VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER
I.
1.

Általános irányelvek
A képzés szabályozásának jogi háttere

A központi / ajánlott szakképzési program
–
–
–
–

a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény,
a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,
a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény,

valamint
a 35/2007. (XII. 21.) 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 55 812 01 Vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó szakképesítésért felelős miniszteri rendelet
– 79/2006. (IV. 5.) Kormányrendelet a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. Törvény
egyes rendelkezésinek végrehajtásáról,
– 372/2007. (XII. 23.) Kormányrendelet a felsőoktatás területét érintő egyes
kormányrendeletek módosításáról
alapján készült.
A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni:
- a felsőoktatási intézményben "hallgatói jogviszony" keretében folytatott képzés esetén a
szenátus határozatait,
- a felsőoktatási intézmény, a szakképző intézmény fenntartója, továbbá a szakképző
intézmény által a képzés folytatására megkötött "Együttműködési megállapodás"-ban
foglaltakat ("Tanulói jogviszony" keretében folytatott képzésnél),
- a szakképző intézményt fenntartó helyi rendelkezéseit,
- a gyakorlati képzés megszervezésében közreműködő gazdálkodó szervezet igényeit.
A képzés megszervezéséhez a képzést folytató felsőoktatási intézmény a jelen általános
irányelvekben foglaltak, továbbá az ajánlott programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak
alapján elkészíti a képzés dokumentumát.
A képzés megszervezéséhez a képzést folytató szakképző intézmény a jelen általános irányelvekben
foglaltak, továbbá a központi/ajánlott programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak
alapján elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját.
A szakmai gyakorlat megvalósítására (a meghatározott időre) a vonatkozó jogszabályok szerint
különböző megállapodásokat köt a gazdálkodó szervezetekkel.
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2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma: 55 812 01
A szakképesítés megnevezése:

Vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser

Szakképesítések köre:
Elágazások:

Hozzárendelt FEOR szám:

Azonosítószám:
Megnevezés:
3641

Szakképzési évfolyamok száma:

55 812 01 0010 55 01
Idegenforgalmi szakmenedzser

2

Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

40 %
60 %
van
1 év
nem szervezhető
-

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

Azonosítószám:
Megnevezés:
Hozzárendelt FEOR szám:

1415

Szakképzési évfolyamok száma:
Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

55 812 01 0010 55 02
Vendéglátó szakmenedzser

2
40 %
60 %

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

van
1 év
nem szervezhető
-

3. A képzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést felsőoktatási intézményben a felsőoktatási törvényben,
szakképzést folytató közoktatási intézménybena közoktatásról szóló törvény és az "Egüttműködési
megállapodásban" megfogalmazott, szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus, oktató,
szakember láthatja el.
Tárgyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati oktatást a képző (felsőoktatási intézmény, szakképző iskola) szervezi
meg, amelyhez az alábbiak biztosítása szükséges:
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

tanterem
számítógép-terem
könyvtár
szaktanterem
múzeum
tanműhely, tanétterem
üzemlátogatás különböző szálláshelyeken
taniroda
üzemlátogatás utazási irodában, tour inform irodában
természeti környezet (terepgyakorlat)
demonstrációs terem
tankonyha
laboratórium
tankonyha
demonstrációs terem
termelő tanműhely
alapozó tanműhely
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4.

A tanulók felvételének feltételei
A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:
érettségi vizsga
Iskolai előképzettség:
Szakmai előképzettség:
1 félév képzésbe beépített összefüggő gyakorlat
Előírt gyakorlat:
120 kredit
Elérhető kreditek mennyisége:
Pályaalkalmassági követelmények:
nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem 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:
Ügyviteli és munkaerőpiaci ismeretek, álláskeresési technikák alkalmazása
Szakmai kommunikációs tevékenység
Informatikai és gazdasági szakmai idegen nyelv használata
Vállalkozások menedzselése
Vendéglátó tevékenység operatív szervezése
Vendéglátó vállalkozás menedzsment feladatai
Szálláshely szolgáltatás és rendezvényszervezés
Turisztikai elemző és szolgáltató tevékenység
Figyelemmel kíséri és értékeli az idegenforgalom sokoldalú rendszerét
Kialakítja és hasznosítja az idegenforgalmi vállalkozások termékeit
Az idegenforgalom szolgáltatási és kapcsolattartási sajátosságait figyelembe véve végzi
Hatékonyan működteti az idegenforgalmi vállalkozásokat

azonosító száma
55 345 01
6.

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
megnevezése
Kereskedelmi menedzser

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:
2413-06 Vendéglátó tevékenység operatív szervezése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Gasztronómiai és táplálkozástudományi ismeretei alapján összeállítja bármely
vendéglátó egység ételválasztékát, étlapját
Italsorokat, itallapokat állít össze és az ételválasztékhoz illő italokat ajánl
Vendégeinek bemutatja a nemzeti gasztronómiai kultúra egyedi értékeit
Megfelelő választékot kínál a különböző nemzetiségű, illetve speciális fogyasztói
szokásokkal rendelkező vendégek számára
Táplálkozástudományi ismeretei alapján törekszik az egészséges fogyasztói szokások
elterjesztésére
Beszerzési forrásokat kutat fel és kapcsolatokat tart a beszállító partnerekkel
Szervezi, irányítja és ellenőrzi az árurendelés és átvétel szakszerű lebonyolítását
Megszervezi a szakszerű tárolás munkafolyamatait
Programozza, irányítja és ellenőrzi a vendéglátó termelés előkészítő, elkészítő és
befejező műveleteit
Szervezi, irányítja és ellenőrzi az értékesítés munkafolyamatait valamennyiértékesítési
módban és formában
Koordinálja az értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatási tevékenységet
Irányítja a vendéglátó tevékenység speciális tárgyi feltételeinek, eszközeinek
beszerzését, pótlását
Gondoskodik a gépek, berendezések szakszerű kezeléséről, folyamatos
karbantartásáról
Kiépíti a folyamatos visszacsatolás csatornáit, és ezt felhasználva javaslatot tesz az
áruforgalmi folyamatok hatékonyabb lebonyolítására
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Tápanyagok és élettani hatásuk
B A vendéglátás nyersanyagai
B Az élelmiszerek feldolgozása
A Élelmiszerek tartósítása
A Élelmiszerek szakszerű tárolása
B Élelmiszerromlás, kritikus pontok
B Kiegészítő laboratóriumi gyakorlatok
D Italismeret és élvezeti szerek
B Alkoholmentes italok
B Ásvány és gyógyvizek
A Borok - Magyarország borvidékei
A Borok - Európa híres borvidékei
A Sörkészítés, típusok, élettani hatás
A Kávé, tea, kakaó
A Csokoládék és édesipari termékek
A Fűszernövények fajtái, élettani hatásuk
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C
B
B
A
A
C
B
B
B
B
B
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
D
B
B
B
B
B
B
A
B
C
C
C
B
B
B
A
A
A
A
A
A
A
D
B
A

Mikrobiológia-higiéné
Mikrobák, mikroorganizmusok, vírusok
Élelmiszerek káros elváltozásai, fertőzések
Higiéniás követelmények a vendéglátásban
Minőségbiztosítás, HACCP
Kiegészítő laboratóriumi gyakorlatok
Táplálkozástan
Táplálkozási alapfogalmak
A szervezet energiaháztartása
Fehérjeháztartás
Védő és egyéb tápanyagok
Különböző fogyasztói csoportok optimális ellátása
Menük és étrendek tervezése
A vendéglátás áruforgalmi főfolyamatai
A vendéglátás kiegészítő és mellékfolyamatai
A szolgáltatások szervezése
Árképzés a vendéglátásban
A vendéglátás eszköz- és vagyongazdálkodása
Ügyviteli alapfogalmak - bizonylatolási rendszerek
Raktár és termelő tér elszámoltatása
Értékesítés elszámoltatása
Üzleti szintű elszámoltatás
A vendéglátás speciális protokolláris szabályai, szokásjogai
Rendezvénytípusok
A munkaerőgazdálkodás és emberi erőforrás menedzsment alapfogalmai
Munkakör elemzés, tervezés és értékelés
Teljesítményértékelés, ösztönzésmenedzsment, karriertervezés
Létszám és bérgazdálkodás
Munkakultúra - vállalati kultúra
A marketing-mix elemei (4P -4C)
A szolgáltatás-marketing sajátosságai
Vendégelégedettség mérés - minőségmenedzsment
Piac és konkurenciaelemzés (SWOT analízis)
Energiaellátás - energiagazdálkodás
Épületgépészet - Fűtési, hűtési rendszerek
Épületgépészet - Világítás, légtechnika
Környezetbarát technológiák
Vendéglátás főfolyamatainak gépei, berendezései
Vendéglátás mellékfolyamatainak gépei, berendezései
Ételkészítés technológiai alapfogalmai
Hideg és meleg előételek
Levesek
Főételek I. - Bárány-, sertés-, birka - és vadételek
Főételek II. - Hal-, szárnyas-, borjú-és vegetáriánus ételek
Kiegészítő fogások - Főzelékek, köretek, saláták, mártások
Befejező fogások, desszertek
Értékesítésgyakorlat
A vendéglátó értékesítés eszközei
Éttermi terítés, díszterítés
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B
B
A
A
B
B
B
B
A
A
A
B
B

Felszolgálási módok
Felszolgálási szabályok
Étlap, itallap összeállítás
Étel és italajánlás
Emberi interakciók megnyilvánulási formái, értelmezésük, alapfogalmai
Kapcsolat és kommunikáció a vendéggel
Kapcsolat és kommunikáció a munkatársakkal és vezetőkkel
Non-verbális kommunikáció eszközrendszere, jelentősége - üzleti illemkódex
Tárgyalástechnika
A termelés munkaköreinek manuális gyakorlása
Az értékesítés és szolgáltatás munkaköreinek manuális gyakorlata
Vezető-asszisztensi feladatok végrehajtása
Részvétel döntéselőkészítő folyamatokban

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Szabadkézi rajzolás
3
Komplex jelzésrendszerek
3
Elemi számolási készség
5
Mennyiségérzék
4
Tájékozódás
5
Térérzékelés
4
Raktározás gépei, berendezései
5
Vendéglátó termelés gépei, berendezései
5
Vendéglátó értékesítés gépei, berendezései
4
Vendéglátó szolgáltatás egyedi gépei, berendezései
4
Vendéglátó rendezvények speciális gépei, berendezései
3
Vendéglátás mellékfolyamatainak gépei, berendezései
5
Szállásadás Front Office tevékenységének gépei, berendezései
4
Szállásadás emeleti munkafolyamatainak gépei, berendezései
4
Bankett- és rendezvényszervezés speciális gépei és berendezései
3
Ügyviteli tevékenység, igazgatás speciális irodatechnikai gépei, berendezései
2
Energia- és közműellátás speciális gépei, berendezései, szerelvényei
Személyes kompetenciák:
Külső megjelenés
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Motiváló készség
Visszacsatolási készség
Kommunikációs rugalmasság
Udvariasság
Módszerkompetenciák:
7

Kreativitás, ötletgazdagság
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Információgyűjtés
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelem-összpontosítás
Eredményorientáltság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2414-06 Vendéglátó vállalkozás menedzsment feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
A vonatkozó jogszabályok ismeretében speciálisan vendéglátó profilú vállalkozást hoz
létre, üzemeltet és szüntet meg
Vendéglátó egység üzemeltetésére technológiai tervet készít
Intézi a vendéglátó vállalkozás szakhatósági engedélyezési és egyéb eljárásait
Kialakítja a vendéglátó vállalkozás egyedi gazdasági munkafolyamatait
A vendéglátás választékelemeinek árát kalkulálja
Elkészíti és értékeli az adott vendéglátó üzlet bevételre, költségekre és eredményre
vonatkozó gazdasági elemzését
Szakértők segítségével értékeli és elemzi a vendéglátó vállalkozás pénzügyi, adózási é
humán-gazdálkodási pozícióját
Elszámoltatja az áruforgalmi folyamatok felelős dolgozóit
Irányítja és ellenőrzi a vendéglátó vállalkozásra vonatkozó speciális minősítési és
minőségbiztosítási rendszerek kialakítását, betartását
Szervezési és vezetői tevékenységével gondoskodik az élelmezés-egészségügyi,
valamint a személyi és környezeti higiéné előírások következetes végrehajtásáról
Betartatja a vendéglátással kapcsolatos általános és speciális magatartási, etikai
normákat
Ellenőrzi a vendéglátó üzletre vonatkozó fogyasztóvédelmi előírások következetes
végrehajtását
Irányítja és ellenőrzi a vendégek és más partnerek elégedettségét mérő monitoring
rendszer létrehozását, működtetését
A vendéglátó vállalkozás fejlődését szolgáló, megalapozott szakmai javaslatokat,
döntéseket készít elő
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Élelmiszerromlás, kritikus pontok
B Kiegészítő laboratóriumi gyakorlatok
B Mikrobák, mikroorganizmusok, vírusok
B Élelmiszerek káros elváltozásai, fertőzések
A
Higiéniás követelmények a vendéglátásban
A
Minőségbiztosítás, HACCP
A
A vendéglátás áruforgalmi főfolyamatai
B A vendéglátás kiegészítő és mellékfolyamatai
A A szolgáltatások szervezése
B Árképzés a vendéglátásban
8

