PROTOKOLL ÉS UTAZÁSÜGYINTÉZŐ
I.
1.

Általános irányelvek
A képzés szabályozásának jogi háttere

A központi program
– a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény,
– a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,
– a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény,
valamint
a 10/2007. (II. 27.) SZMM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos
– Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM
rendelet módosításáról,
– a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált
szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet,
– az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.)
OM rendelet,
– a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.)
SZMM rendelet,
– az 54 812 02 Protokoll és utazásügyintéző szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit
tartalmazó szakképesítésért felelős miniszteri rendelet
alapján készült.
A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni a szakképző intézményt
fenntartó helyi rendelkezéseit, az iskolaszék állásfoglalásait, a gyakorlati képzés megszervezésében
közreműködő gazdálkodó szervezet igényeit.
A képzés megszervezéséhez a szakképzést folytató intézmény a jelen általános irányelvekben
foglaltak, továbbá a központi programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján
elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját és a meghatározott képzési
időre vonatkozó megállapodást a gazdálkodó szervezettel. Ezen dokumentumokat a szakképző
intézmény fenntartója hagyja jóvá.
2. A szakképesítés, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma: 54 812 02
A szakképesítés megnevezése:

Protokoll és utazásügyintéző

Szakképesítések köre:
Elágazások:

Hozzárendelt FEOR szám:
Szakképzési évfolyamok száma:
Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

Azonosítószám:
Megnevezés:
3641
1
60 %
40 %

Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): 1

54 812 02 0010 54 01
Protokollügyintéző

Időtartama (évben vagy félévben):
Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:

nem szervezhető
Azonosítószám:
54 812 02 0010 54 02
Megnevezés:
Utazásügyintéző

Hozzárendelt FEOR szám:

3641

Szakképzési évfolyamok száma:
Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

1
70 %
30 %

Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):
Időtartama (évben vagy félévben):
Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:

nem szervezhető
-

3. A képzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. §-ában
szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus és egyéb szakember láthatja el.
Tárgyi feltételek
A szakmai elmélet oktatását és a szakképző iskolában folyó gyakorlati képzést a szakképző
iskolának kell megszervezni, amelyhez az alábbiak biztosítása szükséges:
– tanterem
– taniroda
– szaktanterem
– látogatás a Budapesti Kongresszusi Központban
– látogatás rendezvényszervező cégnél
– számítógép-terem
– látogatás protokollrendezvényen
A gazdálkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati képzéshez szükséges eszközök és felszerelések
jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet tartalmazza.
A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a gazdálkodó
szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara – adott esetben a szakképző iskola bevonásával –
ellenőrzi.
Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a gazdálkodó
szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek ellenőrzésére is.
A szabadsáv terhére heti 3 óra idegen nyelv oktatása ajánlott.
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4.

A tanulók felvételének feltételei
A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:
Iskolai előképzettség:
érettségi vizsga
Szakmai előképzettség:
eredményes nyelvi szintfelmérés, "A2" szint, az
europass nyelvi útlevél, a közös európai léptékre épülő
értékelési táblázat alapján
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:
Pályaalkalmassági követelmények:
nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

5.

A szakképesítés, elágazások munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
3641

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Utazási tanácsadó, szervező, idegenforgalmi ügyintéző

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Idegenforgalmi marketing tevékenységet végez, az utazáshoz kapcsolódó szolgáltatásokat értékesíti, tájékoztat, információt nyújt partnerei számára. Rendezvényszervezést
végez. Konferenciákat szervez. Ismeri és gyakorolja a protokollal kapcsolatos szabályokat
A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosító száma
megnevezése
52 812 01 0000 0000
Hostess
54 812 01 1000 0000
Idegenvezető
54 812 03 0000 0000
Szállodai portás, recepciós
6.

A képzés célja

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez
szükséges kompetenciák elsajátíttatása.
A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az
azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek,
személyes, társas és módszerkompetenciák).
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7.

A szakképesítés, elágazások követelménymoduljai

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1447-06 Adminisztráció végzése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Informatikai programokat alkalmaz
Ellátmányt kezel
Elszámol a bevétellel és a programgazdával
Bizonylatolja a pénzforgalmat
Statisztikát készít
Fizetteti az ügyfelet
Betartja és betartatja a biztonsági előírásokat
Közönséges banki műveleteket végez, szigorú számadású nyomtatványokat kezel
irattároz
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Ügyviteli feladatok és üzleti kommunikáció
A Üzleti adminisztráció
B Jegyzőkönyvek tartalmi és formai elemei
Készpénz, készpénzkímélő és készpénz nélküli pénzforgalom és számlázás
A
lebonyolításának szabályai
D Statisztika készítés módszere
C Jogi alapismeretek
B Pénzügyi alapismeretek
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Tájékozódás
5
Köznyelvi beszédkészség
2
ECDL 1. m. IT alapismeretek
2
ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2
ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
4
Telefonálás idegen nyelven
4
Irodatechnikai eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Rugalmasság
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Megbízhatóság
Szervezőkészség
Figyelemmegosztás
Társas kompetenciák:
Irányítási készség
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Határozottság
Udvariasság
Fogalmazó készség
Empatikus készség, jó modor
Módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Módszeres munkavégzés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1448-06 Kommunikációs tevékenység gyakorlása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Kapcsolatot tart az ügyféllel és a programgazdával
Vendégeket fogad, üdvözöl
Programokra intézi a regisztrációt
Programokat, szolgáltatásokat ajánl és értékesít
Információt ad a szolgáltatásokról
Ellenőrzi a szolgáltatás igénybevételét
Rendkívüli eseményekben intézkedik
Ügyfél elégedettségi felmérést végez
Idegen nyelven beszél
Ismeri és alkalmazza az üzleti kommunikáció szabályait
Szakmai tréningeken vesz részt
Folyamatosan képzi magát, aktualizálja a már meglévő tudását
Jegyzőkönyvet készít, reklamációt kezel
Média kapcsolatokat szervez, sajtóanyagokat készít
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Idegen nyelv tudás
A A szóbeli kommunikáció eszközeinek ismerete és alkalmazása
A A vendégek figyelmének felébresztése, fenntartása
A Előre nem látható helyzetekben megfelelő reakció
B Fogyasztóvédelem és környezetvédelem
A A csoport fogadásával és elutazásával kapcsolatos feladatok ellátása
A Tájékoztatás és felvilágosítás adása
B Felmerülő problémák megoldása
A Programok szervezése
A Fakultatív programok szervezése
B Regisztráció intézése programokra
A Önfejlesztés
C Ügyfélelégedettség mérési technikák
B Marketing, PR alapfogalmai, eszközei
B Reklamációs ügyek intézésének módjai
5

A
B

Az információ szerzés technikája
Munkabiztonsági előírások

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5
Tiszta artikuláció
5
Olvasott szakmai szöveg megértése
5
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5
Szakmai nyelvű beszédkészség
5
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
5
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
5
Idegen nyelvű beszédkészség
4
Telefonálás idegen nyelven
5
Turizmusban jellemző piktogramok értelmezése
5
Tájékozódás
4
Irodatechnikai eszközök használata
2
ECDL 6. m. Prezentáció
2
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Önállóság
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Felelősségtudat
Külső megjelenés
Szervezőkészség
Elhivatottság, elkötelezettség
Társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Irányítási készség
Interperszonális rugalmasság
Udvariasság
Kommunikációs rugalmasság
Meggyőzőkészség
Fogalmazó készség
Módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Figyelemmegosztás
Elemző készség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1458-06 Referensi tevékenységek végzése
A szakmai követelménymodul tartalma:
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Feladatprofil:
Kiírja az akciós ajánlatokat
Előkészítő tevékenységet végez
Információt gyűjt a piaci keresletről és kínálatról
Információt gyűjt az aktuális ajánlatokról, idegenforgalmi szolgáltatásokról
Ár- és programajánlatot kér
Szerződést köt a szolgáltatókkal
Csomagprogramot készít
Garantált programot készít
Összeállítja az árualapot
Előkalkulációt végez
Utókalkulációt, gazdasági értékelést készít
Utazás értékelést, elemzést készít
Katalógust készít
Hirdetést állít össze és ad fel
Üzleti célú utazásokat szervez és bonyolít
Utazásközvetítői szerződést köt a viszonteladókkal
Bizalmas tarifát készít
Figyeli a telítettséget és szükség esetén akciót készít
Kapcsolatot tart a törzsutasokkal és kedvezményes ajánlatot készít részükre
Kiválasztja az idegenvezetőket
Elszámoltatja a gépkocsivezetőket, idegenvezetőket
Forgatókönyvet készít, kapcsolatot tart az idegenvezetővel, reklamációs ügyeket kezel
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A A turizmus rendszere és kapcsolatai
A A turizmus rendszere, szervezeti struktúrája
A Alap- és nem alaptevékenységű üzletágak működtetése az utazási vállalkozásban
A A szállodai árak és a férőhelyek értékesítésének jellemzői
A Szálloda és utazási iroda kapcsolata, együttműködése
A A vendéglátás fogalma és jelentősége a gazdaságban
A Vám és devizaszabályok
A Forgatókönyv összeállítás szabályai
A A túra ellenőrzése, elszámolása
A Utazásközvetítői tevékenység
A Utazásközvetítői szerződés tartalmi és formai elemei
A Értékesítés folyamata az utas felé
A Utasbiztosítás, menetjegy értékesítés szabályainak alkalmazása
A Vízumértékesítés
A Valutaváltás szabályai
A Értékesítői tevékenység
A Saját árualap
A Csomagprogam ajánlása és értékesítése
A Előleg, részvételi díj bevételezésének előírásai
A Értékesítéssel kapcsolatos nyomtatványok szakszerű használata (utazási szerződés)
A Foglalás szabályai, online foglalási rendszerek ismerete és alkalmazása
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B
C
B

Gasztronómiai alapismeretek, turisztikai termékek minősítési rendszerei
Jogi alapismeretek
Szállodai alapismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 1. m. IT alapismeretek
2
ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2
ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
5
Turisztikai szoftverek használata
4
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5
Olvasott szakmai szöveg megértése
5
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5
Szakmai nyelvű beszédkészség
5
Idegen nyelvű fogalmazás írásban
5
Idegen nyelvű beszédkészség
5
Telefonálás idegen nyelven
5
Gépírás
5
Egyéb irodagépek kezelése
Személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Megbízhatóság
Önállóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Stressztűrő képesség
Külső megjelenés
Társas kompetenciák:
Meggyőzőkészség
Udvariasság
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Konfliktusmegoldó készség
Motiváló készség
Kommunikációs rugalmasság
Módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Kreativitás, ötletgazdagság
Rendszerező képesség
Értékelés
Figyelemmegosztás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1459-06 Rendezvényszervezés
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A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Előkészítő tevékenységet végez
Marketing tevékenységet végez
Előkészítő tárgyalást folytat
Egyezteti a szolgáltatásokat
Költségvetést, árajánlatot készít
Reklám, propaganda tevékenységet végez
Szerződést köt a megbízóval
Leköti a szolgáltatásokat
Lebonyolítja a konferenciát
Ütemtervet készít
Feladatlistát, forgatókönyvet készít
Biztosítja a személyi feltételeket
Biztosítja a technikai berendezéseket
Kísérőprogramokat szervez
Utómunkálatokat végez
Elszámol a megbízóval és szolgáltatókkal
Utókalkulációt készít
Sajtófigyelést végez
Szöveges elemzést készít
Szakmai anyagokat küld szét
Utókövetést (follow up) végez
Hálótervet készít, hírleveleket állít össze és postáz, előleg számlákat készít,
kongresszusi mappát állít össze, give-away-eket legyártat és beszerez
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Rendezvény és konferencia szervezés
A Rendezvényszervezés
A Társasági összejövetelek szervezése, bonyolítása
A Hivatalos események szervezése, bonyolítása
A Protokolláris vendéglátás szabályai
A Garantált programok szervezése
A Konferenciaszervezés
A A kongresszusi turizmus fogalma, feltételei
A A konferenciák, kongresszusok általános jellemzői
A Az előkészítő szakasz tevékenységei
A A tényleges szervezési folyamatok
A A kongresszus lebonyolítása
A Utómunkálatok teendői
A Az incentive turizmus jellemzői, tartalma
A Kiállítás, vásár szervezés
A A turisztikai kiállítások és vásárok szerepe, jelentősége
A A turisztikai kiállítások fajtái
A Információs munka a turisztikai vásáron
A Sajtómunka
A Viselkedés nyilvánosság előtt
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B
B
B
A
B
B
B
A

Marketing, PR
Marketingeszközök, marketing-mix
Marketing kommunikáció
Sport- és kulturális rendezvények speciális tulajdonságai
Idegenforgalmi földrajz
Szállodai alapismeretek
Gasztronómiai alapismeretek
Animáció

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 1. m. IT alapismeretek
2
ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2
ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
5
Turisztikai szoftverek használata
5
Tiszta artikuláció
4
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5
Olvasott szakmai szöveg megértése
5
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5
Szakmai nyelvű beszédkészség
5
Idegen nyelvű fogalmazás írásban
5
Idegen nyelvű beszédkészség
5
Telefonálás idegen nyelven
5
Gépírás
Személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Megbízhatóság
Önállóság
Stressztűrő képesség
Elhivatottság, elkötelezettség
Külső megjelenés
Időgazdálkodás képessége, gyors reagáló készség
Társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Udvariasság
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Irányítási készség
Motiválhatóság
Módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Tervezés
Kreativitás, ötletgazdagság
Rendszerező képesség
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Értékelés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1461-06 Utazásközvetítés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ismerteti a beutazási és vámszabályokat
Csomagprogramot ajánl és értékesít
Szálláshelyet ajánl és értékesít
Más utazásszervezők útjait ajánlja és értékesíti
Garantált programokat ajánl és értékesít
Előleget, részvételi díjat bevételez
Úti okmányokat (részvételi jegy, voucher) állít ki
Vizumértékesítést végez
Frissíti a honlapot az aktuális ajánlatokkal
Havi elszámolást készít a kiskereskedelmi és bizományosi termékek értékesítéséről
Utasbiztosítást értékesít
Menetjegyet értékesít
Útikönyvet, térképet, videofilmet értékesít
Belépőjegyeket értékesít
Programot ajánl és értékesít
Autókölcsönzést végez
Valutát vált
Saját autóbusz bérbeadását végzi
Kölcsönzési tevékenységet folytat (kerékpár, motor, stb.)
Felügyeli a határidős fizetési kötelezettségeket
Törzsutasokat szervez, törzsutas programokat kezel
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A A turizmus rendszere és kapcsolatai
A Értékesítés folyamata az utas felé
A Kiskereskedelmi és bizományosi tevékenység tartalma
A Utasbiztosítás, menetjegy értékesítés szabályainak alkalmazása
A Vízumértékesítés
A Valutaváltás szabályai
A Értékesítői tevékenység
A Saját árualap
A Csomagprogram ajánlása és értékesítése
A Szálláshely ajánlása és értékesítése
A Részvételi díj megállapításának szabályai
A Előleg, részvételi díj bevételezésének előírásai
A Értékesítéssel kapcsolatos nyomtatványok szakszerű használata (utazási szerződés)
A Foglalás szabályai, online foglalási rendszerek ismerete és alkalmazása
A Nemzetközi helyfoglalási rendszerek
A Úti okmányok kiállítása
A Utazásközvetítői tevékenység
A Utazásközvetítői szerződés tartalmi és formai elemei
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A
B
A

