközök 

• Rozsdamentes üstök, - gyorsforralók, - formák 

• Műanyag tálak, mérőedények 

• Rozsdamentes, falapos munkaasztalok 

• Főzőberendezések 

• Mikrohullámú melegítő 

• Mérőberendezések 

• Hűtő, fagyasztó, sokkoló 

• Asztali gyúró, keverő, habverő, gép 

• Sütő, berendezések 

• Étterem bútorai, berendezései, gépei, textíliák 
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• Eszpresszó kávégép gőzölővel és kávédarálóval ellátva 

• Alapterítéshez szükséges eszközök, poharak 

• Báreszközök, italkeveréshez szükséges eszközök 

• Flambír kocsi vagy asztali flambír állvány 

• Újra hasznosítható természetben lebomló, papír eszközök 

2.2 Eszközjegyzék szakirányú oktatásra 

• Szakmai szoftverek (útvonaltervező) 

• Irodai eszközök (számítógép, nyomtató, scanner) 

• Internetkapcsolat 

• Projektor 

• Autóbusz, mikrobusz 

• Mikrofon, mikroport 

Turisztikai szoftver (egyfajta szállodai szoftver, számlázó programmal kiegészítve, egyfajta 

utazási irodai szoftver, számlázó programmal kiegészítve). 

Intézményünk eszközállományában a székhelyen rendelkezésére áll: 

• egy négyállásos tankonyha teljes felszereléssel, tanári tűzhellyel, teljes felszereléssel, 

vendéglátó részleggel. 1. melléklet --- rendelkezésre áll 

• Továbbá saját fejlesztésű szállodai szoftver Sárkánykő Hotel néven. 

https://hotel.balatonfelvideki-iskola.com/ 2. melléklet --- rendelkezésre áll 

• Mikrofon, mikroport - az iskola eszközállományában --- rendelkezésre áll 

• Busz: a fenntartó által üzemeletetett és a BWM iskola rendelkezésére bocsátott 9 

személyes Opel Vivara gépjármű --- rendelkezésre áll 

• internetkapcsolat rendelkezésre áll --- rendelkezésre áll 

 

Balatonfűzfő, 2020. június 29. 

 

 

intézményvezető                                                                   fenntartó képviselője 

P.H.                                                                                               P.H. 
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