A
B
A
A
B
C
B
A
A
A
B
A
B
B
A
A
B
B
B
B
B
D
B
B
B
B
B
B
B
B
A
B
B
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A

Üzleti szintű jövedelmezőség tényezői
A gazdálkodás elemzésének módszerei
Üzleti szintű fejlesztés
Hitelpályázat, üzleti terv
A vendéglátás eszköz és vagyongazdálkodása
Vendéglátás fogalma, szerepe a gazdaságban
Vállalkozási formák a vendéglátásban
Vendéglátás üzlethálózata
Költséggazdálkodás és jövedelmezőség elemzése
Munkaerő és bérgazdálkodás elemzése
Készletgazdálkodás elemzése
Árképzés
Költségvetési kötelezettségek számítása és elemzése
Tervezéshez kapcsolódó mutatószámok
Beruházás és megtérülés elemzése
Pénzügyi kimutatások készítése
Ügyviteli alapfogalmak - bizonylatolási rendszerek
Raktár és termelő tér elszámoltatása
Értékesítés elszámoltatása
Üzleti szintű elszámoltatás
Az anyagi felelősség jogi értelmezése
A munkaerőgazdálkodás és emberi erőforrás menedzsment alapfogalmai
Munkakörelemzés, tervezés és értékelés
Teljesítményértékelés, ösztönzésmenedzsment, karriertervezés
Létszám és bérgazdálkodás
Munkakultúra - vállalati kultúra
Marketing stratégia fogalma
A marketing-mix elemei (4P - 4C)
A szolgáltatás-marketing sajátosságai
Marketingkutatás - kérdőívszerkesztés
Vendégelégedettség mérés - minőségmenedzsment
Panasz-szituáció kezelés
Piac és konkurenciaelemzés (SWOT analízis)
Épületgépészet - Világítás, légtechnika
Környezetbarát technológiák
Vendéglátás főfolyamatainak gépei, berendezései
Vendéglátás mellékfolyamatainak gépei, berendezései
Vezető-asszisztensi feladatok végrehajtása
Részvétel döntéselőkészítő folyamatokban
Emberi interakciók megnyilvánulási formái, értelmezésük, alapfogalmai
Kapcsolat és kommunikáció a vendéggel
Kapcsolat és kommunikáció a munkatársakkal és vezetőkkel
Non-verbális kommunikáció eszközrendszere, jelentősége - üzleti illemkódex
Prezentáció készítés szabályai
Az üzleti élet írásbeli formái

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4
Diagram, nomogram kitöltése, készítése
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3
3
3
5
4
5
4
5
4
4
3
3

Szabadkézi rajzolás
Komplex jelzésrendszerek
Elemi számolási készség
Mennyiségérzék
Tájékozódás
Térérzékelés
Raktározás gépei, berendezései
Vendéglátó termelés, értékesítés gépei, berendezései
Vendéglátó szolgáltatás egyedi gépei, berendezései
Vendéglátó rendezvények speciális gépei, berendezései
Vendéglátás mellékfolyamatainak gépei, berendezései
Ügyviteli tevékenység, igazgatás speciális irodatechnikai gépei, berendezései

Személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Tűrőképesség
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Megbízhatóság
Monotónia-tűrés
Társas kompetenciák:
Motiváló készség
Visszacsatolási készség
Kommunikációs rugalmasság
Udvariasság
Módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Lényegfelismerés (lényeglátás)
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2415-06 Szálláshely szolgáltatás és rendezvényszervezés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Figyelemmel kíséri és alkalmazza a szálláshelyek létesítésére és működtetésére
vonatkozó speciális szakmai feltételeket, jogszabályokat
Kreatívan használja a szálláshelyek speciális szakmai információs és kommunikációs
rendszerét
Előkészíti és folyamatosan ellenőrzi a szálláshelyek minősítési rendszerét
Operatív irányítói, végrehajtói és ellenőrzési feladatokat lát el a szálláshelyszolgáltatás
különböző munkaköreiben, főfolyamataiban
Koordinálja és ellenőrzi a szálláshely szolgáltatás és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó
vendéglátó értékesítő tevékenység kapcsolatrendszerét
Szabadidős programokat szervez
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Alapvető rendezvények ajánlatát és kalkulációját elkészíti
Alapvető rendezvények forgatókönyvét és diszpozícióját készíti
Különböző rendezvények operatív lebonyolítását szervezi
Szervezi és irányítja a szolgáltatások kiajánlását és értékesítését
Rendezvényekhez utókalkulációt, szakmai, gazdasági értékelést készít
Aktívan együttműködik a rendezvények kiegészítő tevékenységeit ellátó külső és belső
partnerekkel
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B A vendéglátás nyersanyagai
B Az élelmiszerek feldolgozása
B Alkoholmentes italok
B Ásvány és gyógyvizek
A Borok - Magyarország borvidékei
A Borok - Európa híres borvidékei
A Sörkészítés, típusok, élettani hatás
A Kávé, tea, kakaó
A Csokoládék és édesipari termékek
A Fűszernövények fajtái, élettani hatásuk
A A szolgáltatások szervezése
B Árképzés a vendéglátásban
A Üzleti szintű jövedelmezőség tényezői
B A gazdálkodás elemzésének módszerei
A Költséggazdálkodás és jövedelmezőség elemzése
A Munkaerő és bérgazdálkodás elemzése
B Készletgazdálkodás elemzése
A Árképzés
B Költségvetési kötelezettségek számítása és elemzése
B Szálláshelyek rendszerezése az idegenforgalmi piacon
A A szálláshely-szolgáltatás személyi, tárgyi és technológiai feltételrendszere
B Szálláshelyek létesítése, minősítési rendszerei
B Szálláshely szolgáltatás főfolyamatai és munkakörei
B Információs és foglalási rendszerek
B Szálláshely értékesítés és marketing
B Szálláshelyek üzemeltetési rendszerei
B Általános protokoll szabályok
B Üzleti protokoll
B Diplomáciai protokoll
B A vendéglátás speciális protokolláris szabályai, szokásjogai
B Rendezvénytípusok
A Szabadidő-szervezés, animáció
A Rendezvényszervezés főfolyamatai
A Forgatókönyv készítés követelményrendszere
A Rendezvények árkalkulációja
A Rendezvények kiajánlása, értékesítése, speciális reklám és PR tevékenysége
D A munkaerőgazdálkodás és emberi erőforrás menedzsment alapfogalmai
B Munkakörelemzés, tervezés és értékelés
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B
B
A
B
A
B
B
A
B
B
B
B
A
B
A
A

A marketing-mix elemei (4P - 4C)
A szolgáltatás-marketing sajátosságai
Vendégelégedettség mérés - minőségmenedzsment
A vendéglátó értékesítés eszközei
Éttermi terítés, díszterítés
Felszolgálási módok
Felszolgálási szabályok
Étlap, itallap összeállítás
Emberi interakciók megnyilvánulási formái, értelmezésük, alapfogalmai
Kapcsolat és kommunikáció a vendéggel
Kapcsolat és kommunikáció a munkatársakkal és vezetőkkel
Non-verbális kommunikáció eszközrendszere, jelentősége - üzleti illemkódex
Tárgyalástechnika
Prezentáció készítés szabályai
Az üzleti élet írásbeli formái
Az értékesítés és szolgáltatás munkaköreinek manuális gyakorlata

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4
Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3
Szabadkézi rajzolás
5
Elemi számolási készség
5
Mennyiségérzék
4
Kézügyesség
4
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
4
Tájékozódás
5
Térérzékelés
5
Vendéglátó értékesítés gépei, berendezései
4
Vendéglátó szolgáltatás egyedi gépei, berendezései
4
Vendéglátó rendezvények speciális gépei, berendezései
5
Szállásadás Front Office tevékenységének gépei, berendezései
4
Szállásadás emeleti munkafolyamatainak gépei, berendezései
4
Bankett és rendezvényszervezés speciális gépei és berendezései
3
Ügyviteli tevékenység, igazgatás speciális irodatechnikai gépei, berendezései
Személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Tűrőképesség
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Megbízhatóság
Monotónia-tűrés
Társas kompetenciák:
Motiváló készség
Visszacsatolási készség
Kommunikációs rugalmasság
Udvariasság
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Módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Lényegfelismerés (lényeglátás)
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2416-06 Turisztikai elemző és szolgáltató tevékenység
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Pozícionálja vállalkozását a turisztikai intézményrendszerben és aktív szerepet vállal
működtetésében
Értékeli és felhasználja a turisztikai piac vállalkozására vonatkozó makro- és
mikroszintű keresleti és kínálati adatait
A regionális, és helyi idegenforgalmi erőforrások ismeretében egyedi kínálati elemeket
alakít ki
A kultúra főbb megjelenési formáinak ismeretében speciális szolgáltatásokat hoz létre
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Szálláshelyek rendszerezése az idegenforgalmi piacon
B Falusi szálláshelyek létesítése, minősítési rendszerei
B Falusi szálláshely szolgáltatás fő folyamatai és munkakörei
B Információs és foglalási rendszerek
B Szálláshely értékesítés és marketing
B A turisztikai piac felépítése, szereplői
B A turisztikai intézményrendszer működése
B A turisztikai kereslet hatása regionális szinten a vállalkozásokra
A A turisztikai árualap összeállítása a helyi erőforrások felhasználásával
B A turizmus tendenciái
B Marketing stratégia fogalma
B A marketing-mix elemei (4P - 4C)
B A szolgáltatás-marketing sajátosságai
B Marketing kutatás - kérdőív szerkesztés
B Piac és konkurencia elemzés (SWOT analízis)
B Táj-jellegű népi szokásokhoz kapcsolódó hideg és meleg előételek
B Táj-jellegű népi szokásokhoz kapcsolódó levesek
Táj-jellegű népi szokásokhoz kapcsolódó főételek I. - Bárány-, sertés-, birka - és
B
vadételek
Táj-jellegű népi szokásokhoz kapcsolódó főételek II. - Hal-, szárnyas-, borjú-és
B
vegetáriánus ételek
Táj-jellegű népi szokásokhoz kapcsolódó kiegészítő fogások - Főzelékek, köretek,
B
saláták, mártások
B Táj-jellegű népi szokásokhoz kapcsolódó befejező fogások, desszertek
B Felszolgálási módok
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B
A

Felszolgálási szabályok
Étlap, itallap összeállítás

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4
Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3
Elemi számolási készség
4
Tájékozódás
5
Térérzékelés
Személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Tűrőképesség
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Megbízhatóság
Monotónia-tűrés
Társas kompetenciák:
Motiváló készség
Visszacsatolási készség
Kommunikációs rugalmasság
Udvariasság
Módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Lényegfelismerés (lényeglátás)
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2356-06 Idegenforgalom rendszerének vizsgálata
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Figyelemmel kíséri a turizmus rendszerét, irányító szervezetét, kapcsolatrendszerét
Figyelemmel kíséri a világturizmus helyzetét, a hazai turizmus keresleti-kínálati
helyzetét, trendjeit
Figyelemmel kíséri a hazai turizmus keresleti-kínálati helyzetét, politikai céljait,
fejlődési irányait
Figyelemmel kíséri a közlekedés főbb jellemzőit és fejlesztésének szükségességét a
turizmus szemszögéből
A magyar turisztikai piac specialitásainak ismeretében vizsgálja és elemzi
(egészségturizmus, falusi turizmus, konferenciaturizmus) versenyképességét
Figyelemmel kíséri az erőforrásfelhasználás és más iparágak kölcsönhatását, annak
szerves beágyazódását a környezetébe, az erőforrások fenntarthatóságát
Földrajzi, művelődéstörténeti ismereteit alkalmazva, a kultúra főbb megjelenési
formáinak ismeretében szolgáltatásokat alakít ki
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Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Alapfogalmak az idegenforgalomban. A turizmus fejlődéstörténete
B A világ és hazánk turizmusa a statisztikák és a jellemzők tükrében, trendek
B