Idegenforgalmi földrajz
Szállodai alapismeretek
Ügyviteli ismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 1. m. IT alapismeretek
2
ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2
ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
5
Turisztikai szoftverek használata
4
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5
Olvasott szakmai szöveg megértése
5
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5
Szakmai nyelvű beszédkészség
5
Idegen nyelvű fogalmazás írásban
5
Idegen nyelvű beszédkészség
5
Telefonálás idegen nyelven
5
Gépírás
Személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Megbízhatóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Stressztűrő képesség
Külső megjelenés
Társas kompetenciák:
Meggyőzőkészség
Udvariasság
Kapcsolatteremtő készség
Irányítási készség
Motiválhatóság
Konfliktusmegoldó készség
Visszacsatolási készség
Módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Tervezés
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Információgyűjtés
Rendszerező képesség
Értékelés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1463-06 Információkezelés, közvetítés
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A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ellenőrzi a technikai berendezéseket
Ellenőrzi a munkához szükséges anyagokat
Utánrendeli a munkához szükséges anyagokat
Átnézi a napi és határidős feladatokat
Folyamatosan figyeli az új trendeket az új kínálatokat
Szakmai kiállításokon vesz részt
Megrendeléseket és visszaigazolásokat készít
Kapcsolatot tart a belföldi és külföldi szolgáltatókkal
Teljeskörű, naprakész információkat ad a célterületről (éghajlat, vallás, látnivalók,
fizetőeszköz stb.)
Egészségügyi felvilágosítást ad
Fakultatív programot ajánl és értékesít
Megkeresésre személyre szabott ajánlatot készít
Utazási szerződést köt az utassal
Foglalást készít
Részt vesz termékismertetéseken, study-tourokon
Ügyfél elégedettségi felmérést végez
Kezeli az utasreklamációkat
Elintézi a rávonatkozó kimenő és bejövő emaileket
Hivatalos és magánleveleket fogalmaz
Hivatalos iratokat készít
Ellátmányt kezel
Bizonylatolja a pénzforgalmat
Kiegyenlíti a számlát
Bejövő számlákat ellenőriz
Értékesítéshez kapcsolódó banki forgalmat ellenőriz
Figyel, elemez, információs anyagokat készít és összeállít
Média-kapcsolatokat kezel
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Az utazásszervezői és közvetítői és az idegenvezetői tevékenység jogi szabályozása
A Vám és devizaszabályok
A Fogyasztói érdekvédelem
B Az Európai Unió működése
A Előkalkuláció készítésének szabályai
A Értékesítői tevékenység
A Ügyviteli feladatok és üzleti kommunikáció
A Üzleti adminisztráció
A Jegyzőkönyvek tartalmi és formai elemei
A Irodatechnikai eszközök használata
A Üzleti kommunikáció
A Tárgyalástechnika
A Eladástechnika
A Elektronikus levelezés és Internet használat
A Számítógép és tartozékainak használata
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A
B
A
B

Pénzügyi alapismeretek
Idegenforgalmi földrajz
Creditmenedzsment
EU jog

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 1. m. IT alapismeretek
2
ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2
ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
5
Turisztikai szoftverek használata
4
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5
Olvasott szakmai szöveg megértése
5
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5
Szakmai nyelvű beszédkészség
5
Idegen nyelvű fogalmazás írásban
5
Idegen nyelvű beszédkészség
5
Telefonálás idegen nyelven
5
Gépírás
Személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Megbízhatóság
Döntésképesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Stressztűrő képesség
Társas kompetenciák:
Meggyőzőkészség
Udvariasság
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Irányítási készség
Konfliktusmegoldó készség
Visszacsatolási készség
Módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Tervezés
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Kreativitás, ötletgazdagság
Információgyűjtés
Rendszerező képesség
Értékelés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2504-06 Protokoll elmélet
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A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ismeri és alkalmazni tudja a társadalmi érintkezés (illem) szabályait és etikettjét hazai
és európai szinten
Ismeri a világban előforduló fontosabb sajátos eltéréseket
Ismeri és alkalmazza a civil szféra, az állami és nemzetközi protokoll előírásait
Ismeri a protokoll gyakorlatát a személyszállítás, a vendéglátás az elszállásolás, a
személyi biztosítás és biztonság stb. területén
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Társasági összejövetelek szervezése, bonyolítása
A Hivatalos események szervezése, bonyolítása
A Protokolláris vendéglátás szabályai
A Illem, etikett, protokoll alapfogalmai
A Általános viselkedési szabályok
A Hivatali érintkezés szabályai
A Viselkedés nyilvánosság előtt
A Hivatalos események típusai
A Rangsorolások szabályai
A Társadalomismeret
A Magyarország nemzetközi helyzete
A Magyarország politikai, gazdasági, kulturális kapcsolatai
A A mai magyar társadalom fő jellemzői
B Az Európai Unió működése
B Gasztronómia
A Művészettörténet
B Egyház és vallástörténet
C Szociológiai alapismeretek
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 1. m. IT alapismeretek
2
ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2
ECDL 3.m. Szövegszerkesztés
2
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2
ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
5
Gépírás
4
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5
Olvasott szakmai szöveg megértése
5
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5
Szakmai nyelvű beszédkészség
5
Idegen nyelvű fogalmazás írásban
5
Idegen nyelvű beszédkészség
5
Telefonálás idegen nyelven
Személyes kompetenciák:
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Felelősségtudat
Elhivatottság
Precizitás
Megbízhatóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Társas kompetenciák:
Meggyőzőkészség
Empatikus készség
Udvariasság
Kezdeményezőkészség
Motiválhatóság
Határozottság
Konfliktusmegoldó készség
Visszacsatolási készség
Motiváló készség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Rendszerezőképesség
Információgyűjtés
Figyelemmegosztás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2505-06 Protokoll gyakorlata
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ár- és programajánlatot kér
Szerződést köt a szolgáltatókkal
Előkalkulációt végez
Forgatókönyvet készít
Részvételi díjat megállapít
Utókalkulációt készít
Társasági összejöveteleket előkészít, szervez, bonyolít
Hivatalos eseményeket előkészít, szervez, bonyolít
Protokolláris vendéglátást bonyolít
Hivatalos tárgyalásokat szervez, bonyolít
Sajtótájékoztatót előkészít, szervez, bonyolít
Kultúrprogramot, hölgyprogramot szervez, bonyolít
Elszámolásokat végez, kapcsolatot tart biztonsági szervekkel, kiértékelést végez
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Társasági összejövetelek szervezése, bonyolítása
A Hivatalos események szervezése, bonyolítása
A Protokolláris vendéglátás szabályai
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A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
B
A
B
A
A
A
C

Garantált programok szervezése
A tényleges szervezési folyamatok
Az incentive turizmus jellemzői, tartalma
Sajtómunka
Ügyviteli feladatok és üzleti kommunikáció
Üzleti adminisztráció
Jegyzőkönyvek tartalmi és formai elemei
Tárgyalástechnika
Viselkedés nyilvánosság előtt
Marketing, PR
Önfejlesztés
Szervezési ismeretek
Idegen nyelv
Rendezvény szervezés
Embertípusok jellemzői
Gasztronómia
Művészettörténet
Egyház és vallástörténet
Pszichológiai alapismeretek
Idegenforgalmi földrajz
Szállodai alapismeretek
Szociológiai alapismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 1. m. IT alapismeretek
2
ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2
ECDL 3. Szövegszerkesztés
2
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2
ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
5
Szoftverek használata
4
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5
Olvasott szakmai szöveg megértése
5
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5
Szakmai nyelvű beszédkészség
5
Idegen nyelvű fogalmazás írásban
5
Idegen nyelvű beszédkészség
5
Telefonálás idegen nyelven
5
Gépírás
5
Nagyteljesítményű irodagépek kezelésének ismerete
Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
Döntésképesség
Stressztűrő képesség
Külső megjelenés
Állóképesség
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Társas kompetenciák:
Meggyőzőkészség
Empatikus készség
Udvariasság
Kezdeményezőkészség
Konfliktusmegoldó készség
Visszacsatolási készség
Motiváló készség
Kommunikációs rugalmasság
Módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Információgyűjtés
Rendszerező képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2506-06 Üzleti kommunikáció és ügyintézés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Alkalmazza a telefonálás szabályait magyar és idegen nyelven
Hivatalos és magánlevelet fogalmaz
Hivatalos tárgyalásokat folytat
Használja a modern kommunikációs eszközöket
Hivatalos iratokat készít
Hivatalos szervekkel kapcsolatot tart
Jegyzőkönyvet, feljegyzést, körlevelet készít
Pénzügyi folyamatokkal kapcsolatos nyomtatványokat tölt ki
Informatikai szoftvereket kezel
Prezentációt készít
Értékeli a szálláshelytípusokat
Úti jegyeket rendel
Hivatalos utazásokat bonyolít
Hostess feladatokat lát el
Munkanaplót, ütemtervet vezet
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Idegen nyelv
A Ügyviteli feladatok és üzleti kommunikáció
A Az incentive turizmus jellemzői, tartalma
A Szállodai alapismertek
A Ügyviteli feladatok és üzleti kommunikáció
A Üzleti adminisztráció
A Jegyzőkönyvek tartalmi és formai elemei
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A
A
B
A
A
B
A
A
A

Tárgyalástechnika
Viselkedés nyilvánosság előtt
Marketing, PR
Önfejlesztés
Szervezés
Előre nem látható helyzetekben megfelelő reakció
Utazási ügyintézés
Embertípusok jellemzői
Pszichológiai alapismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 1. m. IT alapismeretek
2
ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2
ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2
ECDL 6. m. Prezentáció
2
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
5
Irodai szoftverek használata
4
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5
Olvasott szakmai szöveg megértése
5
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5
Szakmai nyelvű beszédkészség
5
Idegen nyelvű fogalmazás írásban
5
Idegen nyelvű beszédkészség
5
Telefonálás idegen nyelven
5
Gépírás
Személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Külső megjelenés
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Tűrőképesség
Társas kompetenciák:
Udvariasság
Tömör fogalmazás készsége
Motiválhatóság
Határozottság
Konfliktusmegoldó készség
Visszacsatolási készség
Motiváló készség
Kommunikációs rugalmasság
Módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Tervezés
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Logikus gondolkodás
Értékelés
Információgyűjtés
Rendszerező képesség

20

Az 54 812 02 0010 54 01 azonosító számú, Protokollügyintéző megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
1447-06
Adminisztráció végzése
1448-06
Kommunikációs tevékenység gyakorlása
1459-06
Rendezvényszervezés
2504-06
Protokoll elmélet
2505-06
Protokoll gyakorlat
2506-06
Üzleti kommunikáció és ügyintézés
Az 54 812 02 0010 54 02 azonosító számú, Utazásügyintéző megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
1447-06
Adminisztráció végzése
1448-06
Kommunikációs tevékenység gyakorlása
1458-06
Referensi tevékenységek végzése
1461-06
Utazásközvetítés
1463-06
Információkezelés, közvetítés
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8. A képzés szerkezete
Az 54 812 02 0010 54 01 azonosító számú, Protokollügyintéző megnevezésű
elágazás időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4
6

340/1.0/2506-06
340/1.0/2505-06

7
8
9
10
11

340/2.0/2505-06

12

340/3.0/2505-06
340/4.0/2505-06

340/2.0/2504-06
340/3.0/2504-06

340/1.0/2504-06

340/1.0/1459-06

340/1.0/1448-06

340/1.0/1447-06

5

340/2.0/1447-06

13
14
15
16
17
18
19
20

340/1.0/2506-06
340/2.0/2506-06
340/3.0/2506-06

340/2.0/2504-06

340/2.0/1459-06

340/1.0/1459-06
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340/2.0/1448-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.
Új tananyagegységek lehetnek:

– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése,
megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegységek

– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m. Információ és
kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó tananyagegységek.

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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Az 54 812 02 0010 54 02 azonosító számú, Utazásügyintéző megnevezésű
elágazás időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

340/3.0/1463-06

340/2.0/1461-06
340/3.0/1461-06
340/2.0/1463-06
340/1.0/1463-06

340/1.0/1461-06

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.
Új tananyagegységek lehetnek:

– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése,
megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegységek

– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m. Információ és
kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó tananyagegységek.

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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Az 54 812 02 0010 54 01 azonosító számú, Protokollügyintéző megnevezésű elágazás szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

megnevezése

1
2
3
4

340/1.0/1447-06
340/2.0/1447-06
340/1.0/1448-06
340/2.0/1448-06

5

340/1.0/1459-06

6
7
8
9

340/2.0/1459-06
340/1.0/2504-06
340/2.0/2504-06
340/3.0/2504-06

Pénzügyi tevékenységek
Adminisztráció
Általános kommunikáció
Üzleti kommunikáció
Rendezvényszervezői munka
alapjai
Rendezvényszervezés folyamata
Protokoll elméleti ismeretei
Társadalomismeret
Művelődéstörténet
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340/1.0/2505-06

Viselkedési szabályok alkalmazása

11

340/2.0/2505-06

12
13

340/3.0/2505-06
340/4.0/2505-06
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340/1.0/2506-06

15
16

340/2.0/2506-06
340/3.0/2506-06

Hivatalos programok szervezése
és bonyolítása
A vendéglátás protokollja
Marketing, PR
Delegációk utazásának
megszervezése
Üzleti kommunikáció
Üzleti ügyintézés
Mindösszesen óra:
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elméletigényes gyakorlati
gyakorlati
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0
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0
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0
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50

0
0
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0
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28
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14
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Az 54 812 02 0010 54 02 azonosító számú, Utazásügyintéző megnevezésű elágazás szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

17
18
19
20

340/1.0/1447-06
340/2.0/1447-06
340/1.0/1448-06
340/2.0/1448-06

21

340/1.0/1458-06

22
23
24

340/2.0/1458-06
340/3.0/1458-06
340/4.0/1458-06

megnevezése
Pénzügyi tevékenységek
Adminisztráció
Általános kommunikáció
Üzleti kommunikáció
A turizmus rendszere és
kapcsolatai
Szálloda és vendéglátóipar
Gasztronómia
Idegenforgalmi földrajz
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elméleti

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati
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340/4.0/1461-06
340/1.0/1463-06
340/2.0/1463-06
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9.