A turizmus piaca, a kínálat és a kereslet összetevői, jellemzői, működése, sajátosságai

B

A statisztikai adatgyűjtés szerepe a turizmusban, adatgyűjtési módszerek
Az idegenforgalmi szektor szereplői (a közlekedés, a szálláshelyszektor, a
vendéglátás, az idegenforgalmi attrakciókat, vonzerőket működtetők, üzemeltetők,
kezelők
A turizmus irányító rendszere
A turizmus finanszírozása és fejlesztési források
Az idegenforgalmi politika, stratégia, koncepció elemei
A turizmus ökológiai, társadalmi-szociális, kulturális és politikai szerepe és hatásai
A turizmus gazdasági szerepe és hatásai
Fenntartható fejlődés és fejlesztés érvényesítése a turizmusban
Magyarország regionális idegenforgalmi földrajza
A turisztikai régiók Magyarországon, jelentőségük
A kilenc idegenforgalmi régiónk adottsága, értékei
Magyarország közlekedésföldrajza
Település, kistérség, régió, klaszterek szerepe a turizmusban
Nemzetközi idegenforgalmi földrajz
Európa országainak idegenforgalmi földrajza
Közép-Ázsia és a Közel-Kelet idegenforgalmi földrajza
Jelentős fogadóterületek Európán kívül
Az európai és magyar kultúra fogalomkörének kérdései és korszakai
Európán kívüli főbb kultúrák (iszlám, India, Kína)
A mindennapi élet struktúrái 1. A városi kultúra szerepe az idegenforgalomban
A mindennapi élet struktúrái 2. A falusi kultúra és szerepe az idegenforgalomban
Magyarország népi tájegységei és kulturális szerepük
Az európai antikvitás és a honfoglaló magyarok kultúrája
Az európai és magyar középkor kultúrája és művészete
Az európai és magyar reneszánsz és reformáció kultúrája és művészete
A XVII. -XVIII. század eszmevilága és művészete Európában és Magyarországon
A XIX. század európai és magyar gazdasági és társadalmi változásai és azok hatása a
kultúrára és a művészetre
A diktatúrák évszázadának társadalmi, kulturális és művészeti hatásai Európában és
Magyarországon

A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
B
C
B
B
B
C
C
B
B
B
B

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
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5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
3
3
4
3
5
4
5
4
5
5
5
5
5
5

Fidelio programok használata
Bon Voyage program használata
Olvasott szöveg megértése
Fogalmazás írásban
Kézírás
Hallott szöveg megértése
Beszédkészség
Olvasott szöveg megértése
Íráskészség, fogalmazás írásban
Hallott szöveg megértése
Beszédkészség
Telefonálás idegen nyelven
Gépírás
Gyorsírás
Információforrások kezelése, olvasása, értelmezése, kitöltése, készítése
Elemi számolási készség
Mennyiségérzék
Tájékozódás
Tér-érzékelés
Vendéglátó termelés, értékesítés, szolgáltatás egyedi gépei, berendezései
Szálláshelyszolgáltatás front office tevékenységének gépei, berendezései
Szálláshelyszolgáltatás emeleti munkafolyamatainak gépei, berendezései
Bankett és rendezvényszervezés speciális gépei és berendezései
Szálláshelyszolgáltatás egyéb és kiegészítő tevékenységének speciális gépei,
berendezései
Különböző szálloda típusok (pl.: gyógy-, wellness) speciális gépei, berendezései
Ügyviteli tevékenység, igazgatás speciális irodatechnikai gépei, berendezései

Személyes kompetenciák:
Külső megjelenés
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Rugalmasság
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Interperszonális rugalmasság
Udvariasság
Adekvát metakommunikáció
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kreativitás, ötletgazdagság
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2357-06 Kialakítja és hasznosítja az idegenforgalmi vállalkozások termékeit
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Tevékenységével hozzájárul az egészségtudatos életmód kialakításához, illetve
gyakorlásához
Részt vesz a szálláshelyi kínálat ismeretében annak kialakításában, fejlesztésében
A nemzeti gasztronómiai kultúra értékei ismeretében megfelelő választékot kínál
vendégei (nemzetiség, speciális fogyasztói igények) részére
Szabadidős programokat szervez
Részt vesz rendezvények, konferenciák előkészítésében, kiajánlásában és
értékesítésében
Különböző rendezvények operatív lebonyolítását szervezi, irányítja, utókalkulációját
készíti
Segít beutaztató, kiutaztató programok összeállításában, szervezésében
Segít a belföldi árualap összeállításában
Kialakítja a kínálat értékesítési feltételrendszerét
Megtervezi a termék marketing stratégiáját és tevékenységét
Megtervezi a termék marketing akcióprogramját
Tervezi, szervezi, koordinálja a térség/vállalkozás marketing eszközeit
Kis- és közepes nagyságú települési önkormányzatok idegenforgalmi feladatait ellátja
Idegenforgalmi non-profit szervezetek munkáját segíti
Elemzi, értékeli a táji és ember alkotta adottságokra épülő regionális és lokális
termékfejlesztési lehetőségeket
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B A vendéglátóipar fogalma, tárgyi és személyi feltételei
B Üzletkörök, üzletprofilok, üzlettípusok
Étel ismeret (levesek, főzelékek, köretek, saláták, mártások, hideg és meleg előételek,
B
húsételek, befejező fogások)
B Nemzetek konyhája
B Felszolgálási módozatok, rendszerek
Italismeret (aperitifek, sörök, borok, pezsgők, égetett szeszes italok, kevert és
B
alkoholmentes italok)
B Választék-kialakítás és választék-közlés
B Étlapszerkesztés, menük és italsorok szerkesztése
B Szabadidő ismeretek
A szabadidő fogalma, kialakulása, fejlődéstörténete. Az urbanizáció hatása a
B
szabadidő eltöltésének mikéntjére
B A sport és a kultúra szerepe a szabadidő minőségi eltöltésében
A szabadidő, rekreáció, turizmus kapcsolata, az egészségtudatos életmód
A
kialakulásának szükségessége
A A kulturális intézményrendszer, a kulturális attrakciók
B A sport története, fejlődése, élettani jelentősége (lovas, vízi, golf, tenisz, téli sportok)
B Az egészségturizmus szerepe, jelentősége
B A gyógyidegenforgalom és a wellness turizmus szerepe, jelentősége
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B
B
B
B
B
A
A
B
B
B
B
B
A
A
B
B
B
B
B
A
A
A

Élmény gasztronómia
Természetjárás, bakancsos turizmus – túratervek összeállítása
A lovasturizmus, a viziturizmus, horgász- és vadászturizmus piaca
Utazásszervezés és értékesítés
Az utazásszervezés fogalma, helye az utazási irodák tevékenységében, üzletágak. Az
utazásszervezést és közvetítést szabályozó rendeletek
Az utazás során nyújtandó szolgáltatások beszerzése, az utazási szerződések
Közlekedési ismeretek, nemzetközi repülőjegy-kiadással kapcsolatos alapismérvek,
menetrendismeret
A belföldi szervezett turizmus helye a magyar lakosság utazási szokásaiban,
szervezésének specifikumai. Kalkuláció készítése
A szervezett kiutazás helye és szerepe, kalkulációkészítés
A programfüzet, szórólap készítésének szabályai
Lebonyolítás, elszámolás, utókalkuláció
A szervezett beutazás helye és szerepe, hatása a nemzetgazdaság teljesítményére
Az idegenforgalmi termék előállítása, programtervezésnél követendő szempontok,
fogadókészség, fogadóképesség, kalkuláció
Kiajánlási módok, garantált programok, értékesítés (vásárok, kiállítások, direct mail,
akvizíció)
Idegenforgalmi termék megtervezése, kalkuláció-készítés
Konvertibilis fizetőeszközök. Konverziós lehetőségek. A pénzváltási tevékenység
szabályai, előírásai
Rendezvényszervezés
A rendezvények fogalma, fajtái, szerepe az idegenforgalomban
A konferencia-turizmus jellemzői. A kongresszusok, konferenciák szervezésének
folyamata
Az inszentív túrák fogalma, jellemzői, előkészítése, lebonyolítása, a befejezést követő
tennivalók, kiértékelés
Idegenforgalmi kiállítások és vásárok fajtái, szervezése, bonyolítása
Gasztronómiai rendezvények jellemzői, szervezési sajátosságai, és a szervezésük
folyamata

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógéphasználat
5
Fidelio programok használata
5
Bon Voyage program használata
5
Olvasott szöveg megértése
5
Fogalmazás írásban
5
Kézírás
5
Hallott szöveg megértése
5
Beszédkészség
4
Telefonálás idegen nyelven
4
Információforrások kezelése: olvasása, értelmezése
3
Elemi számolási készség
4
Vendéglátó termelés, értékesítés, szolgáltatás egyedi gépei, berendezései
5
Szálláshelyszolgáltatás front office tevékenységének gépei, berendezései
5
Szálláshelyszolgáltatás emeleti munkafolyamatainak gépei, berendezései
5
Bankett és rendezvényszervezés speciális gépei és berendezései
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5
5
5

Szálláshelyszolgáltatás egyéb és kiegészítő tevékenységének speciális gépei,
berendezései
Különböző szálloda típusok (pl.: gyógy-, wellness) speciális gépei, berendezései
Ügyviteli tevékenység, igazgatás speciális irodatechnikai gépei, berendezései

Személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Rugalmasság
Szervezőkészség, precizitás
Döntésképesség
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Adekvát metakommunikáció
Konfliktusmegoldó készség
Motiváló készség
Irányító készség és irányíthatóság
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kreativitás, ötletgazdagság
Körültekintés, elővigyázatosság
Rendszerező képesség
Tervezés, értékelés, kontroll
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2358-06 Együttműködés a térségi turizmusban
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Aktívan részt vesz a vállalkozás, a programszervezők és a tevékenységük által
közvetlenül érintett makrokörnyezet közötti kapcsolattartás kialakításában és
folyamatos fenntartásában
Aktívan részt vesz a vállalkozás, a programszervezők és a tevékenységük által
közvetlenül érintett mikrokörnyezet közötti kapcsolattartás kialakításában és
folyamatos fenntartásában
Segít a médiával történő kapcsolattartás kialakításában és folyamatos fenntartásában
Közvetlen vendégkapcsolatot készít elő, bonyolít le
Fejleszti az idegenforgalmi kommunikációs és vendégkezelési készségeit
Idegenforgalmi szakmai nyelv ismereteit felhasználva oldja meg az operatív
feladatokat
Interkultúrális ismereteit felhasználva tárgyal, kommunikál
Követi a vendégkapcsolat alakulását, kezeli a törzsvendégprogramokat
Segíti vagy maga tart közvetlen kapcsolatot a vállalkozás szervezeti egységeivel
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Részt vesz az idegenforgalmi termékek árainak kialakításában, árkalkulációt készít elő
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B A szállodai / utazási irodai kapcsolatrendszerhez szükséges kommunikáció
A szálloda / utazási iroda minden részlegében a feladatoknak megfelelő írásbeli és
B
szóbeli kommunikáció és konfliktuskezelés
A programszervezés minden egyes lépésében szakmai szempontok szerinti szervezés,
B
tárgyalás
Az idegenforgalom szolgáltató szektorai közötti kapcsolattartás írásban és szóban a
B
szakma szabályainak megfelelően
B Írásbeli és szóbeli kommunikáció a szakmai szervezetekkel
A közvetlen vendégkapcsolatokban szakmai szempontok alapján való kommunikáció a
B
mindenkori szituációnak megfelelően
B Általános és szakmai idegen nyelv
A Országismeret, gazdasági országismeret
A
C
C
C
C
C

A vendéggel kapcsolatos tevékenység (eligazítás a mindennapi életben).
Programkínálat a külföldi számára (vendéglő, koncert, városnézés). A magyar
hagyományok bemutatása – országkép. Fogyasztói szokások. Vásár, kiállítás, reklám
Marketing a turisztikai, szálloda- és vendéglátóiparban
Gasztronómia: A magyar konyha, a célnyelvi országok konyhaművészete. Az
egészséges táplálkozás
Szálloda, kereskedelmi és nem kereskedelmi szálláshelyek, osztálybasorolás
Turizmus, a turisztikai piac, a turisztikai termék összetevői, az utazási csomag
A turizmus ágazat helye. Turisztikai infrastruktúra. Idegenforgalmi régiók természeti
adottságai és kulturális kínálata