Szervezett aktív belföldi és
nemzetközi idegenforgalom
tevékenységei
Szervezett passzív belföldi és
nemzetközi idegenforgalom
tevékenységei
Alaptevékenységű üzletágakat
működtet
Nem alaptevékenységű üzletágakat
működtet
Értékesítést végez az utas felé
Banki tevékenységet végez
Ügyintézői tevékenységet végez
Ügyviteli tevékenységet végez
Idegen nyelv
Mindösszesen óra:
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0
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28

0
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0

0
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0

0

12

0
21
9
37
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617

0
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0
0
0

85
0
18
0
0
247

85
21
27
37
96
864

A szakképesítés, elágazások vizsgáztatási követelményei
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Modulzáró vizsga eredményes letétele
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga
eredményes letételével
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A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1447-06 Adminisztráció végzése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Az üzleti élet bonyolításához nélkülözhetetlen teendők bemutatása, pénzügyi, jogi
ismeretek alkalmazása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1448-06 Kommunikációs tevékenység gyakorlása
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Előre megadott szempontok alapján összeállított helyzetgyakorlatok megoldása
szóbeli kommunikációs eszközök alkalmazásával
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 45 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1458-06 Referensi tevékenységek végzése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Megadott szempontok alapján komplex csomagtúra összeállítása beutazó vagy
kiutazó csoport számára (ajánlatkérés a partnertől vagy ajánlatevés a partnernek,
programterv összeállítása, előkalkuláció és forgatókönyv elkészítése az
idegenvezető részére)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 180 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1459-06 Rendezvényszervezés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Megadott esettanulmány alapján program, forgatókönyv, előkalkuláció, levelezés,
végelszámolás összeállítása számítógépen
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A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 180 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Rendezvényszervezési ismeretek tételsor alapján
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 60%
2. feladat 40%
5. vizsgarész
–
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1461-06 Utazásközvetítés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Megadott kritériumok alapján konkrét csomagtúra értékesítése, a részvételi díj
megállapítása és bevételezése, úti okmányok kiállítása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A turisztikai vállalkozások működésének jogi háttere, az utazásközvetítői
tevékenység tartalma, az alap és nem alap tevékenységű üzletágak működtetése,
az értékesítés menete, dokumentumai
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1463-06 Információkezelés, közvetítés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Megadott adatok alapján megrendelő levél készítésre autóbuszra vagy
visszaigazolás készítése személyre szabott program és árajánlat alapján
szövegszerkesztővel
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 45 perc
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A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Szituációs helyzetgyakorlat: a rendelkezésre álló segédanyagok felhasználásával
teljes körű információ nyújtása az ügyfélnek különböző úti célok esetében
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
8. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2504-06 Protokoll elmélet
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Az illem, etikett, protokoll alapfogalmainak, a magyar és nemzetközi
viselkedéskultúra, a hivatali érintkezés, a hivatalos események protokoll szabályai
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Művészettörténet, egyház és vallástörténet, társadalomismeret és a a hazaitól
eltérő kultúrák szokásai
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
9. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2505-06 Protokoll gyakorlata
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Szituációs gyakorlat: megadott kritériumok alapján a kommunikációs szabályok és
a protokoll ismeretek szakszerű alkalmazása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Szituációs gyakorlat: magyar nyelven írásban megadott instrukciók alapján az
ügyfél szóbeli tájékoztatása idegen nyelven az eseményről, teendőkről stb.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
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Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
10. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2506-06 Üzleti kommunikáció és ügyintézés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Szituációs gyakorlat: a rendelkezésre álló segédanyagok felhasználásával
felkészülés egy hivatalos tárgyalásra a megadott szempontok alapján
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Prezentáció készítése számítógépen és szóbeli bemutatása megadott kritériumok
alapján
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Megadott szempontok alapján úti jegy rendelése a hivatalos levél formai és
tartalmi követelményeinek figyelembe vételével, szövegszerkesztővel
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 30%
3. feladat 30%
A szakmai vizsga értékelése %-osan
Az 54 812 02 0010 54 01 azonosító számú, Protokollügyintéző megnevezésű elágazáshoz
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 10
4. vizsgarész: 20
8. vizsgarész: 15
9. vizsgarész: 30
10. vizsgarész: 15
Az 54 812 02 0010 54 02 azonosító számú, Utazásügyintéző megnevezésű elágazáshoz
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10
29

2. vizsgarész:
3. vizsgarész:
6. vizsgarész:
7. vizsgarész:

10
30
30
20

A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez, elágazáshoz rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
10.

Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a Protokoll és
utazásügyintéző szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás felméréséhez” c.
dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
Az 54 812 02 0010 54 01 azonosító számú, Protokollügyintéző megnevezésű elágazás szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG

340/1.0/1447-06

Pénzügyi
tevékenységek

azonosítója

sza
sza
sza

340/1.1/1447-06
340/1.2/1447-06
340/1.3/1447-06

18
9
9

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/1.1/1447-06
A tananyagelem megnevezése:
Pénzügyi műveletek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellátmányt kezel
Elszámol a bevétellel és a programgazdával
Bizonylatolja a pénzforgalmat
Fizetteti az ügyfelet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Készpénz, készpénzkímélő és készpénz nélküli pénzforgalom és számlázás
lebonyolításának szabályai
C típus Jogi alapismeretek
B típus Pénzügyi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Empatikus készség, jó modor
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 15%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 15%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 25%
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0
0
0

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma
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Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Taniroda
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Pénz fogalma, fajtái, pénz funkciói. Pénzügypolitika, bankrendszer
A pénzforgalom általános szabályai. Készpénzforgalom, készpénznélküli, készpénzkímélő
fizetési formák
Számlázás, pénz bevételezése, kiadása, szigorú számadású nyomtatványok kezelése,
alkalmazása
Pro forma számla és végszámla fogalma
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/1.2/1447-06
A tananyagelem megnevezése:
Banki műveletek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közönséges banki műveleteket végez, szigorú számadású nyomtatványokat kezel irattároz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Készpénz, készpénzkímélő és készpénz nélküli pénzforgalom és számlázás
lebonyolításának szabályai
C típus Jogi alapismeretek
B típus Pénzügyi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Empatikus készség, jó modor
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 15%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 15%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 25%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Taniroda
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
32

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mai magyar bankrendszer felépítése. Értékpapírfajták, tőzsde működése
Banki műveletek. Banki szolgáltatások típusai, bankszámla szerződések, banki
finanszírozás
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/1.3/1447-06
A tananyagelem megnevezése:
Valuta, deviza, vám
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közönséges banki műveleteket végez, szigorú számadású nyomtatványokat kezel irattároz
Fizetteti az ügyfelet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Készpénz, készpénzkímélő és készpénz nélküli pénzforgalom és számlázás
lebonyolításának szabályai
C típus Jogi alapismeretek
B típus Pénzügyi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Telefonálás idegen nyelven
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Empatikus készség, jó modor
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 15%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 15%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 25%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Taniroda
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Valuta, deviza
Vám- és devizaszabályok. VPOP tevékenységei
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

2. TANANYAGEGYSÉG

340/2.0/1447-06

Adminisztráció

azonosítója

sza
sza
szk
sza

340/2.1/1447-06
340/2.2/1447-06
340/2.3/1447-06
340/2.4/1447-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/2.1/1447-06
A tananyagelem megnevezése:
Informatikai programok, irodatechnika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Informatikai programokat alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Figyelemmegosztás
Rugalmasság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
32 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Telekommunikációs és irodatechnikai berendezések használata
Számítógéphasználat, szoftverkezelés, szövegszerkesztés, táblázatkezelés,
adatbáziskezelés, internet, elektronikus levelezés
Értékesítési programok, turizmusban használt szoftverek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/2.2/1447-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzleti levelezés, iratkezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közönséges banki műveleteket végez, szigorú számadású nyomtatványokat kezel irattároz
Elszámol a bevétellel és a programgazdával
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Ügyviteli feladatok és üzleti kommunikáció
A típus Üzleti adminisztráció
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
4. szint Irodatechnikai eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Taniroda
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A levél fogalma, fajtái, tartalmi és formai követelményei
Adatkezelés, iratkezelés, irattározás, statisztika
Ügyvitel, ügyiratkezelés feladatrendszere
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/2.3/1447-06
A tananyagelem megnevezése:
Jegyzőkönyv, statisztika készítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Statisztikát készít
Elszámol a bevétellel és a programgazdával
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Ügyviteli feladatok és üzleti kommunikáció
A típus Üzleti adminisztráció
B típus Jegyzőkönyvek tartalmi és formai elemei
D típus Statisztika készítés módszere
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
4. szint Irodatechnikai eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Taniroda
Képzési idő:
7 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Jegyzőkönyv tartalmi és formai elemei
Egyszerű statisztikák, kimutatások készítése
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/2.4/1447-06
A tananyagelem megnevezése:
Munka- és balesetvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és betartatja a biztonsági előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Irodatechnikai eszközök használata
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5. szint Tájékozódás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
7 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munka-, tűz- és balesetvédelem alapjai
Problémamegoldás, segítségnyújtás baleset esetén
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3. TANANYAGEGYSÉG

340/1.0/1448-06

Általános
kommunikáció

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza

340/1.1/1448-06
340/1.2/1448-06
340/1.3/1448-06
340/1.4/1448-06
340/1.5/1448-06
340/1.6/1448-06
340/1.7/1448-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/1.1/1448-06
A tananyagelem megnevezése:
A kommunikáció elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vendégeket fogad, üdvözöl
Programokra intézi a regisztrációt
Programokat, szolgáltatásokat ajánl és értékesít
Információt ad a szolgáltatásokról
Ellenőrzi a szolgáltatás igénybevételét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A szóbeli kommunikáció eszközeinek ismerete és alkalmazása
A típus Tájékoztatás és felvilágosítás adása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Irodatechnikai eszközök használata
5. szint Tiszta artikuláció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kommunikáció fogalma, folyamata. A kommunikáció modellje
A kommunikáció típusai (szimbolikus, verbális, nonverbális és metakommunikáció)
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/1.2/1448-06
A tananyagelem megnevezése:
A kommunikáció eszközei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vendégeket fogad, üdvözöl
Ügyfél elégedettségi felmérést végez
Idegen nyelven beszél
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Idegen nyelv tudás
A típus A szóbeli kommunikáció eszközeinek ismerete és alkalmazása
A típus A vendégek figyelmének felébresztése, fenntartása
B típus Marketing, PR alapfogalmai, eszközei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Irodatechnikai eszközök használata
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5. szint Tiszta artikuláció
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Tanulói tevékenységformák:
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 50%
Csoportos helyzetgyakorlat 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Taniroda
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kommunikációs eszközök tudatos használata.
Az írásbeli és szóbeli kommunikáció eszközei
A testbeszéd eszközei
A kommunikáció tárgyi eszközei
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/1.3/1448-06
A tananyagelem megnevezése:
Kommunikáció a gyakorlatban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kapcsolatot tart az ügyféllel és a programgazdával
Vendégeket fogad, üdvözöl
Idegen nyelven beszél
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Idegen nyelv tudás
A típus A szóbeli kommunikáció eszközeinek ismerete és alkalmazása
A típus A vendégek figyelmének felébresztése, fenntartása
A típus Előre nem látható helyzetekben megfelelő reakció
A típus A csoport fogadásával és elutazásával kapcsolatos feladatok ellátása
A típus Tájékoztatás és felvilágosítás adása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Telefonálás idegen nyelven
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
5. szint Idegen nyelvű beszédkészség
5. szint Tiszta artikuláció
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Meggyőzőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 50%
Csoportos helyzetgyakorlat 50%
A képzési helyszín jellege:
Taniroda
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kommunikációs helyzetek, gyakorlatok megoldása
Bemutatkozás, kézfogás. Megszólítás, tegezés, önözés, magázás. A telefonálás szabályai
Az empátia szerepe a hatékony kommunikációban
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/1.4/1448-06
A tananyagelem megnevezése:
Kapcsolatszervezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kapcsolatot tart az ügyféllel és a programgazdával
Média kapcsolatokat szervez, sajtóanyagokat készít
Idegen nyelven beszél
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Idegen nyelv tudás
A típus A szóbeli kommunikáció eszközeinek ismerete és alkalmazása
A típus A vendégek figyelmének felébresztése, fenntartása
A típus Tájékoztatás és felvilágosítás adása
A típus Programok szervezése
A típus Fakultatív programok szervezése
B típus Fogyasztóvédelem és környezetvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
5. szint Tiszta artikuláció
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Telefonálás idegen nyelven
5. szint Idegen nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Udvariasság
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
Csoportos helyzetgyakorlat 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Taniroda
Képzési idő:
5 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kapcsolatkialakítás, kapcsolatfenntartás módszerei, kapcsolattartási szabályok
Kapcsolatfenntartás ügyfelekkel, partnerekkel, médiával, egyéb érdekszférával
Az egyes nemzetek eltérő kommunikációs gyakorlata
Kapcsolat munkatársakkal
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/1.5/1448-06
A tananyagelem megnevezése:
Önismeret, emberismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kapcsolatot tart az ügyféllel és a programgazdával
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A szóbeli kommunikáció eszközeinek ismerete és alkalmazása
B típus Felmerülő problémák megoldása
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
5. szint Tiszta artikuláció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Elemző készség
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Esetleírás készítése 50%
Elemzés készítése tapasztalatokról 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Taniroda
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az emberi magatartás pszichológiai alapjai. Önismeret, emberismeret
Önismeret fejlesztése
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/1.6/1448-06
A tananyagelem megnevezése:
Személyiségtípusok, utastípusok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kapcsolatot tart az ügyféllel és a programgazdával
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A szóbeli kommunikáció eszközeinek ismerete és alkalmazása
A típus A vendégek figyelmének felébresztése, fenntartása
A típus A csoport fogadásával és elutazásával kapcsolatos feladatok ellátása
B típus Felmerülő problémák megoldása
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
5. szint Tiszta artikuláció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Elemző készség
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Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Esetleírás készítése 50%
Elemzés készítése tapasztalatokról 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Taniroda
Képzési idő:
5 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Személyiségtípusok, utastípusok
Az emberek kezelésének módszerei
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/1.7/1448-06
A tananyagelem megnevezése:
Információszerzés, önképzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakmai tréningeken vesz részt
Folyamatosan képzi magát, aktualizálja a már meglévő tudását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Önfejlesztés
A típus Az információ szerzés technikája
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4. szint Irodatechnikai eszközök használata
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
5. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Önállóság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Információk önálló rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Taniroda
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Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az információszerzés technikája. Az önálló tanulás hatákonysága
A naprakész tájékozottság jelentősége, megszerzése
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4. TANANYAGEGYSÉG

340/2.0/1448-06

Üzleti
kommunikáció

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza

340/2.1/1448-06
340/2.2/1448-06
340/2.3/1448-06
340/2.4/1448-06
340/2.5/1448-06
340/2.6/1448-06
340/2.7/1448-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/2.1/1448-06
A tananyagelem megnevezése:
Etikett, protokollelmélet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vendégeket fogad, üdvözöl
Ismeri és alkalmazza az üzleti kommunikáció szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A szóbeli kommunikáció eszközeinek ismerete és alkalmazása
A típus Programok szervezése
A típus Fakultatív programok szervezése
B típus Regisztráció intézése programokra
C típus Ügyfélelégedettség mérési technikák
B típus Marketing, PR alapfogalmai, eszközei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Meggyőzőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 50%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Taniroda
Képzési idő:
7 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kapcsolattartási szabályok, viselkedés nyilvánosság előtt
Etikett, protokoll kialakulásának története
Illemszabályok
A protokoll különféle területei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/2.2/1448-06
A tananyagelem megnevezése:
Etikett, protokoll gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vendégeket fogad, üdvözöl
Média kapcsolatokat szervez, sajtóanyagokat készít
Ismeri és alkalmazza az üzleti kommunikáció szabályait
Idegen nyelven beszél
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Idegen nyelv tudás
A típus A szóbeli kommunikáció eszközeinek ismerete és alkalmazása
A típus Előre nem látható helyzetekben megfelelő reakció
A típus A csoport fogadásával és elutazásával kapcsolatos feladatok ellátása
B típus Felmerülő problémák megoldása
B típus Regisztráció intézése programokra
B típus Munkabiztonsági előírások
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Tiszta artikuláció
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Telefonálás idegen nyelven
5. szint Idegen nyelvű beszédkészség
4. szint Irodatechnikai eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 50%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Taniroda
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Etikett és protokoll a gyakorlatban, helyzetgyakorlatok
Öltözködés, divat, névjegykártya, ajándékozás, vendégfogadás, ültetés, protokolláris
rendezvények lebonyolítása
Telefonhasználat, rangsorolás
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/2.3/1448-06
A tananyagelem megnevezése:
Idegenforgalom speciális szabályai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Programokra intézi a regisztrációt
Programokat, szolgáltatásokat ajánl és értékesít
Információt ad a szolgáltatásokról
Ellenőrzi a szolgáltatás igénybevételét
Vendégeket fogad, üdvözöl
Idegen nyelven beszél
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Idegen nyelv tudás
A típus A szóbeli kommunikáció eszközeinek ismerete és alkalmazása
A típus A vendégek figyelmének felébresztése, fenntartása
A típus A csoport fogadásával és elutazásával kapcsolatos feladatok ellátása
A típus Tájékoztatás és felvilágosítás adása
A típus Programok szervezése
A típus Fakultatív programok szervezése
C típus Ügyfélelégedettség mérési technikák
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Turizmusban jellemző piktogramok értelmezése
5. szint Tájékozódás
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Idegen nyelvű beszédkészség
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Telefonálás idegen nyelven
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Figyelemmegosztás
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 40%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Taniroda
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Képzési idő:
7 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az idegenforgalomra vonatkozó speciális protokollszabályok
A vendéglátás és idegenforgalom speciális szabályai
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/2.4/1448-06
A tananyagelem megnevezése:
Reklamációs ügyek kezelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Jegyzőkönyvet készít, reklamációt kezel
Rendkívüli eseményekben intézkedik
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A szóbeli kommunikáció eszközeinek ismerete és alkalmazása
A típus Előre nem látható helyzetekben megfelelő reakció
B típus Fogyasztóvédelem és környezetvédelem
B típus Felmerülő problémák megoldása
A típus Reklamációs ügyek intézésének módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Telefonálás idegen nyelven
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Elemző készség
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Meggyőzőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 50%
Csoportos helyzetgyakorlat 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Taniroda
Képzési idő:
7 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A reklamációs ügyek kezelésének alapszabályai és módszerei. Az empátia fogalma és
gyakorlata
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/2.5/1448-06
A tananyagelem megnevezése:
Prezentáció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Programokat, szolgáltatásokat ajánl és értékesít
Információt ad a szolgáltatásokról
Média kapcsolatokat szervez, sajtóanyagokat készít
Idegen nyelven beszél
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Idegen nyelv tudás
A típus A szóbeli kommunikáció eszközeinek ismerete és alkalmazása
A típus A vendégek figyelmének felébresztése, fenntartása
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
5. szint Tiszta artikuláció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Külső megjelenés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 30%
Írásos elemzések készítése 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Taniroda
Képzési idő:
7 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hatékony prezentáció ismérvei
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/2.6/1448-06
A tananyagelem megnevezése:
Tárgyalástechnika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a szolgáltatás igénybevételét
Média kapcsolatokat szervez, sajtóanyagokat készít
Ismeri és alkalmazza az üzleti kommunikáció szabályait
Idegen nyelven beszél
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Idegen nyelv tudás
A típus A szóbeli kommunikáció eszközeinek ismerete és alkalmazása
C típus Ügyfélelégedettség mérési technikák
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Tiszta artikuláció
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Telefonálás idegen nyelven
5. szint Idegen nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Elemző készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Meggyőzőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Leírás készítése 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Taniroda
Képzési idő:
7 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tárgyalási stílusok. A tárgyalás folyamata. Az érvelés képessége
A siker, a sikeres személyiség ismérvei
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/2.7/1448-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzleti kommunikáció gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a szolgáltatás igénybevételét
Média kapcsolatokat szervez, sajtóanyagokat készít
Ismeri és alkalmazza az üzleti kommunikáció szabályait
Idegen nyelven beszél
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Idegen nyelv tudás
A típus A szóbeli kommunikáció eszközeinek ismerete és alkalmazása
A típus Előre nem látható helyzetekben megfelelő reakció
A típus Tájékoztatás és felvilágosítás adása
B típus Felmerülő problémák megoldása
B típus Marketing, PR alapfogalmai, eszközei
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
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2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4. szint Irodatechnikai eszközök használata
5. szint Tiszta artikuláció
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Elemző készség
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Meggyőzőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Információk önálló rendszerezése 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
A képzési helyszín jellege:
Taniroda
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Prezentáció, tárgyalás a gyakorlatban
Helyzetgyakorlatok, szerepjátékok
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

5. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/1.1/1459-06
A tananyagelem megnevezése:
Rendezvényszervezés alapfogalmai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hálótervet készít, hírleveleket állít össze és postáz, előleg számlákat készít, kongresszusi
mappát állít össze, give-away-eket legyártat és beszerez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Rendezvény és konferencia szervezés
A típus Rendezvényszervezés
A típus A kongresszusi turizmus fogalma, feltételei
A típus A turisztikai kiállítások és vásárok szerepe, jelentősége
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Rendezvényszervezés alapfogalmainak megismerése
Rendezvényszervező cégek megismerése
A turizmus és a rendezvényszervezés kapcsolata
Rendezvények kialakulása, története, általános jellemzői
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/1.2/1459-06
A tananyagelem megnevezése:
Rendezvények fajtái, jellemzői
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hálótervet készít, hírleveleket állít össze és postáz, előleg számlákat készít, kongresszusi
mappát állít össze, give-away-eket legyártat és beszerez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Rendezvény és konferencia szervezés
A típus Rendezvényszervezés
A típus Társasági összejövetelek szervezése, bonyolítása
A típus Sport- és kulturális rendezvények speciális tulajdonságai
A típus A konferenciák, kongresszusok általános jellemzői
A típus Az incentive turizmus jellemzői, tartalma
A típus Kiállítás, vásár szervezés
A típus A turisztikai kiállítások fajtái
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Látogatás a Budapesti Kongresszusi Központban
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Rendezvényfajták megismerése
Konferencia, kongresszus, szimpózium, szeminárium, előadás, kerekasztal, fórum,
vándorgyűlés
Bál, bankett, gála, fesztivál, kulturális és sportrendezvények
Oktatási rendezvények (tréningek, továbbképzések), sajtótájékoztató, workshop,
termékbemutató, divatbemutató, board meeting, partnertalálkozó
Esküvő és egyéb családi rendezvények, nyugdíjas találkozó, speciális vacsoraestek
(borkóstolós, nemzeti folklór, stb.)

53

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/1.3/1459-06
A tananyagelem megnevezése:
Rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátási formák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egyezteti a szolgáltatásokat
Költségvetést, árajánlatot készít
Leköti a szolgáltatásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Protokolláris vendéglátás szabályai
A típus Animáció
B típus Gasztronómiai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Idegen nyelvű fogalmazás írásban
5. szint Idegen nyelvű beszédkészség
5. szint Telefonálás idegen nyelven
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezés
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Állóalkalmak: állófogadás, garden-party, coctail-party
Ültetétes alkalmak: villásreggeli, munkaebéd, bankett, díszétkezések, üzleti étkezések
Vegyes alkalmak
A tárgyi és személyi feltételek biztosítása
Önkiszolgáló vagy felszolgált étkezések; állóhoz: get together party, coffee break, ülőhöz:
étel és italbemutató. Eszközismeret
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

6. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/2.1/1459-06
A tananyagelem megnevezése:
Előkészítő tevékenység
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészítő tevékenységet végez
Előkészítő tárgyalást folytat
Egyezteti a szolgáltatásokat
Költségvetést, árajánlatot készít
Reklám, propaganda tevékenységet végez
Leköti a szolgáltatásokat
Szakmai anyagokat küld szét
Hálótervet készít, hírleveleket állít össze és postáz, előleg számlákat készít, kongresszusi
mappát állít össze, give-away-eket legyártat és beszerez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az előkészítő szakasz tevékenységei
B típus Gasztronómiai alapismeretek
B típus Idegenforgalmi földrajz
B típus Szállodai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
5. szint Turisztikai szoftverek használata
5. szint Gépírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezés
Kreativitás, ötletgazdagság
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Időgazdálkodás képessége, gyors reagáló készség
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 10%
Esetleírás készítése 10%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Műveletek gyakorlása 20%
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Taniroda
Látogatás rendezvényszervező cégnél
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rendezvény előkészítő tevékenységeinek lépései
Előkészítő tárgyalások lefolytatása
Hálóterv készítése
Hírlevelek, kongresszusi mappák összeállítása
A rendezvény helyszínének megválasztása
Programok összeállítása, rendezvény meghirdetése
Alvállalkozók felkutatása, beérkező megrendelések kezelése, információs munka,
visszacsatolás a rendezvénygazdához
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/2.2/1459-06
A tananyagelem megnevezése:
Szerződéskötés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egyezteti a szolgáltatásokat
Szerződést köt a megbízóval
Leköti a szolgáltatásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az előkészítő szakasz tevékenységei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Idegen nyelvű fogalmazás írásban
5. szint Idegen nyelvű beszédkészség
5. szint Telefonálás idegen nyelven
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Taniroda
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szolgáltatások lekötése
Szerződések tartalmi, formai elemei, szerződéskötés feltételei
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/2.3/1459-06
A tananyagelem megnevezése:
Forgatókönyv, költségterv készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Költségvetést, árajánlatot készít
Ütemtervet készít
Feladatlistát, forgatókönyvet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az előkészítő szakasz tevékenységei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5. szint Gépírás
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezés
Kreativitás, ötletgazdagság
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
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Kapcsolatteremtő készség
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Információk önálló rendszerezése 10%
Esetleírás készítése 10%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Taniroda
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Költségvetés, árajánlat készítése
Feladatlista készítése
Forgatókönyv készítésének menete, forgatókönyv típusai
Költségterv készítése, véglegesítése
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/2.4/1459-06
A tananyagelem megnevezése:
Szervezési folyamat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Biztosítja a személyi feltételeket
Biztosítja a technikai berendezéseket
Kísérőprogramokat szervez
Hálótervet készít, hírleveleket állít össze és postáz, előleg számlákat készít, kongresszusi
mappát állít össze, give-away-eket legyártat és beszerez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Hivatalos események szervezése, bonyolítása
A típus Garantált programok szervezése
A típus Konferenciaszervezés
A típus A tényleges szervezési folyamatok
A típus Kiállítás, vásár szervezés
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Idegen nyelvű beszédkészség
5. szint Telefonálás idegen nyelven
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Kreativitás, ötletgazdagság
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Időgazdálkodás képessége, gyors reagáló készség
Stressztűrő képesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 10%
Esetleírás készítése 10%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Műveletek gyakorlása 20%
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Taniroda
Látogatás rendezvényszervező cégnél
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rendezvény tényleges szervezési folyamatának ismerete
A rendezvények technikai követelményei
A rendezvények személyi háttere
Végleges programtájékoztató elkészítése a résztvevők számára
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/2.5/1459-06
A tananyagelem megnevezése:
Lebonyolítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lebonyolítja a konferenciát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Társasági összejövetelek szervezése, bonyolítása
A típus Hivatalos események szervezése, bonyolítása
A típus A kongresszus lebonyolítása
A típus Viselkedés nyilvánosság előtt
A típus Animáció
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Idegen nyelvű beszédkészség
5. szint Telefonálás idegen nyelven
5. szint Tiszta artikuláció
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Megbízhatóság
Külső megjelenés
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Udvariasság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 10%
Esetleírás készítése 10%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Műveletek gyakorlása 20%
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Taniroda
Látogatás rendezvényszervező cégnél
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Regisztrációs iroda felállítása
Végleges forgatókönyv bonyolítóknak, folyamatos vendégszolgálat, előre nem tervezhető
feladatok és megoldásuk
Vendégkitűzők, konferenciatáskák összekészítése
A rendezvény lebonyolításának folyamata, szolgáltatások, rendelkezésre álló feltételek
ellenőrzése
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/2.6/1459-06
A tananyagelem megnevezése:
Értékelés, lezárás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Utómunkálatokat végez
Elszámol a megbízóval és szolgáltatókkal
Utókalkulációt készít
Sajtófigyelést végez
Szöveges elemzést készít
Szakmai anyagokat küld szét
Utókövetést (follow up) végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Utómunkálatok teendői
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5. szint Gépírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Értékelés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 40%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Taniroda
Látogatás rendezvényszervező cégnél
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szolgáltatók számláinak ellenőrzése, kiegyenlítése
Utókalkuláció készítése
Zárójelentés készítése, a rendezvény értékelése
Referenciamappa készítése
Follow up munkálatok
Szolgáltatókkal tapasztalatok kiértékelése
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/2.7/1459-06
A tananyagelem megnevezése:
Marketingmunka
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Marketing tevékenységet végez
Reklám, propaganda tevékenységet végez
Sajtófigyelést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Információs munka a turisztikai vásáron
A típus Sajtómunka
A típus Viselkedés nyilvánosság előtt
B típus Marketing, PR
B típus Marketingeszközök, marketing-mix
B típus Marketing kommunikáció
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Idegen nyelvű beszédkészség
5. szint Telefonálás idegen nyelven
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Tervezés
Kreativitás, ötletgazdagság
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 40%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Taniroda
Látogatás rendezvényszervező cégnél
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rendezvény propagandájának megtervezése
Reklámtevékenység tartalma
Sajtómunka, kapcsolattartás a médiával
Híranyagok összeállítása és kibocsátása, továbbá: sajtófogadás, szponzorkapcsolatok
keresése és kiépítése, rendezvény PR tevékenysége

62

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

7. TANANYAGEGYSÉG

340/1.0/2504-06

Protokoll elméleti
ismeretei

azonosítója

sza
sza
sza

340/1.1/2504-06
340/1.2/2504-06
340/1.3/2504-06

32
18
32

0
0
0

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

82

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/1.1/2504-06
A tananyagelem megnevezése:
Protokoll alapfogalmai, szintjei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ismeri és alkalmazni tudja a társadalmi érintkezés (illem) szabályait és etikettjét hazai és
európai szinten
Ismeri és alkalmazza a civil szféra, az állami és nemzetközi protokoll előírásait
Ismeri a protokoll gyakorlatát a személyszállítás, a vendéglátás az elszállásolás, a személyi
biztosítás és biztonság stb. területén
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Társasági összejövetelek szervezése, bonyolítása
A típus Hivatalos események szervezése, bonyolítása
A típus Hivatali értintkezés szabályai
A típus Viselkedés nyilvánosság előtt
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3.m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Logikus gondolkodás
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Elhivatottság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Empatikus készség
Udvariasság
Kezdeményezőkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A protokoll fogalma és funkciója
A protokoll története
Az illem, etikett, jog, erkölcs, szokások, vallás és a protokoll tartalmi különbözőségei,
kapcsolatuk a protokollal
A protokoll szintjei: állami, diplomáciai, üzleti protokoll
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/1.2/2504-06
A tananyagelem megnevezése:
A protokollrendezvények fajtái
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ismeri és alkalmazni tudja a társadalmi érintkezés (illem) szabályait és etikettjét hazai és
európai szinten
Ismeri és alkalmazza a civil szféra, az állami és nemzetközi protokoll előírásait
Ismeri a protokoll gyakorlatát a személyszállítás, a vendéglátás az elszállásolás, a személyi
biztosítás és biztonság stb. területén
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Protokolláris vendéglátás szabályai
A típus Hivatalos események típusai
A típus Rangsorolások szabályai
B típus Gasztronómia
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Gépírás
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Logikus gondolkodás
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kezdeményezőkészség
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%
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Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A protokollrendezvények fajtái: konferencia, előadás, értekezlet, közgyűlés, tanácskozás,
workshop, sajtótájékoztató, fórum, kiállítás, bemutató, audiencia, fogadás, bemutatkozó
látogatás, kongresszus
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/1.3/2504-06
A tananyagelem megnevezése:
A protokoll eszköztára
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ismeri és alkalmazni tudja a társadalmi érintkezés (illem) szabályait és etikettjét hazai és
európai szinten
Ismeri és alkalmazza a civil szféra, az állami és nemzetközi protokoll előírásait
Ismeri a protokoll gyakorlatát a személyszállítás, a vendéglátás az elszállásolás, a személyi
biztosítás és biztonság stb. területén
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Illem, etikett, protokoll alapfogalmai
A típus Rangsorolások szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Idegen nyelvű fogalmazás írásban
5. szint Idegen nyelvű beszédkészség
5. szint Telefonálás idegen nyelven
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Áttekintő képesség
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Visszacsatolási készség
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Protokoll-lista, forgatókönyv, meghívó, programfüzet, ültetési eszközök
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/2.1/2504-06
A tananyagelem megnevezése:
Magyarország és az Európai Unió
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ismeri és alkalmazni tudja a társadalmi érintkezés (illem) szabályait és etikettjét hazai és
európai szinten
Ismeri és alkalmazza a civil szféra, az állami és nemzetközi protokoll előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A mai magyar társadalom fő jellemzői
A típus Társadalomismeret
A típus Magyarország nemzetközi helyzete
A típus Magyarország politikai, gazdasági, kulturális kapcsolatai
B típus Az Európai Unió működése
C típus Szociológiai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerezőképesség
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Magyarország gazdasági, politikai, társadalmi helyzete
Az Európai Unió felépítése
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Magyarország az Európai Unióban
Magyarország legújabb kori történelme
A Kárpát medence országai, a visegrádi négyek és az EU. A tevékenységhez fűződő uniós
elvárások
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9. TANANYAGEGYSÉG