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógéphasználat
5
Olvasott szöveg megértése
5
Fogalmazás írásban
5
Hallott szöveg megértése
5
Beszédkészség
4
Telefonálás idegen nyelven
4
Információforrások kezelése, olvasása, értelmezése, kitöltése
3
Elemi számolási készség
Személyes kompetenciák:
Külső megjelenés
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Türelem
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
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Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Empatikus készség
Adekvát metakommunikáció
Konfliktusmegoldó készség
Motiváló készség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kreativitás, ötletgazdagság
Tervezés, értékelés, kontroll
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2359-06 Az idegenforgalmi vállalkozások hatékony működtetése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Pozícionálja vállalkozását a turisztikai intézményrendszerben és aktív szerepet vállal
működtetésében
Figyelemmel kíséri és alkalmazza az idegenforgalmi vállalkozás (szálláshely- és
szabadidőipar) létesítésére és működtetésére vonatkozó speciális szakmai feltételeket,
jogszabályokat
Előkészíti és folyamatosan ellenőrzi a vállalkozás (szálláshely- és szabadidőipar)
minősítési rendszerét
Segít a vállalkozás specifikus munkaerő igényének felmérésében és állandóan
figyelemmel kíséri azt
Operatív irányítói, végrehajtói és ellenőrzési feladatokat lát el az idegenforgalmi
vállalkozás különböző munkaköreiben, főfolyamataiban
Kialakítja a vállalkozás tárgyi feltételeit és ellenőrzi működésüket
Szervezi a vállalkozás működését és összehangolja a hozzá kapcsolódó kiegészítő
tevékenységeket
Gasztronómiai ismeretei alapján ételsort állít össze, étlapot szerkeszt, segíti a
célcsoport igényeit figyelembe véve a vendéglátó egység részfeladatainak ellátását,
ellenőrzését
Megismeri a vállalkozási ügyvitel rendszerét, rész feladatokat lát el
A gyakorlatban is használni tudja az adatrögzítési szakmai munkafolyamatokat, az
adatrögzítési, a szolgáltatások bizonylatolásának rendszerét
Aktívan közreműködik az üzleti terv elkészítésében
Aktívan közreműködik a pályázati lehetőségek figyelemmel kísérésében és a
pályázatok elkészítésében
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Szálláshely ismeretek
B A kereskedelmi és a nem kereskedelmi szálláshelyek fajtái, típusai, jellegzetességei
A Tárgyi és személyi feltételek a szállodaiparban
A A különböző szálláshelyek szervezeti felépítése
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A
A
A
A
A
B

A vendégszoba és hozzátartozó helyiségek kialakítási és berendezési lehetőségei
Szálláshelyi munkakörök, munkaszervezés
A szálláshelyek marketing és értékesítés ismeretei
Szálláshelyi menedzsment
A vendégorientált szemléletmód szükségessége
Az idegenforgalmi kis-, és középvállalkozások sajátosságai

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Fidelio programok használata
5
Bon Voyage program használata
4
Beszédkészség
4
Telefonálás idegen nyelven
4
Információforrások kezelése, olvasása, értelmezése, kitöltése
3
Elemi számolási készség
4
Vendéglátó termelés, értékesítés, szolgáltatás egyedi gépei, berendezései
5
Szálláshelyszolgáltatás front office tevékenységének gépei, berendezései
5
Szálláshelyszolgáltatás emeleti munkafolyamatainak gépei, berendezései
5
Bankett és rendezvényszervezés speciális gépei és berendezései
Szálláshelyszolgáltatás egyéb és kiegészítő tevékenységének speciális gépei,
5
berendezései
5
Különböző szálloda típusok (pl.: gyógy-, wellness) speciális gépei, berendezései
5
Ügyviteli tevékenység, igazgatás speciális irodatechnikai gépei, berendezései
2
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
Személyes kompetenciák:
Külső megjelenés
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Adekvát metakommunikáció
Konfliktusmegoldó készség
Irányítási készség
Határozottság
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kreativitás, ötletgazdagság
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Körültekintés, elővigyázatosság
Eredményorientáltság
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2655-06 Ügyviteli és munkaerőpiaci ismeretek, álláskeresési technikák alkalmazása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Alkalmazza a korszerű irodatechnikát (másoló, adattároló, - feldolgozó berendezések,
elektronikus hírközlő és kommunikációs eszközök)
Kezeli a vállalkozás/intézmény ügyviteli folyamatait, üzleti információit
Felkészül és alkalmazkodik a hazai és európai munkaerőpiac követelményeire,
menedzseli önmagát
Betartatja a munkaviszonyra vonatkozó jogszabályokat
Részt vesz a munkaügyi kapcsolatok előkészítésében, az erre vonatkozó szerződés
kötésében, és az ezzel összefüggő érdekvédelmi, érdekegyeztetési folyamatokban
Alakítja, irányítja a vállalkozásban foglalkoztatottak hatékony munkamegosztását
Betartatja az adott munkahelyre vonatkozó speciális munka-, és környezetvédelmi,
illetve további előírásokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C A termeléshez, szolgáltatáshoz kapcsolódó üzleti, ügyviteli folyamatok
C A szerződéskötések hazai és nemzetközi gyakorlata
B A humánerőforrás-gazdálkodás szerepe, feladatai
B Munkajog
C Munkakör- és teljesítményelemzési technikák
B Az álláskeresési technikák
B A számítógéppel támogatott munkaerő-gazdálkodási rendszerek
A
A munka-, környezet- és tűzvédelmi előírások
B

Szövegszerkesztés, táblázatkezelés, adatbázis-kezelés, infokommunikációs eszközök

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4
Köznyelvi beszédkészség
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
1
Elemi szintű számítógéphasználat
Személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
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Helyzetfelismerés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2656-06 Szakmai kommunikációs tevékenység
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Tárgyalásokat tervez, szervez és vezet a kommunikációs eszköztár, a
tárgyalástechnika és az üzleti szabályok figyelembevételével
Meggyőzően elfogadtatja szakmai álláspontját, hitelesen kommunikál
Együttműködik a szakmai partnerekkel, helyi és regionális önkormányzatokkal,
kamarákkal, médiával és a munkatársakkal, új üzleti kapcsolatokat épít ki
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Az üzleti kommunikáció módjai, alapelvei, szabályai
B A tárgyalások előkészítése, dokumentálása, tárgyalási stratégiák és technikák
B A protokoll és az üzleti etika
Új üzleti partnerek felderítéséhez, kapcsolatok kiépítéséhez, közérdekű és üzleti
C információk felkutatásához, elemzéséhez, pályázatok és tenderek figyeléséhez,
értékeléséhez szükséges gyakorlati ismeretek
C A nyilvánossággal való kapcsolattartás és hatásának vizsgálati módszerei
A vállalkozás és a közigazgatás kapcsolatainak lehetséges formái, a kapcsolatok
C
működésének szabályai
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai szöveg hallás utáni megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
Személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
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2657-06 Informatikai és gazdasági szakmai idegen nyelv használata
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Szakmai idegen nyelven kommunikál írásban és szóban az általános és szakmai
szókincs birtokában
Szakmai idegen nyelvi szöveget megért (szövegértés) és fordít
Idegen nyelvű szoftverekkel dolgozik, használja a kezelőfelületeket, megérti a
felhasználónak készített leírásokat, üzeneteket
Működteti a vállalkozás információs és kommunikációs rendszerét
Aktívan felhasználja a döntési folyamatokban az információs rendszert és annak
adatbázisát
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Szakmai idegen nyelvű üzleti levelezés
B Szakmai idegen nyelvű szövegértés, fordítás
C Az irodatechnikai idegen, illetve magyar nyelvű általános szoftverek
A vállalkozás működéséhez szükséges idegen, illetve magyar nyelvű speciális
D
szoftverek
C Adatbáziskezelő alkalmazások tervezése, a megfelelő eszköz kiválasztása
A számítógéphálózat-szolgáltatások (elektronikus levelezés, levelezésre épülő
C szolgáltatások, távoli számítógépek elérésének lehetőségei és feltételei, adatátvitel,
keresési és tájékozódási lehetőségek a hálózaton)
C A lekérdezések alapjai, létrehozása, tulajdonságai, mentése, exportálása
C Az adatellenőrzés végrehajtása
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
5
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5
Szakmai nyelvű beszédkészség
5
Idegen nyelvű beszédkészség
5
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
2
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2
ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2
ECDL 6. m. Prezentáció
2
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Megbízhatóság
Társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Udvariasság
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Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2658-06 Vállalkozások menedzselése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Értékeli a piaci lehetőségek és igények felmérését, részt vesz üzletpolitikai döntések
meghozatalában
Rendszerezi a piaci információkat és értékeli a vállalkozás erős pontjait, gyengéit,
lehetőségeit valamint a várható veszélyeket és részt vesz a marketing stratégia
előkészítésében, tervezésében
Részt vesz a vállalkozás gazdálkodásának elemzésében
Irányítja, szervezi, vezeti az üzleti célkitűzések operatív megvalósítását
Figyelemmel kíséri az adózási, számviteli előírásokat és részt vesz a pénzügyi
részfeladatok ellátásában
Részt vesz a minőségirányítási rendszer kialakításában, működtetésében
Szervezi a vállalkozás reklám tevékenységét és alakítja, felügyeli a vállalkozás PR
tevékenységét
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C
B
B
B
C
B
C
B
B
B
C
C
B
C

Közgazdasági alapismeretek, az összefüggések kereskedelmi szemléletű alkalmazása
A termelő és szolgáltató vállalkozások helye, szerepe a gazdaságban és a piac
működésének törvényszerűségei
Vállalati célkitűzések, üzleti tervezés
A vállalkozások gazdálkodásának elemei és összefüggései
A vállalkozásokkal szembeni alapvető jogi, ügyviteli követelmények
A vállalkozással szembeni számviteli, pénzügyi, adózási követelmények
A piaci mechanizmus érvényesülése, törvényszerűségei a kül- és belpiaci
sajátosságokkal összefüggésben
A piaci információk megszerzése, értelmezése és értékelése
A piac működésének ismerete alapján az áruforgalom szervezésének, lebonyolításának
és az optimális beszerzési, értékesítési módok gyakorlati alkalmazási lehetőségei
A beszerzési források, csatornák és folyamatok összehasonlító elemzése, értékelése, a
legkedvezőbb beszerzési források kiválasztása
A vállalkozások ellenőrzési rendszerei, módszerei
A minőségbiztosítási rendszer alkalmazásának és működtetésének lehetőségei a
gazdálkodó szervezet teljes működésében
A marketing és versenystratégiák alapvető formái, tervezése, kiválasztása és
megvalósítása
PR kampányok előkészítésének elemzése, megszervezésének, végrehajtásának,
hatásainak értékelése
26

C

A marketing és reklámtevékenység gazdálkodási, pénzügyi vonatkozásainak tervezése,
ellenőrzése

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Önállóság
Kapcsolatteremtő készség
Irányító készség
Társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Információgyűjtés
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Az 55 812 01 0010 55 01 azonosító számú, Idegenforgalmi szakmenedzser
megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
2655-06
Ügyviteli és munkaerőpiaci ismeretek, álláskeresési technikák
2656-06
2657-06
2658-06
2356-06
2357-06
2358-06
2359-06

Szakmai kommunikációs tevékenység
Informatikai és gazdasági szakmai idegen nyelv használata
Vállalkozások menedzselése
Idegenforgalom rendszerének vizsgálata
Kialakítja és hasznosítja az idegenforgalmi vállalkozások termékeit
Együttműködés a térségi turizmusban
Az idegenforgalmi vállalkozások hatékony működtetése

Az 55 812 01 0010 55 02 azonosító számú, Vendéglátó szakmenedzser megnevezésű
elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
2655-06
Ügyviteli és munkaerőpiaci ismeretek, álláskeresési technikák
2656-06
Szakmai kommunikációs tevékenység
2657-06
Informatikai és gazdasági szakmai idegen nyelv használata
2658-06
Vállalkozások menedzselése
2413-06
Vendéglátó tevékenység operatív szervezése
2414-06
Vendéglátó vállalkozás menedzsment feladatai
2415-06
Szálláshely szolgáltatás és rendezvényszervezés
2416-06
Turisztikai elemző és szolgáltató tevékenység
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8. A képzés szerkezete
Az 55 812 01 0010 55 01 azonosító számú, Idegenforgalmi szakmenedzser
megnevezésű elágazás időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2