340/3.0/2504-06

Művelődéstörténet

azonosítója

sza
sza

340/3.1/2504-06
340/3.2/2504-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/3.1/2504-06
A tananyagelem megnevezése:
Magyarország művészeti emlékei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ismeri a világban előforduló fontosabb sajátos eltéréseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános viselkedési szabályok
A típus Művészettörténet
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerezőképesség
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Meggyőzőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A művészetek történelmi áttekintése az őskortól napjainkig
Magyarország művészeti emlékei
A magyar zene
Közgyűjtemények (könyvtár, múzeum, levéltár)
Kiemelten: világörökségi helyszínek
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/3.2/2504-06
A tananyagelem megnevezése:
Vallástörténet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ismeri a világban előforduló fontosabb sajátos eltéréseket
Ismeri és alkalmazni tudja a társadalmi érintkezés (illem) szabályait és etikettjét hazai és
európai szinten
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános viselkedési szabályok
B típus Gasztronómia
B típus Egyház és vallástörténet
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerezőképesség
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vallás és a protokoll kapcsolata
A világvallások kialakulása, fő tanításai
A kultúrák különbözőségei
A vallások és a turizmus sajátos kapcsolatrendszere
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10. TANANYAGEGYSÉG

340/1.0/2505-06

Viselkedési
szabályok
alkalmazása

azonosítója

sza

340/1.1/2505-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/1.1/2505-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános és speciális viselkedési szabályok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Társasági összejöveteleket előkészít, szervez, bonyolít
Protokolláris vendéglátást bonyolít
Hivatalos tárgyalásokat szervez, bonyolít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Ügyviteli feladatok és üzleti kommunikáció
A típus Viselkedés nyilvánosság előtt
A típus Embertípusok jellemzői
A típus Önfejlesztés
A típus Pszichológiai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Telefonálás idegen nyelven
5. szint Idegen nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Külső megjelenés
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Empatikus készség
Udvariasság
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Műveletek gyakorlása 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
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Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
A képzési helyszín jellege:
Taniroda
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Viselkedés a nyilvánosság előtt
Megjelenési és öltözködési szabályok, viselkedés a nyilvánosság előtt: köszönés és
megszólítás magyarul és idegen nyelven
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11. TANANYAGEGYSÉG

340/2.0/2505-06

Hivatalos
programok
szervezése és
bonyolítása

jellege

azonosítója

sza

340/2.1/2505-06
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sza
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0
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/2.1/2505-06
A tananyagelem megnevezése:
Hivatalos programok szervezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ár- és programajánlatot kér
Szerződést köt a szolgáltatókkal
Előkalkulációt végez
Forgatókönyvet készít
Társasági összejöveteleket előkészít, szervez, bonyolít
Protokolláris vendéglátást bonyolít
Hivatalos tárgyalásokat szervez, bonyolít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Társasági összejövetelek szervezése, bonyolítása
A típus Hivatalos események szervezése, bonyolítása
A típus A tényleges szervezési folyamatok
A típus Üzleti adminisztráció
A típus Tárgyalástechnika
A típus Szervezési ismeretek
A típus Rendezvény szervezés
A típus Szállodai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
2. szint Szoftverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5. szint Gépírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Meggyőzőkészség
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Műveletek gyakorlása 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 15%
Szolgáltatási napló vezetése 5%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
A képzési helyszín jellege:
Taniroda
Látogatás protokollrendezvényen
Képzési idő:
32 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hivatalos programok szervezésének folyamata
Tárgyi és személyi feltételek biztosítása, szolgáltatások megrendelése, foglalása
Hivatalos programok, kísérőprogramok összeállítása
Közlekedési eszközök, parkolók, VIP-várók stb. biztosítása
Biztonsági kérdések, időterv készítése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/2.2/2505-06
A tananyagelem megnevezése:
Hivatalos programok lebonyolítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részvételi díjat megállapít
Utókalkulációt készít
Hivatalos eseményeket előkészít, szervez, bonyolít
Protokolláris vendéglátást bonyolít
Hivatalos tárgyalásokat szervez, bonyolít
Sajtótájékoztatót előkészít, szervez, bonyolít
Elszámolásokat végez, kapcsolatot tart biztonsági szervekkel, kiértékelést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Társasági összejövetelek szervezése, bonyolítása
A típus Hivatalos események szervezése, bonyolítása
A típus Ügyviteli feladatok és üzleti kommunikáció
A típus Üzleti adminisztráció
A típus Jegyzőkönyvek tartalmi és formai elemei
A típus Pszichológiai alapismeretek
C típus Szociológiai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
5. szint Idegen nyelvű fogalmazás írásban
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5. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Telefonálás idegen nyelven
5. szint Nagyteljesítményű irodagépek kezelésének ismerete
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Döntésképesség
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Konfliktusmegoldó készség
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 20%
Utólagos szóbeli beszámoló 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Műveletek gyakorlása 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 5%
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 20%
A képzési helyszín jellege:
Taniroda
Látogatás protokollrendezvényen
Képzési idő:
32 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vendégek fogadása, elhelyezése, szolgáltatások biztosítása
Programok, étkezések lebonyolítása
Adminisztratív tevékenység biztosítása
Személy- és érdekvédelem
Elszámolás, számlák rendezése
Follow up
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/2.3/2505-06
A tananyagelem megnevezése:
Vendégkísérés feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Forgatókönyvet készít
Társasági összejöveteleket előkészít, szervez, bonyolít
Kultúrprogramot, hölgyprogramot szervez, bonyolít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Garantált programok szervezése
A típus A tényleges szervezési folyamatok
A típus Az incentive turizmus jellemzői, tartalma
A típus Szervezési ismeretek
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A típus Rendezvény szervezés
A típus Idegen nyelv
A típus Művészettörténet
A típus Idegenforgalmi földrajz
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Idegen nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Állóképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Empatikus készség
Udvariasság
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 25%
Műveletek gyakorlása 25%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 10%
Szolgáltatási napló vezetése 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
A képzési helyszín jellege:
Taniroda
Látogatás protokollrendezvényen
Képzési idő:
32 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vendégek kísérésének feladatai
Kultúr- és kísérőprogramok szervezése, bonyolítása
Hostess feladatai a protokollmunkában
Idegenvezetés módszertana

76

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

12. TANANYAGEGYSÉG

340/3.0/2505-06

A vendéglátás
protokollja

azonosítója

sza

340/3.1/2505-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/3.1/2505-06
A tananyagelem megnevezése:
Protokolláris vendéglátás szabályai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ár- és programajánlatot kér
Szerződést köt a szolgáltatókkal
Előkalkulációt végez
Társasági összejöveteleket előkészít, szervez, bonyolít
Protokolláris vendéglátást bonyolít
Sajtótájékoztatót előkészít, szervez, bonyolít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Protokolláris vendéglátás szabályai
A típus A tényleges szervezési folyamatok
A típus Szervezési ismeretek
A típus Rendezvény szervezés
A típus Idegen nyelv
B típus Gasztronómia
B típus Egyház és vallástörténet
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Idegen nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Állóképesség
Stressztűrő képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Motiváló készség
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Tanulói tevékenységformák:
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 15%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Műveletek gyakorlása 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
A képzési helyszín jellege:
Taniroda
Látogatás protokollrendezvényen
Képzési idő:
32 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános gasztronómiai ismeretek
Az otthoni és a hivatali vendéglátás formái
Meghívás, ajándékozás
Különböző kultúrák étkezési szokásai
Vendéglátás és kínálás formái

78

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

13. TANANYAGEGYSÉG

340/4.0/2505-06

Marketing, PR

azonosítója

sza

340/4.1/2505-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/4.1/2505-06
A tananyagelem megnevezése:
Propaganda, sajtómunka
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ár- és programajánlatot kér
Szerződést köt a szolgáltatókkal
Előkalkulációt végez
Sajtótájékoztatót előkészít, szervez, bonyolít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Sajtómunka
A típus Üzleti adminisztráció
B típus Marketing, PR
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 20%
Utólagos szóbeli beszámoló 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
A képzési helyszín jellege:
Taniroda
Látogatás protokollrendezvényen
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Képzési idő:
32 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hatékony propaganda ismérvei
A reklám eszközei és funkciói
A sajtómunka tartalma, kapcsolattartás a médiával
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14. TANANYAGEGYSÉG

340/1.0/2506-06

Delegációk
utazásának
megszervezése

jellege

azonosítója

sza

340/1.1/2506-06
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0
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/1.1/2506-06
A tananyagelem megnevezése:
Utazási ügyintézést végez
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a telefonálás szabályait magyar és idegen nyelven
Hivatalos és magánlevelet fogalmaz
Használja a modern kommunikációs eszközöket
Pénzügyi folyamatokkal kapcsolatos nyomtatványokat tölt ki
Informatikai szoftvereket kezel
Értékeli a szálláshelytípusokat
Úti jegyeket rendel
Hivatalos utazásokat bonyolít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Idegen nyelv
A típus Az incentive turizmus jellemzői, tartalma
A típus Szállodai alapismertek
B típus Marketing, PR
A típus Önfejlesztés
A típus Szervezés
A típus Utazási ügyintézés
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Idegen nyelvű beszédkészség
5. szint Telefonálás idegen nyelven
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Tervezés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Visszacsatolási készség
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Információk önálló rendszerezése 30%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
A képzési helyszín jellege:
Taniroda
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Utazásügyintézői feladatok ellátása
Szállás foglalása, repülőjegyek rendelése
Utazások lebonyolítása, transzferek szervezése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/1.2/2506-06
A tananyagelem megnevezése:
Hostessfeladatokat lát el
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a telefonálás szabályait magyar és idegen nyelven
Használja a modern kommunikációs eszközöket
Hostessfeladatokat lát el
Munkanaplót, ütemtervet vezet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Idegen nyelv
A típus Viselkedés nyilvánosság előtt
B típus Előre nem látható helyzetekben megfelelő reakció
A típus Embertípusok jellemzői
A típus Pszichológiai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Határozottság
Konfliktusmegoldó készség
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Tanulói tevékenységformák:
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 20%
Szolgáltatási napló vezetése 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 40%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
A képzési helyszín jellege:
Taniroda
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hostessfeladatok ismerete, ellátása
Megjelenés, öltözködés
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15. TANANYAGEGYSÉG

340/2.0/2506-06

Üzleti
kommunikáció

azonosítója

sza

340/2.1/2506-06

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/2.1/2506-06
A tananyagelem megnevezése:
Kapcsolatot tart belföldi és külföldi partnerekkel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a telefonálás szabályait magyar és idegen nyelven
Hivatalos és magánlevelet fogalmaz
Használja a modern kommunikációs eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Idegen nyelv
A típus Viselkedés nyilvánosság előtt
A típus Embertípusok jellemzői
A típus Pszichológiai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Telefonálás idegen nyelven
5. szint Idegen nyelvű beszédkészség
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Külső megjelenés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Konfliktusmegoldó készség
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 100%
A képzési helyszín jellege:
Taniroda
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Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kapcsolattartás személyesen, telefonon
Kapcsolattartás szabályai
Írásbeli kapcsolattartás, idegen nyelvű levelezés
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16. TANANYAGEGYSÉG

340/3.0/2506-06

Üzleti ügyintézés

azonosítója

sza
sza

340/3.1/2506-06
340/3.2/2506-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/3.1/2506-06
A tananyagelem megnevezése:
Tárgyalást folytat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hivatalos tárgyalásokat folytat
Használja a modern kommunikációs eszközöket
Prezentációt készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Idegen nyelv
A típus Ügyviteli feladatok és üzleti kommunikáció
A típus Tárgyalástechnika
A típus Viselkedés nyilvánosság előtt
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Idegen nyelvű beszédkészség
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezés
Logikus gondolkodás
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Határozottság
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 40%
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 30%
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A képzési helyszín jellege:
Taniroda
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tárgyalási technikák alkalmazása
Ajánlat, alku, lezárás szakasza
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/3.2/2506-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzleti adminisztrációt végez
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hivatalos és magánlevelet fogalmaz
Használja a modern kommunikációs eszközöket
Hivatalos iratokat készít
Hivatalos szervekkel kapcsolatot tart
Jegyzőkönyvet, feljegyzést, körlevelet készít
Pénzügyi folyamatokkal kapcsolatos nyomtatványokat tölt ki
Informatikai szoftvereket kezel
Prezentációt készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Idegen nyelv
A típus Ügyviteli feladatok és üzleti kommunikáció
A típus Üzleti adminisztráció
A típus Jegyzőkönyvek tartalmi és formai elemei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Gépírás
5. szint Idegen nyelvű fogalmazás írásban
5. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5. szint Irodai szoftverek használata
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 25%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 25%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 50%
A képzési helyszín jellege:
Taniroda
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Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hivatalos levelek tartalmi és formai elemei
Jegyzőkönyvek tartalmi és formai elemei
Ügyviteli feladatok ellátása
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Az 54 812 02 0010 54 02 azonosító számú, Utazásügyintéző megnevezésű elágazás szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

17. TANANYAGEGYSÉG

340/1.0/1447-06

Pénzügyi
tevékenységek

azonosítója

sza
sza
sza

340/1.1/1447-06
340/1.2/1447-06
340/1.3/1447-06

18
9
9

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/1.1/1447-06
A tananyagelem megnevezése:
Pénzügyi műveletek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellátmányt kezel
Elszámol a bevétellel és a programgazdával
Bizonylatolja a pénzforgalmat
Fizetteti az ügyfelet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Készpénz, készpénzkímélő és készpénz nélküli pénzforgalom és számlázás
lebonyolításának szabályai
C típus Jogi alapismeretek
B típus Pénzügyi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Empatikus készség, jó modor
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 15%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 15%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 25%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 25%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Taniroda
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Pénz fogalma, fajtái, pénz funkciói. Pénzügypolitika, bankrendszer
A pénzforgalom általános szabályai. Készpénzforgalom, készpénznélküli, készpénzkímélő
fizetési formák
Számlázás, pénz bevételezése, kiadása, szigorú számadású nyomtatványok kezelése,
alkalmazása
Pro forma számla és végszámla fogalma
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/1.2/1447-06
A tananyagelem megnevezése:
Banki műveletek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közönséges banki műveleteket végez, szigorú számadású nyomtatványokat kezel irattároz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Készpénz, készpénzkímélő és készpénz nélküli pénzforgalom és számlázás
lebonyolításának szabályai
C típus Jogi alapismeretek
B típus Pénzügyi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Empatikus készség, jó modor
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 15%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 15%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 25%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Taniroda
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mai magyar bankrendszer felépítése. Értékpapírfajták, tőzsde működése
Banki műveletek. Banki szolgáltatások típusai, bankszámla szerződések, banki
finanszírozás
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/1.3/1447-06
A tananyagelem megnevezése:
Valuta, deviza, vám
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közönséges banki műveleteket végez, szigorú számadású nyomtatványokat kezel irattároz
Fizetteti az ügyfelet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Készpénz, készpénzkímélő és készpénz nélküli pénzforgalom és számlázás
lebonyolításának szabályai
C típus Jogi alapismeretek
B típus Pénzügyi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Telefonálás idegen nyelven
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Empatikus készség, jó modor
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 15%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 15%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 25%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Taniroda
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Valuta, deviza
Vám- és devizaszabályok. VPOP tevékenységei
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18. TANANYAGEGYSÉG

340/2.0/1447-06

Adminisztráció

azonosítója

sza
sza
szk
sza

340/2.1/1447-06
340/2.2/1447-06
340/2.3/1447-06
340/2.4/1447-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/2.1/1447-06
A tananyagelem megnevezése:
Informatikai programok, irodatechnika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Informatikai programokat alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Figyelemmegosztás
Rugalmasság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
32 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Telekommunikációs és irodatechnikai berendezések használata
Számítógéphasználat, szoftverkezelés, szövegszerkesztés, táblázatkezelés,
adatbáziskezelés, internet, elektronikus levelezés
Értékesítési programok, turizmusban használt szoftverek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/2.2/1447-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzleti levelezés, iratkezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közönséges banki műveleteket végez, szigorú számadású nyomtatványokat kezel irattároz
Elszámol a bevétellel és a programgazdával
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Ügyviteli feladatok és üzleti kommunikáció
A típus Üzleti adminisztráció
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
4. szint Irodatechnikai eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Taniroda
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A levél fogalma, fajtái, tartalmi és formai követelményei
Adatkezelés, iratkezelés, irattározás, statisztika
Ügyvitel, ügyiratkezelés feladatrendszere
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/2.3/1447-06
A tananyagelem megnevezése:
Jegyzőkönyv, statisztika készítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Statisztikát készít
Elszámol a bevétellel és a programgazdával
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Ügyviteli feladatok és üzleti kommunikáció
A típus Üzleti adminisztráció
B típus Jegyzőkönyvek tartalmi és formai elemei
D típus Statisztika készítés módszere
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
4. szint Irodatechnikai eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Taniroda
Képzési idő:
7 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Jegyzőkönyv tartalmi és formai elemei
Egyszerű statisztikák, kimutatások készítése
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/2.4/1447-06
A tananyagelem megnevezése:
Munka- és balesetvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és betartatja a biztonsági előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Irodatechnikai eszközök használata
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5. szint Tájékozódás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
7 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munka-, tűz- és balesetvédelem alapjai
Problémamegoldás, segítségnyújtás baleset esetén
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19. TANANYAGEGYSÉG

340/1.0/1448-06

Általános
kommunikáció

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza

340/1.1/1448-06
340/1.2/1448-06
340/1.3/1448-06
340/1.4/1448-06
340/1.5/1448-06
340/1.6/1448-06
340/1.7/1448-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/1.1/1448-06
A tananyagelem megnevezése:
A kommunikáció elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vendégeket fogad, üdvözöl
Programokra intézi a regisztrációt
Programokat, szolgáltatásokat ajánl és értékesít
Információt ad a szolgáltatásokról
Ellenőrzi a szolgáltatás igénybevételét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A szóbeli kommunikáció eszközeinek ismerete és alkalmazása
A típus Tájékoztatás és felvilágosítás adása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Irodatechnikai eszközök használata
5. szint Tiszta artikuláció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kommunikáció fogalma, folyamata. A kommunikáció modellje
A kommunikáció típusai (szimbolikus, verbális, nonverbális és metakommunikáció)
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/1.2/1448-06
A tananyagelem megnevezése:
A kommunikáció eszközei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vendégeket fogad, üdvözöl
Ügyfél elégedettségi felmérést végez
Idegen nyelven beszél
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Idegen nyelv tudás
A típus A szóbeli kommunikáció eszközeinek ismerete és alkalmazása
A típus A vendégek figyelmének felébresztése, fenntartása
B típus Marketing, PR alapfogalmai, eszközei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Irodatechnikai eszközök használata
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5. szint Tiszta artikuláció
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Tanulói tevékenységformák:
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 50%
Csoportos helyzetgyakorlat 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Taniroda
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kommunikációs eszközök tudatos használata.
Az írásbeli és szóbeli kommunikáció eszközei
A testbeszéd eszközei
A kommunikáció tárgyi eszközei

97

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/1.3/1448-06
A tananyagelem megnevezése:
Kommunikáció a gyakorlatban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kapcsolatot tart az ügyféllel és a programgazdával
Vendégeket fogad, üdvözöl
Idegen nyelven beszél
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Idegen nyelv tudás
A típus A szóbeli kommunikáció eszközeinek ismerete és alkalmazása
A típus A vendégek figyelmének felébresztése, fenntartása
A típus Előre nem látható helyzetekben megfelelő reakció
A típus A csoport fogadásával és elutazásával kapcsolatos feladatok ellátása
A típus Tájékoztatás és felvilágosítás adása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Telefonálás idegen nyelven
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
5. szint Idegen nyelvű beszédkészség
5. szint Tiszta artikuláció
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Meggyőzőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 50%
Csoportos helyzetgyakorlat 50%
A képzési helyszín jellege:
Taniroda
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kommunikációs helyzetek, gyakorlatok megoldása
Bemutatkozás, kézfogás. Megszólítás, tegezés, önözés, magázás. A telefonálás szabályai
Az empátia szerepe a hatékony kommunikációban
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/1.4/1448-06
A tananyagelem megnevezése:
Kapcsolatszervezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kapcsolatot tart az ügyféllel és a programgazdával
Média kapcsolatokat szervez, sajtóanyagokat készít
Idegen nyelven beszél
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Idegen nyelv tudás
A típus A szóbeli kommunikáció eszközeinek ismerete és alkalmazása
A típus A vendégek figyelmének felébresztése, fenntartása
A típus Tájékoztatás és felvilágosítás adása
A típus Programok szervezése
A típus Fakultatív programok szervezése
B típus Fogyasztóvédelem és környezetvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
5. szint Tiszta artikuláció
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Telefonálás idegen nyelven
5. szint Idegen nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Udvariasság
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
Csoportos helyzetgyakorlat 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Taniroda
Képzési idő:
5 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kapcsolatkialakítás, kapcsolatfenntartás módszerei, kapcsolattartási szabályok
Kapcsolatfenntartás ügyfelekkel, partnerekkel, médiával, egyéb érdekszférával
Az egyes nemzetek eltérő kommunikációs gyakorlata
Kapcsolat munkatársakkal
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/1.5/1448-06
A tananyagelem megnevezése:
Önismeret, emberismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kapcsolatot tart az ügyféllel és a programgazdával
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A szóbeli kommunikáció eszközeinek ismerete és alkalmazása
B típus Felmerülő problémák megoldása
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
5. szint Tiszta artikuláció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Elemző készség
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Esetleírás készítése 50%
Elemzés készítése tapasztalatokról 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Taniroda
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az emberi magatartás pszichológiai alapjai. Önismeret, emberismeret
Önismeret fejlesztése
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/1.6/1448-06
A tananyagelem megnevezése:
Személyiségtípusok, utastípusok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kapcsolatot tart az ügyféllel és a programgazdával
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A szóbeli kommunikáció eszközeinek ismerete és alkalmazása
A típus A vendégek figyelmének felébresztése, fenntartása
A típus A csoport fogadásával és elutazásával kapcsolatos feladatok ellátása
B típus Felmerülő problémák megoldása
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
5. szint Tiszta artikuláció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Elemző készség
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Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Esetleírás készítése 50%
Elemzés készítése tapasztalatokról 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Taniroda
Képzési idő:
5 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Személyiségtípusok, utastípusok
Az emberek kezelésének módszerei
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/1.7/1448-06
A tananyagelem megnevezése:
Információszerzés, önképzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakmai tréningeken vesz részt
Folyamatosan képzi magát, aktualizálja a már meglévő tudását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Önfejlesztés
A típus Az információ szerzés technikája
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4. szint Irodatechnikai eszközök használata
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
5. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Önállóság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Információk önálló rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Taniroda
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Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az információszerzés technikája. Az önálló tanulás hatékonysága
A naprakész tájékozottság jelentősége, megszerzése
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20. TANANYAGEGYSÉG

340/2.0/1448-06

Üzleti
kommunikáció

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza

340/2.1/1448-06
340/2.2/1448-06
340/2.3/1448-06
340/2.4/1448-06
340/2.5/1448-06
340/2.6/1448-06
340/2.7/1448-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/2.1/1448-06
A tananyagelem megnevezése:
Etikett, protokollelmélet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vendégeket fogad, üdvözöl
Ismeri és alkalmazza az üzleti kommunikáció szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A szóbeli kommunikáció eszközeinek ismerete és alkalmazása
A típus Programok szervezése
A típus Fakultatív programok szervezése
B típus Regisztráció intézése programokra
C típus Ügyfélelégedettség mérési technikák
B típus Marketing, PR alapfogalmai, eszközei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Meggyőzőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 50%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Taniroda
Képzési idő:
7 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kapcsolattartási szabályok, viselkedés nyilvánosság előtt
Etikett, protokoll kialakulásának története
Illemszabályok
A protokoll különféle területei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/2.2/1448-06
A tananyagelem megnevezése:
Etikett, protokoll gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vendégeket fogad, üdvözöl
Média kapcsolatokat szervez, sajtóanyagokat készít
Ismeri és alkalmazza az üzleti kommunikáció szabályait
Idegen nyelven beszél
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Idegen nyelv tudás
A típus A szóbeli kommunikáció eszközeinek ismerete és alkalmazása
A típus Előre nem látható helyzetekben megfelelő reakció
A típus A csoport fogadásával és elutazásával kapcsolatos feladatok ellátása
B típus Felmerülő problémák megoldása
B típus Regisztráció intézése programokra
B típus Munkabiztonsági előírások
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Tiszta artikuláció
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Telefonálás idegen nyelven
5. szint Idegen nyelvű beszédkészség
4. szint Irodatechnikai eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 50%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Taniroda
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Etikett és protokoll a gyakorlatban, helyzetgyakorlatok
Öltözködés, divat, névjegykártya, ajándékozás, vendégfogadás, ültetés, protokolláris
rendezvények lebonyolítása
Telefonhasználat, rangsorolás
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/2.3/1448-06
A tananyagelem megnevezése:
Idegenforgalom speciális szabályai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Programokra intézi a regisztrációt
Programokat, szolgáltatásokat ajánl és értékesít
Információt ad a szolgáltatásokról
Ellenőrzi a szolgáltatás igénybevételét
Vendégeket fogad, üdvözöl
Idegen nyelven beszél
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Idegen nyelv tudás
A típus A szóbeli kommunikáció eszközeinek ismerete és alkalmazása
A típus A vendégek figyelmének felébresztése, fenntartása
A típus A csoport fogadásával és elutazásával kapcsolatos feladatok ellátása
A típus Tájékoztatás és felvilágosítás adása
A típus Programok szervezése
A típus Fakultatív programok szervezése
C típus Ügyfélelégedettség mérési technikák
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Turizmusban jellemző piktogramok értelmezése
5. szint Tájékozódás
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Idegen nyelvű beszédkészség
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Telefonálás idegen nyelven
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Figyelemmegosztás
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 40%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Taniroda
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Képzési idő:
7 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az idegenfogalomra vonatkozó speciális protokollszabályok
A vendéglátás és idegenforgalom speciális szabályai
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/2.4/1448-06
A tananyagelem megnevezése:
Reklamációs ügyek kezelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Jegyzőkönyvet készít, reklamációt kezel
Rendkívüli eseményekben intézkedik
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A szóbeli kommunikáció eszközeinek ismerete és alkalmazása
A típus Előre nem látható helyzetekben megfelelő reakció
B típus Fogyasztóvédelem és környezetvédelem
B típus Felmerülő problémák megoldása
A típus Reklamációs ügyek intézésének módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Telefonálás idegen nyelven
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Elemző készség
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Meggyőzőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 50%
Csoportos helyzetgyakorlat 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Taniroda
Képzési idő:
7 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A reklamációs ügyek kezelésének alapszabályai és módszerei. Az empátia fogalma és
gyakorlata
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/2.5/1448-06
A tananyagelem megnevezése:
Prezentáció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Programokat, szolgáltatásokat ajánl és értékesít
Információt ad a szolgáltatásokról
Média kapcsolatokat szervez, sajtóanyagokat készít
Idegen nyelven beszél
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Idegen nyelv tudás
A típus A szóbeli kommunikáció eszközeinek ismerete és alkalmazása
A típus A vendégek figyelmének felébresztése, fenntartása
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
5. szint Tiszta artikuláció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Külső megjelenés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 30%
Írásos elemzések készítése 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Taniroda
Képzési idő:
7 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hatékony prezentáció ismérvei
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/2.6/1448-06
A tananyagelem megnevezése:
Tárgyalástechnika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a szolgáltatás igénybevételét
Média kapcsolatokat szervez, sajtóanyagokat készít
Ismeri és alkalmazza az üzleti kommunikáció szabályait
Idegen nyelven beszél
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Idegen nyelv tudás
A típus A szóbeli kommunikáció eszközeinek ismerete és alkalmazása
C típus Ügyfélelégedettség mérési technikák
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Tiszta artikuláció
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Telefonálás idegen nyelven
5. szint Idegen nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Elemző készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Meggyőzőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Leírás készítése 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Taniroda
Képzési idő:
7 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tárgyalási stílusok. A tárgyalás folyamata. Az érvelés képessége
A siker, a sikeres személyiség ismérvei
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/2.7/1448-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzleti kommunikáció gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a szolgáltatás igénybevételét
Média kapcsolatokat szervez, sajtóanyagokat készít
Ismeri és alkalmazza az üzleti kommunikáció szabályait
Idegen nyelven beszél
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Idegen nyelv tudás
A típus A szóbeli kommunikáció eszközeinek ismerete és alkalmazása
A típus Előre nem látható helyzetekben megfelelő reakció
A típus Tájékoztatás és felvilágosítás adása
B típus Felmerülő problémák megoldása
B típus Marketing, PR alapfogalmai, eszközei
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
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2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4. szint Irodatechnikai eszközök használata
5. szint Tiszta artikuláció
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Elemző készség
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Meggyőzőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Információk önálló rendszerezése 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
A képzési helyszín jellege:
Taniroda
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Prezentáció, tárgyalás a gyakorlatban
Helyzetgyakorlatok, szerepjátékok
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