341/4.0/2356-06

341/3.0/2356-06

341/1.0/2356-06

341/4.0/2658-06

341/3.0/2658-06

341/2.0/2658-06

341/1.0/2658-06

341/2.0/2657-06

341/2.0/2656-06

341/1.0/2656-06

341/1.0/2655-06

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

341/1.0/2357-06

15
16
17

341/4.0/2357-06
341/5.0/2357-06
341/6.0/2357-06

341/3.0/2357-06

341/4.0/2356-06
341/2.0/2357-06

341/3.0/2356-06

341/2.0/2356-06

341/2.0/2657-06

341/1.0/2657-06

341/5.0/2656-06

341/4.0/2656-06

18

341/2.0/2655-06

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
33
34
35
36

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

341/5.0/2356-06
341/3.0/2359-06

30
31
32
33
34
35
36

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
Az ajánlott szakmai gyakorlat időtartama szerepel az ajánlott képzési programba
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2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2

341/5.0/2359-06

3

341/6.0/2359-06

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

341/7.0/2359-06

341/5.0/2359-06

341/4.0/2359-06

341/2.0/2359-06

341/3.0/2358-06
341/4.0/2358-06
341/5.0/2358-06
341/1.0/2359-06

341/2.0/2358-06

341/1.0/2358-06

341/2.0/2657-06

18

341/3.0/2656-06

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

19
20
21
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

30

Az 55 812 01 0010 55 02 azonosító számú, Vendéglátó szakmenedzser
megnevezésű elágazás időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
4

341/4.0/2413-06

341/4.0/2658-06

341/3.0/2658-06

341/2.0/2658-06

341/1.0/2658-06

341/2.0/2657-06

341/3.0/2656-06

341/2.0/2656-06

341/1.0/2656-06

341/1.0/2655-06

3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

341/2.0/2413-06

341/1.0/2413-06

341/2.0/2414-06

341/7.0/2413-06

341/6.0/2413-06

341/4.0/2413-06

341/2.0/2657-06

341/1.0/2657-06

341/5.0/2656-06

17

341/2.0/2655-06

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
33
34
35
36

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

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
Az ajánlott szakmai gyakorlat időtartama szerepel az ajánlott képzési programba
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2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2

341/2.0/2415-06
341/3.0/2415-06
341/4.0/2415-06
341/2.0/2657-06
341/1.0/2416-06
341/1.0/2413-06

341/1.0/2415-06

341/4.0/2414-06

341/3.0/2414-06

341/2.0/2414-06

341/1.0/2414-06

341/3.0/2413-06

341/2.0/2657-06

341/4.0/2656-06

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

341/5.0/2413-06

17
18
19
20

341/5.0/2413-06

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

21
22
23
24
25
26
27

341/8.0/2413-06
341/5.0/2414-06

28
29

341/3.0/2415-06

30

341/3.0/2416-06

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
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Az 55 812 01 0010 55 01 azonosító számú, Idegenforgalmi szakmenedzser megnevezésű
elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

megnevezése

1

341/1.0/2655-06

2

341/2.0/2655-06

3
4

341/1.0/2656-06
341/2.0/2656-06

Ügyviteli, munkaerőpiaci
ismeretek
Gazdasági és munkajogi
alapismeretek
Üzleti etika és protokoll alapjai
Kommunikációs gyakorlat

5

341/3.0/2656-06

6
7

341/4.0/2656-06
341/5.0/2656-06

8

341/1.0/2657-06

9
10
11
12

341/2.0/2657-06
341/1.0/2658-06
341/2.0/2658-06
341/3.0/2658-06

13

341/4.0/2658-06

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

341/1.0/2356-06
341/2.0/2356-06
341/3.0/2356-06
341/4.0/2356-06
341/5.0/2356-06
341/1.0/2357-06
341/2.0/2357-06
341/3.0/2357-06
341/4.0/2357-06
341/5.0/2357-06
341/6.0/2357-06
341/1.0/2358-06
341/2.0/2358-06
341/3.0/2358-06
341/4.0/2358-06
341/5.0/2358-06

30

341/1.0/2359-06

31

341/2.0/2359-06

32

341/3.0/2359-06

elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

összes

28

0

28

56

28

0

0

28

14
0

0
0

14
28

28
28

Tárgyalás és értékesítési technikák

14

0

28

42

Üzleti kommunikáció
Üzleti lélektan
Vállalkozások információs és
kommunikációs rendszere
Szakmai idegen nyelv
Gazdálkodási ismeretek
Marketing alapismeretek
Üzleti statisztika
Vállalkozások ellenőrzési
rendszerei, módszerei
Bevezetés az idegenforgalomba
Sajátos turisztikai erőforrások
Idegenforgalmi földrajz
Művelődéstörténet
Komplex modulzárás
Vendéglátó ismeretek
Szálláshely ismeretek
Utazásszervezés
Program és rendezvényszervezés
Szabadidő ismeretek
Komplex modulzárás
Település és régiófejlesztés
Egészségturizmus
Falusi-városi turizmus
Desztinációs marketing
Komplex modulzárás
Kisvállalkozások és non profit
szervezetek gazdaságtana
Turisztikai vállalkozások vezetése
Idegenforgalmi információs
rendszerek

0
18

0
0

28
10

28
28

14

0

28

42

0
28
28
0

0
0
0
0

154
0
0
28

154
28
28
28

28

0

0

28

28
28
42
56
0
28
14
14
0
28
0
28
28
28
14
0

0
0
14
0
0
0
0
0
14
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
12
28
0
28
0
0
12
0
0
0
0
14

28
28
56
56
12
56
14
42
14
28
12
28
28
28
14
14

0

0

28

28

56

0

0

56

0

0

28

28

33

33

341/4.0/2359-06

34
35
36

341/5.0/2359-06
341/6.0/2359-06
341/7.0/2359-06

Turisztikai vállalkozások
marketingje
Specializáció
Összefüggő szakmai gyakorlat
Komplex modulzárás
Mindösszesen óra:

14

0

0

14

0
0
0
606

0
0
0
28

56
360
14
926

56
360
14
1560

Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak
számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

Az 55 812 01 0010 55 02 azonosító számú, Vendéglátó szakmenedzser megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

megnevezése

37

341/1.0/2655-06

38

341/2.0/2655-06

39
40

341/1.0/2656-06
341/2.0/2656-06

Ügyviteli, munkaerőpiaci
ismeretek
Gazdasági és munkajogi
alapismeretek
Üzleti etika és protokoll alapjai
Kommunikációs gyakorlat

41

341/3.0/2656-06

Tárgyalás és értékesítési technikák

42
43

341/4.0/2656-06
341/5.0/2656-06

44

341/1.0/2657-06

45
46
47
48

341/2.0/2657-06
341/1.0/2658-06
341/2.0/2658-06
341/3.0/2658-06

49

341/4.0/2658-06

50
51
52

341/1.0/2413-06
341/2.0/2413-06
341/3.0/2413-06

53

341/4.0/2413-06

54
55

341/5.0/2413-06
341/6.0/2413-06

56

341/7.0/2413-06

57

341/8.0/2413-06

58

341/1.0/2414-06

59
60

341/2.0/2414-06
341/3.0/2414-06

Üzleti kommunikáció
Üzleti lélektan
Vállalkozások információs és
kommunikációs rendszere
Szakmai idegen nyelv
Gazdálkodási ismeretek
Marketing alapismeretek
Üzleti statisztika
Vállalkozások ellenőrzési
rendszerei, módszerei
Élelmianyag ismeret
Italismeret és élvezeti szerek
Táplálkozástan és gasztronómia
Ételkészítési és értékesítési
ismeretek
Összefüggő szakmai gyakorlat
Műszaki ismeretek
Vendéglátás szervezés és
gazdálkodás alapismeretek
Komplex modulzárás
Vendéglátás szervezése és
gazdálkodása
Üzletgazdasági számítások
Marketing a vendéglátásban
34

elméleti

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

28

0

28

56

28

0

0

28

14
0

0
0

14
28

28
28

14

0

28

42

0
0

0
0

28
28

28
28

32

0

10

42

112
28
28
0

0
0
0
0

0
0
0
28

112
28
28
28

28

0

0

28

0
14
28

0
0
0

38
10
0

38
24
28

0

0

168

168

0
28

0
0

360
0

360
28

14

0

28

42

0

0

23

23

32

0

10

42

28
28

0
0

42
0

70
28

61

341/4.0/2414-06

Higiéné előírások a vendéglátásban

0

0

25

25

62
63
64

341/5.0/2414-06
341/1.0/2415-06
341/2.0/2415-06

0
28
28

0
0
0

23
0
0

23
28
28

65

341/3.0/2415-06

14

0

0

14

66
67
68
69
70

341/4.0/2415-06
341/5.0/2415-06
341/1.0/2416-06
341/2.0/2416-06
341/3.0/2416-06

Komplex modulzárás
Szálláshelyi ismeretek
Protokoll és rendezvényszervezés
Hallgatói rendezvényszervezői
projekt
Különleges étel és italismeret
Komplex modulzárás
Turizmus ismeretek
Falusi turizmus és gasztronómia
Komplex modulzárás
Mindösszesen óra:

14
23
13
14
0
618

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
23
942

14
23
13
14
23
1560

9.

A szakképesítés/elágazások vizsgáztatási követelményei
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga
eredményes letételével

35

A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2413-06 Vendéglátó tevékenység operatív szervezése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A vendéglátó áruforgalmi és szolgáltató tevékenység egyes részleteinek elemző
bemutatása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A vendéglátás manuális alaptevékenységeinek, illetve egyes munkafolyamatainak
valós feltételek közötti alkalmazása - ételsor összeállítása, italajánlat, díszterítés
készítése megadott témakörök szerint
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2414-06 Vendéglátó vállalkozás menedzsment feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Záródolgozat prezentálása és védése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A vendéglátó vállalkozás gazdálkodásának statisztikai, matematikai eszközökkel
történő elemzése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 90 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 60%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2415-06 Szálláshely szolgáltatás és rendezvényszervezés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
36

Témajegyzékből kiválasztott, vendéglátáshoz kapcsolódó rendezvénytípus
esettanulmány-szerű megvalósítása - forgatókönyv készítése, protokoll, személyi
és tárgyi feltételek, szervezés, árképzés, marketing feladatok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 90 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2416-06 Turisztikai elemző és szolgáltató tevékenység
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A turizmus szervezetének, piacának és fogyasztói szokásainak nemzetközi,
országos, regionális és lokális szintű ismeretköreinek bemutatása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2356-06 Idegenforgalom rendszerének vizsgálata
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Adott terület turisztikai felkészültségének elemzése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Az elemzés alapján fejlesztési lehetőségek bemutatása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 15 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 60%
2. feladat 40%
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2357-06 Kialakítja és hasznosítja az idegenforgalmi vállalkozások termékeit
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
37

Megadott desztinációra és szegmensre állítson össze csomagot
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:
45
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Készítsen kalkulációt az összeállított csomagra
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 45 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2358-06 Együttműködés a térségi turizmusban
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Vázolja fel egy térség turisztikai felkészültségét, különös tekintettel az abban
résztvevő
vállalkozások,
intézmények
munkamegosztására
és
a
partnerkapcsolatokra
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Vázolja fel egy kistérség marketingtervét és rendelje mellé annak eszközeit
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
8. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2359-06 Az idegenforgalmi vállalkozások hatékony működtetése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Záródolgozat prezentálása és védése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
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A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A szálláshely vállalkozással, idegenforgalmi kis- és középvállalkozásokkal
összefüggő szervezési, gazdálkodási sajátosságok ismertetése meghatározott
szempontok szerint
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 60%
2. feladat 40%
9. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2655-06 Ügyviteli és munkaerőpiaci ismeretek, álláskeresési technikák alkalmazása
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Adott vállalkozás esetén a munkajogi, munka-, környezetvédelmi és tűzvédelmi
előírások értelmezése. Szervezeti felépítés elemzése. Az ügyviteli folyamatok
elemzése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Konkrét szituáció alapján álláskeresési technikák alkalmazása számítógéppel
támogatva
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 70%
2. feladat 30%
10. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2656-06 Szakmai kommunikációs tevékenység
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Megadott szituációban, megadott tárgyalási cél érdekében saját stratégia
kidolgozása és prezentálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 45 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
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1. feladat