21. TANANYAGEGYSÉG

340/1.0/1458-06

A turizmus
rendszere és
kapcsolatai

azonosítója

sza
sza
sza
sza

340/1.1/1458-06
340/1.2/1458-06
340/1.3/1458-06
340/1.4/1458-06

18
18
9
0

0
0
0
0

0
0
0
9

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/1.1/1458-06
A tananyagelem megnevezése:
A turizmus jellemzői, szerepe a gazdaságban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Csomagprogramot készít
Összeállítja az árualapot
Katalógust készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A turizmus rendszere és kapcsolatai
A típus A turizmus rendszere, szervezeti struktúrája
A típus Alap- és nem alaptevékenységű üzletágak működtetése az utazási vállalkozásban
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 35%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Információk önálló rendszerezése 35%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A turizmus rendszere, szervezeti struktúrája. A turizmus szerepe a gazdaságban
A turizmust érintő jogszabályok
A hazai turizmus jellemzői
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azonosítója

elméleti
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A turisztikai vállalkozások működése
A turizmus és környezetvédelem kapcsolata
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/1.2/1458-06
A tananyagelem megnevezése:
A turizmus formái
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Csomagprogramot készít
Garantált programot készít
Összeállítja az árualapot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A turizmus rendszere és kapcsolatai
A típus A turizmus rendszere, szervezeti struktúrája
A típus Alap- és nem alaptevékenységű üzletágak működtetése az utazási vállalkozásban
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 35%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Információk önálló rendszerezése 35%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A turizmus formái. Alap és nem alaptevékenységű üzletágak
A turisztikai célú helyváltoztatások motivációi
Turisztikai vonzerő
Idegenforgalmi fogadóképesség
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/1.3/1458-06
A tananyagelem megnevezése:
A nemzetközi turizmus tendenciái
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Csomagprogramot készít
Összeállítja az árualapot
Katalógust készít
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A turizmus rendszere és kapcsolatai
A típus A turizmus rendszere, szervezeti struktúrája
A típus Alap- és nem alaptevékenységű üzletágak működtetése az utazási vállalkozásban
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 35%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Információk önálló rendszerezése 35%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A nemzetközi turizmus jellemzői, tendenciái
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/1.4/1458-06
A tananyagelem megnevezése:
Utazásszervezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Információt gyűjt a piaci keresletről és kínálatról
Információt gyűjt az aktuális ajánlatokról, idegenforgalmi szolgáltatásokról
Ár- és programajánlatot kér
Csomagprogramot készít
Garantált programot készít
Összeállítja az árualapot
Előkalkulációt végez
Üzleti célú utazásokat szervez és bonyolít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A turizmus rendszere és kapcsolatai
A típus A turizmus rendszere, szervezeti struktúrája
A típus Alap- és nem alaptevékenységű üzletágak működtetése az utazási vállalkozásban
A típus Vám és devizaszabályok
A típus Értékesítés folyamata az utas felé
A típus Utasbiztosítás, menetjegy értékesítés szabályainak alkalmazása
A típus Vízumértékesítés
A típus Valutaváltás szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Turisztikai szoftverek használata
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5. szint Telefonálás idegen nyelven
5. szint Gépírás
5. szint Egyéb irodagépek kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Meggyőzőkészség
Kapcsolatteremtő készség
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 35%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Információk önálló rendszerezése 35%
Csoportos helyzetgyakorlat 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Taniroda
Képzési idő:
9 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az utazásszervezés fogalma, kialakulásának története
Az utazásszervezés általános munkafolyamatai
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

22. TANANYAGEGYSÉG

340/2.0/1458-06

Szálloda- és
vendéglátóipar

azonosítója

sza
sza
sza
sza

340/2.1/1458-06
340/2.2/1458-06
340/2.3/1458-06
340/2.4/1458-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/2.1/1458-06
A tananyagelem megnevezése:
A vendéglátás és turizmus kapcsolata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Csomagprogramot készít
Összeállítja az árualapot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A turizmus rendszere és kapcsolatai
A típus A vendéglátás fogalma és jelentősége a gazdaságban
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 35%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Információk önálló rendszerezése 35%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
7 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A turizmus és a vendéglátás kapcsolata
A vendéglátás és a turisztikai fogadóképesség
A vendéglátás fogalma, célja, története, gazdasági jelentősége
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/2.2/1458-06
A tananyagelem megnevezése:
A vendéglátás üzlethálózata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ár- és programajánlatot kér
Összeállítja az árualapot
Előkalkulációt végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A vendéglátás fogalma és jelentősége a gazdaságban
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 35%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Információk önálló rendszerezése 35%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
7 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vendéglátás üzlethálózata
A vendéglátás tevékenységi körei, az értékesítés jellemzői
Az értékesítés formái és módjai
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/2.3/1458-06
A tananyagelem megnevezése:
A szálloda és az utazási iroda kapcsolata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Csomagprogramot készít
Összeállítja az árualapot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A turizmus rendszere és kapcsolatai
A típus Szálloda és utazási iroda kapcsolata, együttműködése
B típus Szállodai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 35%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Információk önálló rendszerezése 35%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
7 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szálloda, az utazási iroda és az idegenvezető kapcsolata
Egyszerű és összetett megállapodások helybiztosítással
A szálloda és az utazási iroda kötelezettségvállalásai
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/2.4/1458-06
A tananyagelem megnevezése:
Szállodai árak, értékesítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Információt gyűjt az aktuális ajánlatokról, idegenforgalmi szolgáltatásokról
Ár- és programajánlatot kér
Szerződést köt a szolgáltatókkal
Előkalkulációt végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A szállodai árak és a férőhelyek értékesítésének jellemzői
B típus Szállodai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Meggyőzőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 35%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Információk önálló rendszerezése 35%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
116

Képzési idő:
7 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szálloda és egyéb kereskedelmi szálláshelyek tevékenysége. A szálláshelyek
csoportosítása
A szálloda minősítése, szállodai munkakörök
A szállodai árak és férőhelyek értékesítésének jellemzői
Szobaárak, felárak és kedvezmények
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

23. TANANYAGEGYSÉG

340/3.0/1458-06

Gasztronómia

azonosítója

sza
sza

340/3.1/1458-06
340/3.2/1458-06

7
7

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/3.1/1458-06
A tananyagelem megnevezése:
Étrend, italsor összeállítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Információt gyűjt az aktuális ajánlatokról, idegenforgalmi szolgáltatásokról
Ár- és programajánlatot kér
Előkalkulációt végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gasztronómiai alapismeretek, turisztikai termékek minősítési rendszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Meggyőzőkészség
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 35%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Információk önálló rendszerezése 35%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
7 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Étrend, menüsor összeállításának szabályai
Étel- és italajánlás szabályai
Bor és gasztronómia. A speciális igények típusai és kezelésük
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/3.2/1458-06
A tananyagelem megnevezése:
A magyar és nemzetközi konyhák jellemzői
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja az árualapot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gasztronómiai alapismeretek, turisztikai termékek minősítési rendszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 35%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Információk önálló rendszerezése 35%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
7 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gasztronómia fogalma, jelentősége
A magyar konyha jellemzői
Nemzeti konyhák sajátosságai
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24. TANANYAGEGYSÉG

340/4.0/1458-06

Idegenforgalmi
földrajz

azonosítója

sza
sza
sza

340/4.1/1458-06
340/4.2/1458-06
340/4.3/1458-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/4.1/1458-06
A tananyagelem megnevezése:
Magyarország idegenforgalmi adottságai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Csomagprogramot készít
Garantált programot készít
Összeállítja az árualapot
Előkalkulációt végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Saját árualap
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 50%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Magyarország turisztikai adottságai
Természeti, gazdasági, kulturális, infrastrukturális adottságok
Magyarország történelmi, kulturális adottságai
Magyarország építőművészeti értékei
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/4.2/1458-06
A tananyagelem megnevezése:
Magyarország idegenforgalmi régiói, világörökségi helyek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Csomagprogramot készít
Garantált programot készít
Összeállítja az árualapot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Saját árualap
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 50%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Magyarország regionális idegenforgalmi földrajza
Budapest és környéke, Balaton és környéke
Dunántúl, Észak-Magyarország, Alföld idegenforgalmi földrajza
Magyarország borvidékei
Magyarország nemzeti parkjai
Világörökségi helyek
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/4.3/1458-06
A tananyagelem megnevezése:
Európa jelentős idegenforgalmi területei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Csomagprogramot készít
Összeállítja az árualapot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Saját árualap
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 50%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Európa fogadó országainak idegenforgalma
Európa jelentős turisztikai területei
A világörökség részei Európában
Nemzeti parkok Európában
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25. TANANYAGEGYSÉG

340/5.0/1458-06

Szervezett aktív
belföldi és
nemzetközi
idegenforgalom
tevékenységei

jellege

azonosítója

sza

340/5.1/1458-06

0

0

36

sza

340/5.2/1458-06

9

0

0

sza

340/5.3/1458-06

18

0

0

sza

340/5.4/1458-06

9

0

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/5.1/1458-06
A tananyagelem megnevezése:
Előkészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészítő tevékenységet végez
Információt gyűjt a piaci keresletről és kínálatról
Információt gyűjt az aktuális ajánlatokról, idegenforgalmi szolgáltatásokról
Ár- és programajánlatot kér
Szerződést köt a szolgáltatókkal
Csomagprogramot készít
Előkalkulációt végez
Összeállítja az árualapot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Jogi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
5. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
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Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 25%
Leírás készítése 25%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Taniroda
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tervezés, árualapok felmérése, programtervezés, túraútvonalak kidolgozása.
Előkalkuláció készítése. Ajánlattétel, ajánlatok terítése, bizalmas tarifa készítése
Tervezés, árualapok felmérése
Túraútvonalak kidolgozása, csomagtúrák összeállítása
Ajánlatkérés
Előkalkuláció készítése
Szolgáltatói szerződések megkötése
Kereslet, kínálat felmérése, az üzletpolitikai célok meghatározása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/5.2/1458-06
A tananyagelem megnevezése:
Értékesítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiírja az akciós ajánlatokat
Katalógust készít
Hirdetést állít össze és ad fel
Utazásközvetítői szerződést köt a viszonteladókkal
Bizalmas tarifát készít
Figyeli a telítettséget és szükség esetén akciót készít
Kapcsolatot tart a törzsutasokkal és kedvezményes ajánlatot készít részükre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Utazásközvetítői tevékenység
A típus Utazásközvetítői szerződés tartalmi és formai elemei
A típus Értékesítői tevékenység
A típus Saját árualap
A típus Csomagprogram ajánlása és értékesítése
A típus Előleg, részvételi díj bevételezésének előírásai
A típus Értékesítéssel kapcsolatos nyomtatványok szakszerű használata (utazási szerződés)
A típus Foglalás szabályai, online foglalási rendszerek ismerete és alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Turisztikai szoftverek használata
5. szint Telefonálás idegen nyelven
5. szint Egyéb irodagépek kezelése
5. szint Idegen nyelvű fogalmazás írásban
5. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Kreativitás, ötletgazdagság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Megbízhatóság
Külső megjelenés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Meggyőzőkészség
Udvariasság
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 30%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Taniroda
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ajánlattétel
Publikus és bizalmas tarifák készítése és terjesztése, katalógusok készítése, honlapok elvi
tartalmának összeállítása
Az értékesítés eszközei, módszerei; értékesítési kapcsolatok kialakítása, kezelése,
eladásösztönzés és visszacsatolás, elektronikus értékesítés
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/5.3/1458-06
A tananyagelem megnevezése:
Lebonyolítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzleti célú utazásokat szervez és bonyolít
Kiválasztja az idegenvezetőket
Forgatókönyvet készít, kapcsolatot tart az idegenvezetővel, reklamációs ügyeket kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Forgatókönyv összeállítás szabályai
C típus Jogi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Turisztikai szoftverek használata
5. szint Telefonálás idegen nyelven
5. szint Egyéb irodagépek kezelése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5. szint Idegen nyelvű beszédkészség
5. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Kreativitás, ötletgazdagság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Stressztűrő képesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Határozottság
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Taniroda
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tartózkodás lebonyolításának megszervezése
Forgatókönyv készítése az idegenvezető részére
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/5.4/1458-06
A tananyagelem megnevezése:
Elszámolás, ellenőrzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Utókalkulációt, gazdasági értékelést készít
Utazás értékelést, elemzést készít
Elszámoltatja a gépkocsivezetőket, idegenvezetőket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A túra ellenőrzése, elszámolása
C típus Jogi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Turisztikai szoftverek használata
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 50%
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Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Taniroda
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A túra elszámolása, ellenőrzése
Elszámolás az idegenvezetővel, szolgáltatókkal, partnerekkel
Utókalkuláció készítése
A túra értékelése
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26. TANANYAGEGYSÉG

340/6.0/1458-06

Szervezett passzív
belföldi és
nemzetközi
idegenforgalom
tevékenységei

jellege

azonosítója

sza

340/6.1/1458-06

0

0

28

sza

340/6.2/1458-06

7

0

0

sza

340/6.3/1458-06

14

0

0

sza

340/6.4/1458-06

7

0

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/6.1/1458-06
A tananyagelem megnevezése:
Előkészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészítő tevékenységet végez
Információt gyűjt a piaci keresletről és kínálatról
Információt gyűjt az aktuális ajánlatokról, idegenforgalmi szolgáltatásokról
Ár- és programajánlatot kér
Szerződést köt a szolgáltatókkal
Csomagprogramot készít
Előkalkulációt végez
Összeállítja az árualapot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Jogi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
5. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
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Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 25%
Leírás készítése 25%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Taniroda
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tervezés, árualapok felmérése
Túraútvonalak kidolgozása, csomagtúrák összeállítása
Ajánlatkérés
Előkalkuláció készítése
Szolgáltatói szerződések megkötése
Kereslet, kínálat felmérése, az üzletpolitikai célok meghatározása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/6.2/1458-06
A tananyagelem megnevezése:
Értékesítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiírja az akciós ajánlatokat
Katalógust készít
Hirdetést állít össze és ad fel
Utazásközvetítői szerződést köt a viszonteladókkal
Bizalmas tarifát készít
Figyeli a telítettséget és szükség esetén akciót készít
Kapcsolatot tart a törzsutasokkal és kedvezményes ajánlatot készít részükre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Utazásközvetítői tevékenység
A típus Utazásközvetítői szerződés tartalmi és formai elemei
A típus Értékesítői tevékenység
A típus Saját árualap
A típus Csomagprogram ajánlása és értékesítése
A típus Előleg, részvételi díj bevételezésének előírásai
A típus Értékesítéssel kapcsolatos nyomtatványok szakszerű használata (utazási szerződés)
A típus Foglalás szabályai, online foglalási rendszerek ismerete és alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Turisztikai szoftverek használata
5. szint Telefonálás idegen nyelven
5. szint Egyéb irodagépek kezelése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5. szint Idegen nyelvű fogalmazás írásban
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
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Kreativitás, ötletgazdagság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Megbízhatóság
Külső megjelenés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Meggyőzőkészség
Udvariasság
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 30%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Taniroda
Képzési idő:
7 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ajánlattétel
Publikus és bizalmas tarifák készítése és terjesztése, katalógusok készítése, honlapok elvi
tartalmának összeállítása
Az értékesítés eszközei, módszerei; értékesítési kapcsolatok kialakítása, kezelése,
eladásösztönzés és visszacsatolás, elektronikus értékesítés
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/6.3/1458-06
A tananyagelem megnevezése:
Lebonyolítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzleti célú utazásokat szervez és bonyolít
Kiválasztja az idegenvezetőket
Forgatókönyvet készít, kapcsolatot tart az idegenvezetővel, reklamációs ügyeket kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Forgatókönyv összeállítás szabályai
C típus Jogi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Turisztikai szoftverek használata
5. szint Telefonálás idegen nyelven
5. szint Egyéb irodagépek kezelése
5. szint Idegen nyelvű beszédkészség
5. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Kreativitás, ötletgazdagság
Figyelemmegosztás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Stressztűrő képesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Határozottság
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Taniroda
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tartózkodás lebonyolításának megszervezése
Forgatókönyv készítése az idegenvezető részére
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/6.4/1458-06
A tananyagelem megnevezése:
Elszámolás, ellenőrzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Utókalkulációt, gazdasági értékelést készít
Utazás értékelést, elemzést készít
Elszámoltatja a gépkocsivezetőket, idegenvezetőket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A túra ellenőrzése, elszámolása
C típus Jogi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Turisztikai szoftverek használata
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 50%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Taniroda
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Képzési idő:
7 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A túra elszámolása, ellenőrzése
Elszámolás az idegenvezetővel, szolgáltatókkal, partnerekkel
Utókalkuláció készítése
A túra értékelése
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27. TANANYAGEGYSÉG