100%

11. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2657-06 Informatikai és gazdasági szakmai idegen nyelv használata
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Üzleti levél készítése szakmai idegen nyelven - idegen nyelvű kezelőfelületű
szövegszerkesztő program alkalmazásával
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Idegen nyelvű szakmai szöveg értése, és fordítása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Interjú és tárgyalás egy adott szituációban idegen nyelven
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Az informatikai és kommunikációs rendszerek használata
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 45 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 20%
2. feladat 20%
3. feladat 25%
4. feladat 35%
12. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2658-06 Vállalkozások menedzselése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Egy adott gazdasági szervezet kereskedelmi tevékenységének átfogó statisztikai
elemzése, tervezése a cég gazdálkodási követelményeinek, stratégiájának
figyelembevételével
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
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Az adott vállalkozás tevékenységének megfelelő marketing stratégia, marketing
tevékenység
megtervezése,
a
fogyasztói
magatartás
jellemzőinek
figyelembevételével. A fogyasztóvédelem elvei és szabályai
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Egy aktuális gazdaságpolitikai esemény elemzése a helyszínen biztosított
szakirodalom 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 40%
2. feladat 30%
3. feladat 30%
A szakmai vizsga értékelése %-osan
Az 55 812 01 0010 55 01 azonosító számú, Idegenforgalmi szakmenedzser megnevezésű
elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
5. vizsgarész: 10
6. vizsgarész: 20
7. vizsgarész: 20
8. vizsgarész: 10
9. vizsgarész: 10
10. vizsgarész: 10
11. vizsgarész: 10
12. vizsgarész: 10
Az 55 812 01 0010 55 02 azonosító számú, Vendéglátó szakmenedzser megnevezésű
elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 20
2. vizsgarész: 20
3. vizsgarész: 10
4. vizsgarész: 10
9. vizsgarész: 10
10. vizsgarész: 10
11. vizsgarész: 10
12. vizsgarész: 10
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez, elágazáshoz rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
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A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
10.

Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a Vendéglátó és
idegenforgalmi szakmenedzser szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás
felméréséhez” c. dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
Az 55 812 01 0010 55 01 azonosító számú, Idegenforgalmi szakmenedzser megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG

341/1.0/2655-06

Ügyviteli,
munkaerőpiaci
ismeretek

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk

341/1.1/2655-06
341/1.2/2655-06
341/1.3/2655-06
341/1.4/2655-06
341/1.5/2655-06
341/1.6/2655-06

12
0
0
6
6
4

0
0
0
0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/1.1/2655-06
A tananyagelem megnevezése:
Termeléshez, szolgáltatáshoz kapcsolódó ügyviteli folyamatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli a vállalkozás/intézmény ügyviteli folyamatait, üzleti információit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A termeléshez, szolgáltatáshoz kapcsolódó üzleti, ügyviteli folyamatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
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Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Megismertetni az ügyviteli folyamat tevékenységeit, gépesítési lehetőségeit
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/1.2/2655-06
A tananyagelem megnevezése:
Szövegszerkesztés, táblázat és adatbázis kezelés, infokommunikációs eszközök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a korszerű irodatechnikát (másoló, adattároló, - feldolgozó berendezések,
elektronikus hírközlő és kommunikációs eszközök)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szövegszerkesztés, táblázatkezelés, adatbázis-kezelés, infokommunikációs eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Információk önálló rendszerezése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
20 óra gyakorlat fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A korszerű irodatechnika (másológép, adattárolók, feldolgozó, adatbáziskezelő és
infokommunikációs alkalmazása)
3. tananyagelem
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A tananyagelem azonosítója:
341/1.3/2655-06
A tananyagelem megnevezése:
Álláskeresési technikák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészül és alkalmazkodik a hazai és európai munkaerőpiac követelményeire, menedzseli
önmagát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az álláskeresési technikák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra gyakorlat fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkaügyi kapcsolatok előkészítése, információs eszközeinek alkalmazása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/1.4/2655-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkaköri leírások és teljesítmény értékelő technikák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartatja a munkaviszonyra vonatkozó jogszabályokat
Alakítja, irányítja a vállalkozásban foglalkoztatottak hatékony munkamegosztását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkakör- és teljesítményelemzési technikák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
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Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vállalkozásban foglalkoztatottak munka és feladatmegosztása. A munkaerőgazdálkodás
elemei és folyamatai. A teljesítményértékelés technikái
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/1.5/2655-06
A tananyagelem megnevezése:
Humánerőforrás-gazdálkodás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészül és alkalmazkodik a hazai és európai munkaerőpiac követelményeire, menedzseli
önmagát
Alakítja, irányítja a vállalkozásban foglalkoztatottak hatékony munkamegosztását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A humánerőforrás-gazdálkodás szerepe, feladatai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Leírás készítése 10%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkakapcsolatok alakítását és alakulását befolyásoló tényezők elemzése
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/1.6/2655-06
A tananyagelem megnevezése:
Számítógéppel támogatott munkaerő-gazdálkodási rendszerek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészül és alkalmazkodik a hazai és európai munkaerőpiac követelményeire, menedzseli
önmagát
Alkalmazza a korszerű irodatechnikát (másoló, adattároló, - feldolgozó berendezések,
elektronikus hírközlő és kommunikációs eszközök)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A számítógéppel támogatott munkaerő-gazdálkodási rendszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Információk önálló rendszerezése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkaerő alkalmazásával, a munkamegosztással, a tevékenység folyamatos figyelemme
kísérésével, ellenőrzésével és értékelésével összefüggő számítógépes rendszerek
alkalmazása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

2. TANANYAGEGYSÉG

341/2.0/2655-06

Gazdasági és
munkajogi
alapismeretek

azonosítója

szk
szk
szk

341/2.1/2655-06
341/2.2/2655-06
341/2.3/2655-06

18
4
6

0
0
0

0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/2.1/2655-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkajog
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartatja a munkaviszonyra vonatkozó jogszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkajog
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A jogi alapfogalmak, a gazdaságot és ezen belül a munkapiacot érintő jogterületek
megismertetése, elsajátíttatása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
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341/2.2/2655-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkakörnyezet, tűzvédelmi és balesetvédelmi előírások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartatja az adott munkahelyre vonatkozó speciális munka-, és környezetvédelmi, illetve
további előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A munka-, környezet- és tűzvédelmi előírások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munka, baleset és tűzvédelmi szabályok elsajátíttatása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/2.3/2655-06
A tananyagelem megnevezése:
Szerződéskötések hazai és nemzetközi gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a munkaügyi kapcsolatok előkészítésében, az erre vonatkozó szerződés
kötésében, és az ezzel összefüggő érdekvédelmi, érdekegyeztetési folyamatokban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A szerződéskötések hazai és nemzetközi gyakorlata
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gazdasági szerződések formáival és tartalmával összefüggő alapismeretek
megismertetése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/1.1/2656-06
A tananyagelem megnevezése:
Protokoll ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tárgyalásokat tervez, szervez és vezet a kommunikációs eszköztár, a tárgyalástechnika és
az üzleti szabályok figyelembevételével
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A protokoll és az üzleti etika
C típus A vállalkozás és a közigazgatás kapcsolatainak lehetséges formái, a kapcsolatok
működésének szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai szöveg hallás utáni megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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A protokoll alapszabályainak megismertetése. Az üzleti világ viselkedési szabályai
(öltözködés, megjelenés, pontosság, telefonálás). A rendezvény szervezés protokolláris
követelményei. A külföldi országok legfontosabb protokoll sajátosságai

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/1.2/2656-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzleti etika alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tárgyalásokat tervez, szervez és vezet a kommunikációs eszköztár, a tárgyalástechnika és
az üzleti szabályok figyelembevételével
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az üzleti kommunikáció módjai, alapelvei, szabályai
B típus A protokoll és az üzleti etika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Jog és erkölcs, gazdaság és erkölcs. A cselekedetek erkölcsi értékelése. Vállalati
felelősség. Az üzleti világ etikai konfliktusai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/2.1/2656-06
A tananyagelem megnevezése:
Szövegértelmezés (általános és szakmai)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tárgyalásokat tervez, szervez és vezet a kommunikációs eszköztár, a tárgyalástechnika és
az üzleti szabályok figyelembevételével
Meggyőzően elfogadtatja szakmai álláspontját, hitelesen kommunikál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az üzleti kommunikáció módjai, alapelvei, szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai szöveg hallás utáni megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
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8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/2.2/2656-06
A tananyagelem megnevezése:
Szövegfogalmazás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tárgyalásokat tervez, szervez és vezet a kommunikációs eszköztár, a tárgyalástechnika és
az üzleti szabályok figyelembevételével
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az üzleti kommunikáció módjai, alapelvei, szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Köznyelvi és szakmai szövegek pontos fogalmazása, tömörítése, formai követelményeinek
gyakorlása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/2.3/2656-06
A tananyagelem megnevezése:
Szóbeli kommunikációs gyakorlatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tárgyalásokat tervez, szervez és vezet a kommunikációs eszköztár, a tárgyalástechnika és
az üzleti szabályok figyelembevételével
Meggyőzően elfogadtatja szakmai álláspontját, hitelesen kommunikál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
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C típus Az üzleti kommunikáció módjai, alapelvei, szabályai
B típus A tárgyalások előkészítése, dokumentálása, tárgyalási stratégiák és technikák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai szöveg hallás utáni megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az üzleti verbális kommunikáció sajátosságai, nyelv helyessége, tömör világos
fogalmazások gyakorlása. Az üzleti beszédtechnika alkalmazása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/3.1/2656-06
A tananyagelem megnevezése:
Tárgyalások előkészítése, dokumentálása, tárgyalási stratégiák és technikák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tárgyalásokat tervez, szervez és vezet a kommunikációs eszköztár, a tárgyalástechnika és
az üzleti szabályok figyelembevételével
Meggyőzően elfogadtatja szakmai álláspontját, hitelesen kommunikál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A tárgyalások előkészítése, dokumentálása, tárgyalási stratégiák és technikák
C típus A nyilvánossággal való kapcsolattartás és hatásának vizsgálati módszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai szöveg hallás utáni megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az üzleti tárgyalások típusai, előkészítése. Tárgyalási stratégiák és technikák. A tárgyalás
folyamata. Tárgyalási emlékeztetők készítése. Tréningek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/3.2/2656-06
A tananyagelem megnevezése:
Új üzleti partnerek felderítéséhez kapcsolatok kiépítéséhez, üzleti információk
felkutatásához, elemzéséhez, pályázatok és tenderek figyeléséhez, értékeléséhez
szükséges gyakorlati ismeretek.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Együttműködik a szakmai partnerekkel, helyi és regionális önkormányzatokkal,
kamarákkal, médiával és a munkatársakkal, új üzleti kapcsolatokat épít ki
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Új üzleti partnerek felderítéséhez, kapcsolatok kiépítéséhez, közérdekű és üzleti
információk felkutatásához, elemzéséhez, pályázatok és tenderek figyeléséhez,
értékeléséhez szükséges gyakorlati ismeretek
C típus A nyilvánossággal való kapcsolattartás és hatásának vizsgálati módszerei
C típus A vállalkozás és a közigazgatás kapcsolatainak lehetséges formái, a kapcsolatok
működésének szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai szöveg hallás utáni megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
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Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/4.1/2656-06
A tananyagelem megnevezése:
Az üzleti kommunikáció módjai és szabályai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tárgyalásokat tervez, szervez és vezet a kommunikációs eszköztár, a tárgyalástechnika és
az üzleti szabályok figyelembevételével
Meggyőzően elfogadtatja szakmai álláspontját, hitelesen kommunikál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az üzleti kommunikáció módjai, alapelvei, szabályai
C típus Új üzleti partnerek felderítéséhez, kapcsolatok kiépítéséhez, közérdekű és üzleti
információk felkutatásához, elemzéséhez, pályázatok és tenderek figyeléséhez,
értékeléséhez szükséges gyakorlati ismeretek
C típus A vállalkozás és a közigazgatás kapcsolatainak lehetséges formái, a kapcsolatok
működésének szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai szöveg hallás utáni megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
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Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az üzleti levél, kereskedelmi levelezés fajtái. Szakmai tájékoztatók, tanulmányok,
publikációk, bizonylatok tartalmi és formai követelményei. A prezentáció alkalmazása. Az
üzleti szervezeten belüli üzleti kommunikáció fajtái és formai követelményei
Az ületi levelezés kezelése, iratok tározása
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341/5.0/2656-06

Üzleti lélektan

azonosítója

szk
szk
szk

341/5.1/2656-06
341/5.2/2656-06
341/5.3/2656-06

8
10
0

0
0
0

0
0
10

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/5.1/2656-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkahelyi kapcsolatok alakítása és hatásának vizsgálati módszerei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meggyőzően elfogadtatja szakmai álláspontját, hitelesen kommunikál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A nyilvánossággal való kapcsolattartás és hatásának vizsgálati módszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai szöveg hallás utáni megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

28

Munkahelyi csoportfolyamatok. Önérvényesítés, viselkedés a munkacsoportban. Beosztott
és vezető viselkedése. Időgazdálkodás, tudatos karriertervezés. Önmotiválás, önuralom

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/5.2/2656-06
A tananyagelem megnevezése:
Az üzleti partnerekkel és a nyilvánossággal való kapcsolattartás módszerei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tárgyalásokat tervez, szervez és vezet a kommunikációs eszköztár, a tárgyalástechnika és
az üzleti szabályok figyelembevételével
Meggyőzően elfogadtatja szakmai álláspontját, hitelesen kommunikál
Együttműködik a szakmai partnerekkel, helyi és regionális önkormányzatokkal,
kamarákkal, médiával és a munkatársakkal, új üzleti kapcsolatokat épít ki
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az üzleti kommunikáció módjai, alapelvei, szabályai
C típus Új üzleti partnerek felderítéséhez, kapcsolatok kiépítéséhez, közérdekű és üzleti
információk felkutatásához, elemzéséhez, pályázatok és tenderek figyeléséhez,
értékeléséhez szükséges gyakorlati ismeretek
C típus A nyilvánossággal való kapcsolattartás és hatásának vizsgálati módszerei
C típus A vállalkozás és a közigazgatás kapcsolatainak lehetséges formái, a kapcsolatok
működésének szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai szöveg hallás utáni megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
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10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Jellegzetes viselkedésformák az üzleti partnerekkel. A reflektív viselkedés jellemzői.
Szerepjátékok üzleti kapcsolatokban és a nyilvánosság előtt
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/5.3/2656-06
A tananyagelem megnevezése:
Konfliktus kezelési technikák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tárgyalásokat tervez, szervez és vezet a kommunikációs eszköztár, a tárgyalástechnika és
az üzleti szabályok figyelembevételével
Meggyőzően elfogadtatja szakmai álláspontját, hitelesen kommunikál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az üzleti kommunikáció módjai, alapelvei, szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai szöveg hallás utáni megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Konfliktus helyzetek konstruktív megoldásának gyakorlása. Jellegzetes munkahelyi és
emberi konfliktusok. Az agresszió kezelése. Befolyásolási technikák a kliensekkel
kialakult vitákban
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341/1.0/2657-06
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42

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/1.1/2657-06
A tananyagelem megnevezése:
Irodatechnikai és a vállalkozások működtetéshez szükséges magyar és idegen nyelvű
szoftverek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Idegen nyelvű szoftverekkel dolgozik, használja a kezelőfelületeket, megérti a
felhasználónak készített leírásokat, üzeneteket
Működteti a vállalkozás információs és kommunikációs rendszerét
Aktívan felhasználja a döntési folyamatokban az információs rendszert és annak
adatbázisát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az irodatechnikai idegen, illetve magyar nyelvű általános szoftverek
D típus A vállalkozás működéséhez szükséges idegen, illetve magyar nyelvű speciális szoftverek
C típus A számítógéphálózat-szolgáltatások (elektronikus levelezés, levelezésre épülő
szolgáltatások, távoli számítógépek elérésének lehetőségei és feltételei, adatátvitel,
keresési és tájékozódási lehetőségek a hálózaton)
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
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Műveletek gyakorlása 40%
Információk önálló rendszerezése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Magyar és idegen nyelvű szoftverek kezelőfelületeinek használata, a felhasználónak
készített leírások, üzenetek megértése és alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/1.2/2657-06
A tananyagelem megnevezése:
Adatbáziskezelő alkalmazások, adatellenőrzések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Működteti a vállalkozás információs és kommunikációs rendszerét
Aktívan felhasználja a döntési folyamatokban az információs rendszert és annak
adatbázisát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Adatbáziskezelő alkalmazások tervezése, a megfelelő eszköz kiválasztása
C típus A számítógéphálózat-szolgáltatások (elektronikus levelezés, levelezésre épülő
szolgáltatások, távoli számítógépek elérésének lehetőségei és feltételei, adatátvitel,
keresési és tájékozódási lehetőségek a hálózaton)
C típus A lekérdezések alapjai, létrehozása, tulajdonságai, mentése, exportálása
C típus Az adatellenőrzés végrehajtása
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Információk önálló rendszerezése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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A vállalkozások kommunikációs és információs rendszerének, adatbázisának aktív
felhasználása, az előkészítő és döntési folyamatokban. Az adatellenőrzés végrehajtásának
lehetőségei. Lekérdezések tulajdonságai, mentése, exportálása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/1.3/2657-06
A tananyagelem megnevezése:
Számítógéphálózat szolgáltatások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Működteti a vállalkozás információs és kommunikációs rendszerét
Aktívan felhasználja a döntési folyamatokban az információs rendszert és annak
adatbázisát
Idegen nyelvű szoftverekkel dolgozik, használja a kezelőfelületeket, megérti a
felhasználónak készített leírásokat, üzeneteket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A számítógéphálózat-szolgáltatások (elektronikus levelezés, levelezésre épülő
szolgáltatások, távoli számítógépek elérésének lehetőségei és feltételei, adatátvitel,
keresési és tájékozódási lehetőségek a hálózaton)
C típus A lekérdezések alapjai, létrehozása, tulajdonságai, mentése, exportálása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Információk önálló rendszerezése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A számítógéphálózat (elektronikus levelezés, az erre épülő szolgáltatások, keresési
tájékozódási lehetőségek gyakorlati alkalmazása)
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/2.1/2657-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai idegen nyelvű kommunikáció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakmai idegen nyelven kommunikál írásban és szóban az általános és szakmai szókincs
birtokában
Szakmai idegen nyelvi szöveget megért (szövegértés) és fordít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakmai idegen nyelvű üzleti levelezés
B típus Szakmai idegen nyelvű szövegértés, fordítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Idegen nyelvű beszédkészség
5. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
56 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szakmai idegen nyelvű szóbeli kommunikáció, az általános és a szakmai szókincs
alkalmazása. Szakmai idegen nyelvű hallott szöveg megértésének és beszédkészségnek
gyakorlása üzleti szituációkon keresztül
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/2.2/2657-06
A tananyagelem megnevezése:
Szalmai idegen nyelvű szövegértés, fordítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakmai idegen nyelven kommunikál írásban és szóban az általános és szakmai szókincs
birtokában
Szakmai idegen nyelvi szöveget megért (szövegértés) és fordít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakmai idegen nyelvű üzleti levelezés
B típus Szakmai idegen nyelvű szövegértés, fordítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Idegen nyelvű beszédkészség
5. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Megbízhatóság
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
56 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szakmai idegen nyelvű íráskészség, fogalmazás, idegen nyelvű szövegértés, fordítás
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
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341/2.3/2657-06
A tananyagelem megnevezése:
Szalmai idegen nyelvű szövegértés, fordítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakmai idegen nyelven kommunikál írásban és szóban az általános és szakmai szókincs
birtokában
Szakmai idegen nyelvi szöveget megért (szövegértés) és fordít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakmai idegen nyelvű üzleti levelezés
B típus Szakmai idegen nyelvű szövegértés, fordítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Idegen nyelvű beszédkészség
5. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Megbízhatóság
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
42 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szakmai idegen nyelvű beszédkészség, íráskészség, fogalmazás, idegen nyelvű
szövegértés, fordítás
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/1.1/2658-06
A tananyagelem megnevezése:
Közgazdasági alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értékeli a piaci lehetőségek és igények felmérését, részt vesz üzletpolitikai döntések
meghozatalában
Részt vesz a vállalkozás gazdálkodásának elemzésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Közgazdasági alapismeretek, az összefüggések kereskedelmi szemléletű alkalmazása
C típus A piaci mechanizmus érvényesülése, törvényszerűségei a kül- és belpiaci sajátosságokkal
összefüggésben
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gazdálkodás alapfogalmai, a piac működésének törvényszerűségei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/1.2/2658-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalkozások helye, szerepe a gazdaságban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értékeli a piaci lehetőségek és igények felmérését, részt vesz üzletpolitikai döntések
meghozatalában
Rendszerezi a piaci információkat és értékeli a vállalkozás erős pontjait, gyengéit,
lehetőségeit valamint a várható veszélyeket és részt vesz a marketing stratégia
előkészítésében, tervezésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A termelő és szolgáltató vállalkozások helye, szerepe a gazdaságban és a piac
működésének törvényszerűségei
C típus A piaci mechanizmus érvényesülése, törvényszerűségei a kül- és belpiaci sajátosságokkal
összefüggésben
B típus A vállalkozások gazdálkodásának elemei és összefüggései
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A termelő és szolgáltató vállalkozások működési formái, helye, szerepe a gazdaságban.
Vállalati célkitűzések. Vállalaton belüli alapvető szerepek
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/1.3/2658-06
A tananyagelem megnevezése:
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Vállalkozások gazdálkodásának alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értékeli a piaci lehetőségek és igények felmérését, részt vesz üzletpolitikai döntések
meghozatalában
Részt vesz a vállalkozás gazdálkodásának elemzésében
Irányítja, szervezi, vezeti az üzleti célkitűzések operatív megvalósítását
Rendszerezi a piaci információkat és értékeli a vállalkozás erős pontjait, gyengéit,
lehetőségeit valamint a várható veszélyeket és részt vesz a marketing stratégia
előkészítésében, tervezésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A piaci mechanizmus érvényesülése, törvényszerűségei a kül- és belpiaci sajátosságokkal
összefüggésben
B típus A vállalkozások gazdálkodásának elemei és összefüggései
C típus A vállalkozások ellenőrzési rendszerei, módszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Irányító készség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vállalkozások az inputpiacon, vállalkozások termelő tevékenysége,
költséggazdálkodásának alapjai
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/1.4/2658-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalatok értékesítési módszerei és érdekeltségi rendszere
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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Rendszerezi a piaci információkat és értékeli a vállalkozás erős pontjait, gyengéit,
lehetőségeit valamint a várható veszélyeket és részt vesz a marketing stratégia
előkészítésében, tervezésében
Irányítja, szervezi, vezeti az üzleti célkitűzések operatív megvalósítását
Részt vesz a minőségirányítási rendszer kialakításában, működtetésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A piaci mechanizmus érvényesülése, törvényszerűségei a kül- és belpiaci sajátosságokkal
összefüggésben
B típus A piac működésének ismerete alapján az áruforgalom szervezésének, lebonyolításának és
az optimális beszerzési, értékesítési módok gyakorlati alkalmazási lehetőségei
B típus A beszerzési források, csatornák és folyamatok összehasonlító elemzése, értékelése, a
legkedvezőbb beszerzési források kiválasztása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Irányító készség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vállalkozások kibocsátása, értékesítési lehetőségei és módszerei. Érdekeltségi rendszere
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/2.1/2658-06
A tananyagelem megnevezése:
Piaci információk megszerzése, értelmezése és értékelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értékeli a piaci lehetőségek és igények felmérését, részt vesz üzletpolitikai döntések
meghozatalában
Rendszerezi a piaci információkat és értékeli a vállalkozás erős pontjait, gyengéit,
lehetőségeit valamint a várható veszélyeket és részt vesz a marketing stratégia
előkészítésében, tervezésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A piaci mechanizmus érvényesülése, törvényszerűségei a kül- és belpiaci sajátosságokkal
összefüggésben
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Irányító készség
Önállóság
Kapcsolatteremtő készség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az információk fogalma, jelentősége, szerepe. Piackutatás, piacszegmentáció,
szegmentációs ismérvek és technikák
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/2.2/2658-06
A tananyagelem megnevezése:
Marketing stratégiák alapvető formái
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értékeli a piaci lehetőségek és igények felmérését, részt vesz üzletpolitikai döntések
meghozatalában
Rendszerezi a piaci információkat és értékeli a vállalkozás erős pontjait, gyengéit,
lehetőségeit valamint a várható veszélyeket és részt vesz a marketing stratégia
előkészítésében, tervezésében
Szervezi a vállalkozás reklám tevékenységét és alakítja, felügyeli a vállalkozás PR
tevékenységét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vállalati célkitűzések, üzleti tervezés
C típus A piaci mechanizmus érvényesülése, törvényszerűségei a kül- és belpiaci sajátosságokkal
összefüggésben
B típus A marketing és versenystratégiák alapvető formái, tervezése, kiválasztása és
megvalósítása
C típus A marketing és reklámtevékenység gazdálkodási, pénzügyi vonatkozásainak tervezése,
ellenőrzése
C típus PR kampányok előkészítésének elemzése, megszervezésének, végrehajtásának, hatásainak
értékelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Irányító készség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
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Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A stratégiakészítés folyamata, tervezésének módszerei. A marketing elemei, az elemek
kapcsolata egymással. Marketingkommunikáció. Új irányzatok a marketingben. Külpiaci
marketing
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/2.3/2658-06
A tananyagelem megnevezése:
Marketing és reklám tevékenység gazdálkodási és pénzügyi vonatkozásai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a vállalkozás gazdálkodásának elemzésében
Rendszerezi a piaci információkat és értékeli a vállalkozás erős pontjait, gyengéit,
lehetőségeit valamint a várható veszélyeket és részt vesz a marketing stratégia
előkészítésében, tervezésében
Szervezi a vállalkozás reklám tevékenységét és alakítja, felügyeli a vállalkozás PR
tevékenységét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A vállalkozások gazdálkodásának elemei és összefüggései
C típus A marketing és reklámtevékenység gazdálkodási, pénzügyi vonatkozásainak tervezése,
ellenőrzése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Irányító készség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
76