340/1.0/1461-06

Alaptevékenységű
üzletágakat
működtet

azonosítója

sza
sza
sza
sza

340/1.1/1461-06
340/1.2/1461-06
340/1.3/1461-06
340/1.4/1461-06

32
18
18
6

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/1.1/1461-06
A tananyagelem megnevezése:
Utazásszervezést végez
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Csomagprogramot ajánl és értékesít
Szálláshelyet ajánl és értékesít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A turizmus rendszere és kapcsolatai
A típus Értékesítés folyamata az utas felé
B típus Szállodai alapismeretek
A típus Saját árualap
A típus Csomagprogram ajánlása és értékesítése
A típus Részvételi díj megállapításának szabályai
A típus Előleg, részvételi díj bevételezésének előírásai
A típus Foglalás szabályai, online foglalási rendszerek ismerete és alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
5. szint Turisztikai szoftverek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Megbízhatóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
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Udvariasság
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Információk önálló rendszerezése 20%
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Taniroda
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az utazásszervezés jogi szabályozása, utazási formák, az utazásszervezésben dolgozókkal
szemben támasztott követelmények
Saját árualap értékesítése, az utazások során nyújtott idegenforgalmi szolgáltatások
beszerzésének módja
Szerződéskötés a szolgáltatókkal
Alaptevékenységű üzletágak működtetése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/1.2/1461-06
A tananyagelem megnevezése:
Utazásközvetítést végez
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Más utazásszervezők útjait ajánlja és értékesíti
Csomagprogramot ajánl és értékesít
Szálláshelyet ajánl és értékesít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Utazásközvetítői tevékenység
A típus Értékesítés folyamata az utas felé
A típus Utazásközvetítői szerződés tartalmi és formai elemei
A típus Csomagprogram ajánlása és értékesítése
A típus Szálláshely ajánlása és értékesítése
A típus Részvételi díj megállapításának szabályai
A típus Előleg, részvételi díj bevételezésének előírásai
A típus Értékesítéssel kapcsolatos nyomtatványok szakszerű használata (utazási szerződés)
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
5. szint Turisztikai szoftverek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
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Kontroll (ellenőrzőképesség)
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Megbízhatóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Udvariasság
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Információk önálló rendszerezése 20%
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Taniroda
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az utazásközvetítés jogi szabályozása, az utazásközvetítés fogalma
Idegen árualap értékesítése, az utazásközvetítés munkafolyamatai
Az utazásközvetítői szerződés
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/1.3/1461-06
A tananyagelem megnevezése:
Menetjegy értékesítést végez
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Menetjegyet értékesít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Értékesítés folyamata az utas felé
A típus Kiskereskedelmi és bizományosi tevékenység tartalma
A típus Utasbiztosítás, menetjegy értékesítés szabályainak alkalmazása
A típus Értékesítői tevékenység
A típus Előleg, részvételi díj bevételezésének előírásai
A típus Értékesítéssel kapcsolatos nyomtatványok szakszerű használata (utazási szerződés)
A típus Foglalás szabályai, online foglalási rendszerek ismerete és alkalmazása
A típus Nemzetközi helyfoglalási rendszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
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Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Meggyőzőkészség
Udvariasság
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Információk önálló rendszerezése 20%
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Taniroda
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A menetjegy-üzletág szerepe, jelentősége
A menetjegy értékesítés személyi és tárgyi feltételei
Vasúti és autóbusz-menetjegy megrendelése, kiállítása, elszámolása
Menetrendismeret, díjszabások, kedvezmények, menetjegyfajták
Légiforgalmi ismeretek, légi menetrend, díjtételek, okmányok
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/1.4/1461-06
A tananyagelem megnevezése:
Programszervezést végez
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Programot ajánl és értékesít
Garantált programokat ajánl és értékesít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Értékesítés folyamata az utas felé
A típus Kiskereskedelmi és bizományosi tevékenység tartalma
A típus Értékesítői tevékenység
A típus Előleg, részvételi díj bevételezésének előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Idegen nyelvű fogalmazás írásban
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Meggyőzőkészség
Udvariasság
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Információk önálló rendszerezése 20%
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Taniroda
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Garantált és nem garantál programok fogalma, tartalma
Garantált és nem garantált programok értékesítése
Belépőjegyek értékesítése
Fakultatív programok értékesítése
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sza

340/2.2/1461-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/2.1/1461-06
A tananyagelem megnevezése:
Kereskedelmi tevékenységet folytat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Útikönyvet, térképet, videofilmet értékesít
Belépőjegyeket értékesít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Értékesítés folyamata az utas felé
A típus Kiskereskedelmi és bizományosi tevékenység tartalma
A típus Értékesítői tevékenység
A típus Előleg, részvételi díj bevételezésének előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Meggyőzőkészség
Udvariasság
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Információk önálló rendszerezése 20%
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Taniroda
138

6

0

0

Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kereskedelmi és bizományosi tevékenység végzése
Útikönyvek, filmek, videók értékesítése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/2.2/1461-06
A tananyagelem megnevezése:
Bérbeadást, kölcsönzést végez
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Autókölcsönzést végez
Saját autóbusz bérbeadását végzi
Kölcsönzési tevékenységet folytat (kerékpár, motor, stb.)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Értékesítés folyamata az utas felé
A típus Kiskereskedelmi és bizományosi tevékenység tartalma
A típus Értékesítői tevékenység
A típus Előleg, részvételi díj bevételezésének előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Meggyőzőkészség
Udvariasság
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Információk önálló rendszerezése 20%
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Taniroda
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Autóbusz bérbeadásával kapcsolatos feladatok
Autókölcsönzési tevékenység
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29. TANANYAGEGYSÉG

azonosítója

340/3.0/1461-06

Értékesítést végez az
utas felé

sza
sza
sza

340/3.1/1461-06
340/3.2/1461-06
340/3.3/1461-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/3.1/1461-06
A tananyagelem megnevezése:
Információt szolgáltat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ismerteti a beutazási és vámszabályokat
Frissíti a honlapot az aktuális ajánlatokkal
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Értékesítés folyamata az utas felé
A típus Értékesítői tevékenység
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Információgyűjtés
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Stressztűrő képesség
Külső megjelenés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Meggyőzőkészség
Udvariasság
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Információk önálló rendszerezése 20%
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Műveletek gyakorlása 20%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Taniroda
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Teljes körű, naprakész információ nyújtása az adott idegenforgalmi desztinációról
Saját és idegen árualap ismeretek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/3.2/1461-06
A tananyagelem megnevezése:
Utazást értékesít
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Törzsutasokat szervez, törzsutas programokat kezel
Vizumértékesítést végez
Előleget, részvételi díjat bevételez
Csomagprogramot ajánl és értékesít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Értékesítés folyamata az utas felé
A típus Vízumértékesítés
A típus Idegenforgalmi földrajz
A típus Saját árualap
A típus Csomagprogram ajánlása és értékesítése
A típus Foglalás szabályai, online foglalási rendszerek ismerete és alkalmazása
A típus Részvételi díj megállapításának szabályai
A típus Értékesítéssel kapcsolatos nyomtatványok szakszerű használata (utazási szerződés)
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Telefonálás idegen nyelven
5. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Idegen nyelvű beszédkészség
5. szint Gépírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Megbízhatóság
Stressztűrő képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Meggyőzőkészség
Udvariasság
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
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Információk önálló rendszerezése 20%
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Taniroda
Képzési idő:
64 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Saját és idegen árualap ismerete
Értékesítés folyamata, foglalás, online foglalási rendszerek ismerete és alkalmazása
Előleg, részvételi díj bevételezése, bevételi, kiadási pénztárbizonylat, számlák kiállítása
Utazási szerződés megkötése
Kapcsolattartás az utazás megkezdéséig
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/3.3/1461-06
A tananyagelem megnevezése:
Úti okmányokat állít ki, utasbiztosítást köt
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Úti okmányokat (részvételi jegy, voucher) állít ki
Utasbiztosítást értékesít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Értékesítés folyamata az utas felé
A típus Utasbiztosítás, menetjegy értékesítés szabályainak alkalmazása
A típus Értékesítői tevékenység
A típus Előleg, részvételi díj bevételezésének előírásai
A típus Úti okmányok kiállítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Stressztűrő képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Konfliktusmegoldó készség
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Információk önálló rendszerezése 20%
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 20%
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Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Taniroda
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Úti okmányok (részvételi jegyek, voucherek) kiállítása
Utasbiztosítás módozatai, biztosítási kötvény kiállítása, elszámolása
Stornóbiztosítás megkötése
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30. TANANYAGEGYSÉG

340/4.0/1461-06

Banki tevékenységet
végez

jellege

azonosítója

sza

340/4.1/1461-06

14

0

0

sza

340/4.2/1461-06

7

0

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/4.1/1461-06
A tananyagelem megnevezése:
Valutát vált
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Valutát vált
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Értékesítés folyamata az utas felé
A típus Valutaváltás szabályai
A típus Értékesítői tevékenység
A típus Előleg, részvételi díj bevételezésének előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Információk önálló rendszerezése 20%
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Taniroda
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Valuta, deviza fogalma, árfolyamok
Valutaváltás személyi és tárgyi feltételei
Valutaváltás jogi szabályozása, valutaváltás folyamata
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/4.2/1461-06
A tananyagelem megnevezése:
Fizetési kötelezettségeket teljesít
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felügyeli a határidős fizetési kötelezettségeket
Havi elszámolást készít a kiskereskedelmi és bizományosi termékek értékesítéséről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Előleg, részvételi díj bevételezésének előírásai
A típus Ügyviteli ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Tervezés
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Konfliktusmegoldó készség
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Információk önálló rendszerezése 20%
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Taniroda
Képzési idő:
7 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Havi elszámolást készít
Átutalásokat teljesít belföldre és külföldre
Figyeli a határidős fizetési kötelezettségeket
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31. TANANYAGEGYSÉG

340/1.0/1463-06

Ügyintézői
tevékenységet végez

azonosítója

sza
sza
sza

340/1.1/1463-06
340/1.2/1463-06
340/1.3/1463-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/1.1/1463-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztosítja a munkafeltételeket
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a technikai berendezéseket
Ellenőrzi a munkához szükséges anyagokat
Utánrendeli a munkához szükséges anyagokat
Átnézi a napi és határidős feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Irodatechnikai eszközök használata
A típus Számítógép és tartozékainak használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
5. szint Turisztikai szoftverek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Műveletek gyakorlása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Taniroda
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Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Napi feladatok áttekintése, sorrendezése
Technikai berendezések ellenőrzése, javítás megrendelése
Anyagbeszerzés, megrendelés
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/1.2/1463-06
A tananyagelem megnevezése:
Információt nyújt
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Teljeskörű, naprakész információkat ad a célterületről (éghajlat, vallás, látnivalók,
fizetőeszköz stb.)
Egészségügyi felvilágosítást ad
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Vám és devizaszabályok
B típus Az Európai Unió működése
B típus Idegenforgalmi földrajz
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Idegen nyelvű beszédkészség
5. szint Telefonálás idegen nyelven
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Információgyűjtés
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Döntésképesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Meggyőzőkészség
Udvariasság
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Információk önálló rendszerezése 20%
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Taniroda
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Képzési idő:
5 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Teljeskörű információt nyújt az adott idegenforgalmi szolgáltatásról és az igénybevétel
lehetőségeiről
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/1.3/1463-06
A tananyagelem megnevezése:
Ügyintéző feladatokat lát el
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megrendeléseket és visszaigazolásokat készít
Kapcsolatot tart a belföldi és külföldi szolgáltatókkal
Fakultatív programot ajánl és értékesít
Megkeresésre személyre szabott ajánlatot készít
Utazási szerződést köt az utassal
Foglalást készít
Kezeli az utasreklamációkat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az utazásszervezői és közvetítői és az idegenvezetői tevékenység jogi szabályozása
A típus Fogyasztói érdekvédelem
A típus Értékesítői tevékenység
A típus Jegyzőkönyvek tartalmi és formai elemei
A típus Üzleti kommunikáció
A típus Eladástechnika
B típus EU jog
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Turisztikai szoftverek használata
5. szint Telefonálás idegen nyelven
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Tervezés
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Stressztűrő képesség
Megbízhatóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Meggyőzőkészség
Udvariasság
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Információk önálló rendszerezése 20%
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Műveletek gyakorlása 20%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Taniroda
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Megrendelések és visszaigazolások készítése és nyilvántartása
Személyre szabott programok készítése
Értékesítés az utas felé, az értékesítés folyamata
Foglalást készít, foglalási rendszereket ismer és alkalmaz
Reklamációs ügyeket kezel
Kapcsolatot tart a szolgáltatókkal, partnerirodákkal, törzsutasokkal
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32. TANANYAGEGYSÉG

340/2.0/1463-06

Ügyviteli
tevékenységet végez

azonosítója

sza
sza
sza

340/2.1/1463-06
340/2.2/1463-06
340/2.3/1463-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/2.1/1463-06
A tananyagelem megnevezése:
Levelezést folytat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elintézi a rávonatkozó kimenő és bejövő emaileket
Hivatalos és magánleveleket fogalmaz
Hivatalos iratokat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Ügyviteli feladatok és üzleti kommunikáció
A típus Üzleti adminisztráció
A típus Elektronikus levelezés és Internet használat
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Gépírás
5. szint Idegen nyelvű fogalmazás írásban
5. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Műveletek gyakorlása 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Taniroda
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Képzési idő:
7 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hivatalos leveleket fogalmaz, ír
A hivatalos levelek formai és tartalmi követelményeinek ismerete és alkalmazása
Jegyzőkönyvek készítése, reklamációs ügyek kezelése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/2.2/1463-06
A tananyagelem megnevezése:
Pénzügyi feladatokat lát el
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellátmányt kezel
Bizonylatolja a pénzforgalmat
Kiegyenlíti a számlát
Bejövő számlákat ellenőriz
Értékesítéshez kapcsolódó banki forgalmat ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Előkalkuláció készítésének szabályai
A típus Pénzügyi alapismeretek
A típus Creditmenedzsment
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Tervezés
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Műveletek gyakorlása 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Taniroda
Képzési idő:
7 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ellátmányt kezel
Előleget, részvételi díjat bevételez
Pénztárbizonylatot, számlát állít ki
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Számlákat ellenőriz, elszámol
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/2.3/1463-06
A tananyagelem megnevezése:
Marketing munkát lát el
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Folyamatosan figyeli az új trendeket az új kínálatokat
Szakmai kiállításokon vesz részt
Részt vesz termékismertetéseken, study-tourokon
Ügyfél elégedettségi felmérést végez
Figyel, elemez, információs anyagokat készít és összeállít
Média-kapcsolatokat kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Üzleti kommunikáció
A típus Tárgyalástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Tervezés
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Meggyőzőkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Műveletek gyakorlása 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Taniroda
Képzési idő:
23 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Marketing alapfogalmai, célja, eszközei
Marketing mix
Célpiacok felkutatása és kiválasztása
Idegenforgalmi marketing
Kiállításokon, vásárokon, study-tourokon való részvétel
Ügyfélelégedettségi vizsgálatot végez
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33. TANANYAGEGYSÉG

340/3.0/1463-06

Idegen nyelv

azonosítója

sza

340/3.1/1463-06

96

0

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
340/3.1/1463-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai idegen nyelv
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Teljeskörű, naprakész információkat ad a célterületről (éghajlat, vallás, látnivalók,
fizetőeszköz stb.)
Egészségügyi felvilágosítást ad
Megrendeléseket és visszaigazolásokat készít
Kapcsolatot tart a belföldi és külföldi szolgáltatókkal
Fakultatív programot ajánl és értékesít
Elintézi a rávonatkozó kimenő és bejövő emaileket
Hivatalos és magánleveleket fogalmaz
Hivatalos iratokat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Üzleti kommunikáció
A típus Eladástechnika
A típus Üzleti adminisztráció
A típus Tárgyalástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Idegen nyelvű beszédkészség
5. szint Idegen nyelvű fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Információk önálló rendszerezése 15%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 15%
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

96

A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
96 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Felkészítés alapfokú C típusú nyelvvizsgára
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