10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A piac bemutatása. Az árpolitika fogalma, szerepe. Reklámeszközök és ezek alkalmazása.
A PR tevékenység szervezése, irányítása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/3.1/2658-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzleti statisztikai alapfogalmai és módszerei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értékeli a piaci lehetőségek és igények felmérését, részt vesz üzletpolitikai döntések
meghozatalában
Részt vesz a vállalkozás gazdálkodásának elemzésében
Figyelemmel kíséri az adózási, számviteli előírásokat és részt vesz a pénzügyi
részfeladatok ellátásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A vállalkozások gazdálkodásának elemei és összefüggései
B típus A vállalkozással szembeni számviteli, pénzügyi, adózási követelmények
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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A statisztika alapfogalmai, viszonyszámok, középértékek, indexek, regresszió számítás,
idősor elemzés

79

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

13. TANANYAGEGYSÉG

341/4.0/2658-06

Vállalkozások
ellenőrzési
rendszerei,
módszerei

azonosítója

szk
szk
szk
szk

341/4.1/2658-06
341/4.2/2658-06
341/4.3/2658-06
341/4.4/2658-06

4
8
8
8

0
0
0
0

0
0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/4.1/2658-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzleti tervezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értékeli a piaci lehetőségek és igények felmérését, részt vesz üzletpolitikai döntések
meghozatalában
Részt vesz a vállalkozás gazdálkodásának elemzésében
Irányítja, szervezi, vezeti az üzleti célkitűzések operatív megvalósítását
Figyelemmel kíséri az adózási, számviteli előírásokat és részt vesz a pénzügyi
részfeladatok ellátásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vállalati célkitűzések, üzleti tervezés
B típus A piaci információk megszerzése, értelmezése és értékelése
B típus A marketing és versenystratégiák alapvető formái, tervezése, kiválasztása és
megvalósítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Irányító készség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
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Információk önálló rendszerezése 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az üzleti tervek készítésének forrásai, ezek felhasználása egy üzleti terv alapvető tartalmi
és formai elemei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/4.2/2658-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalkozásokkal szembeni pénzügyi, adózási követelmények
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyelemmel kíséri az adózási, számviteli előírásokat és részt vesz a pénzügyi
részfeladatok ellátásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A vállalkozással szembeni számviteli, pénzügyi, adózási követelmények
C típus A vállalkozásokkal szembeni alapvető jogi, ügyviteli követelmények
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vállalkozások számviteli rendszere. Pénzügyi gazdálkodásának alapvető elemei. A
vállalati adózási rendszer és követelmények alapfogalmai
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/4.3/2658-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalati beszerzési források elemzése, értékelése, kiválasztása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a vállalkozás gazdálkodásának elemzésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A piaci információk megszerzése, értelmezése és értékelése
B típus A piac működésének ismerete alapján az áruforgalom szervezésének, lebonyolításának és
az optimális beszerzési, értékesítési módok gyakorlati alkalmazási lehetőségei
B típus A beszerzési források, csatornák és folyamatok összehasonlító elemzése, értékelése, a
legkedvezőbb beszerzési források kiválasztása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vállalati beszerzés forrásai, alapvető csatornái. A beszerzési folyamatok elemzése és
értékelése, a legkedvezőbb beszerzési források kiválasztásának szempontjai
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/4.4/2658-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalkozások ellenőrzési és minőségbiztosítási rendszerei, módszerei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
82

Értékeli a piaci lehetőségek és igények felmérését, részt vesz üzletpolitikai döntések
meghozatalában
Részt vesz a minőségirányítási rendszer kialakításában, működtetésében
Figyelemmel kíséri az adózási, számviteli előírásokat és részt vesz a pénzügyi
részfeladatok ellátásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A vállalkozások ellenőrzési rendszerei, módszerei
C típus A minőségbiztosítási rendszer alkalmazásának és működtetésének lehetőségei a
gazdálkodó szervezet teljes működésében
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Irányító készség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A belső ellenőrzés szerepe és alapvető módszerei. A minőségbiztosítási rendszerek
tartalmai, működtetésének lehetőségei. A minőségértékelés legalkalmasabb formái
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/1.1/2356-06
A tananyagelem megnevezése:
Bevezetés az idegenforgalomba
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyelemmel kíséri a turizmus rendszerét, irányító szervezetét, kapcsolatrendszerét
Figyelemmel kíséri a világturizmus helyzetét, a hazai turizmus keresleti-kínálati helyzetét,
trendjeit
Figyelemmel kíséri a hazai turizmus keresleti-kínálati helyzetét, politikai céljait, fejlődési
irányait
Figyelemmel kíséri a közlekedés főbb jellemzőit és fejlesztésének szükségességét a
turizmus szemszögéből
A magyar turisztikai piac specialitásainak ismeretében vizsgálja és elemzi
(egészségturizmus, falusi turizmus, konferenciaturizmus) versenyképességét
Figyelemmel kíséri az erőforrásfelhasználás és más iparágak kölcsönhatását, annak szerve
beágyazódását a környezetébe, az erőforrások fenntarthatóságát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alapfogalmak az idegenforgalomban. A turizmus fejlődéstörténete
B típus A világ és hazánk turizmusa a statisztikák és a jellemzők tükrében, trendek
B típus A turizmus piaca, a kínálat és a kereslet összetevői, jellemzői, működése, sajátosságai
B típus A statisztikai adatgyűjtés szerepe a turizmusban, adatgyűjtési módszerek
B típus A turizmus irányító rendszere
B típus A turizmus finanszírozása és fejlesztési források
B típus Az idegenforgalmi politika, stratégia, koncepció elemei
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
5. szint Olvasott szöveg megértése
5. szint Kézírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
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Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Adekvát metakommunikáció
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Írásos elemzések készítése 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Könyvtár
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szabadidő és a turizmus fogalma. A turizmus története és helyzete napjainkban. A
turizmus és környezete: közgazdasági, társadalmi-kulturális, politikai, technológiai és
ökológiai. A közlekedés és a turizmus (vasúti, vízi, légi, közúti és egyéb)
A turizmus alanya. Szükséglet-kereslet. A turizmus keresletének jellemzői. A fogyasztási
szokások változásai. A turizmus alanyainak tipizálása. Motivációk. Üdülő- és
hivatásturizmus. Endogén és exogén tényezők. Az idegenforgalmi statisztika
A turizmus tárgya. A természeti és ember alkotta adottságok. Vonzerő. A turizmus
intézményei. Település. A turizmus vállalkozásai. Civil szervezetek. A termékfejlesztés. A
turizmus piaca és annak sajátosságai. A marketing jelentősége és sajátosságai
A turizmus közvetlen és közvetett hatásai. A turizmus állami, területi (regionális) és helyi
irányítása (TDM). Tourinform irodák. Az idegenforgalom szakmai és társadalmi civil
szervezetei. A turizmuspolitika fogalma. A magyar turizmus stratégia
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/2.1/2356-06
A tananyagelem megnevezése:
Sajátos turisztikai erőforrások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A magyar turisztikai piac specialitásainak ismeretében vizsgálja és elemzi
(egészségturizmus, falusi turizmus, konferenciaturizmus) versenyképességét
Figyelemmel kíséri az erőforrásfelhasználás és más iparágak kölcsönhatását, annak szerve
beágyazódását a környezetébe, az erőforrások fenntarthatóságát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az idegenforgalmi szektor szereplői (a közlekedés, a szálláshelyszektor, a vendéglátás, az
idegenforgalmi attrakciókat, vonzerőket működtetők, üzemeltetők, kezelők)
B típus A turizmus ökológiai, társadalmi-szociális, kulturális és politikai szerepe és hatásai
B típus A turizmus gazdasági szerepe és hatásai
B típus Fenntartható fejlődés és fejlesztés érvényesítése a turizmusban
B típus Magyarország népi tájegységei és kulturális szerepük
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4. szint Telefonálás idegen nyelven
5. szint Információforrások kezelése, olvasása, értelmezése, kitöltése, készítése
5. szint Ügyviteli tevékenység, igazgatás speciális irodatechnikai gépei, berendezései
5. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Külső megjelenés
Rugalmasság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Konfliktusmegoldó készség
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Adekvát metakommunikáció
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Írásos elemzések készítése 15%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 15%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 15%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Könyvtár
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A turizmus által hasznosítható erőforrások. A turisztikai attrakciók és turisztikai
erőforrások. Nemzeti parkok, természetvédelmi területek, arborétumok, NATURA 2000.
Gyógy- és termálvizek, sík- és vadvizek, természetes és mesterséges tavak
Barlangok, sziklás hegyek, élményparkok, vizíparkok. Sportolási intézmények
(sportpályák, sportcsarnokok, uszodák, lovardák, golfpályák stb.) Kulturális intézmények
(múzeumok, skanzenek, művelődési házak, színházak, hangversenytermek, tájházak stb.)
A világörökségek. Várak és kastélyok. Turisztikai vonzerő leltár. A turizmus helyszíne,
mint erőforrás tárgyi néprajz, népművészet. Szellemi néprajz, népszokások,
néphagyományok, népzene, népdalok. Régiók történelme (emlékek, műemlékek stb.)
Ügyviteli tevékenység, igazgatás speciális irodatechnikai gépei, berendezései
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/3.1/2356-06
A tananyagelem megnevezése:
Magyarország földrajza
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyelemmel kíséri a közlekedés főbb jellemzőit és fejlesztésének szükségességét a
turizmus szemszögéből
Földrajzi, művelődéstörténeti ismereteit alkalmazva, a kultúra főbb megjelenési formáinak
ismeretében szolgáltatásokat alakít ki
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Magyarország regionális idegenforgalmi földrajza
B típus A turisztikai régiók Magyarországon, jelentőségük
B típus A kilenc idegenforgalmi régiónk adottsága, értékei
B típus Magyarország közlekedésföldrajza
B típus Település, kistérség, régió, klasszterek szerepe a turizmusban
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
5. szint Olvasott szöveg megértése
5. szint Mennyiségérzék
5. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Tájékozódás
5. szint Tér-érzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Rugalmasság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Interperszonális rugalmasság
Konfliktusmegoldó készség
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Írásos elemzések készítése 15%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 15%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 15%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 15%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Könyvtár
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tantárgyelem célja a turizmus területi rendszereinek, térbeli szerveződésének
megismertetése hazai példákon. Ennek érdekében fontos az ország közlekedési
helyzetének, valamint a vonzásadottságok és a megközelíthetőség összefüggéseinek
vizsgálata
A hallgatók megismerkednek védett örökségeink (természeti értékeink, világörökségeink)
idegenforgalmi hasznosításának sajátosságaival, ásvány-, termál- és gyógyvizeink területi
elhelyezkedésével, gyógyfürdőink és egyéb gyógytényezőink jellemzőivel
Bemutatásra kerülnek hagyományos hazai agrártermékeink (hungarikumok) és azok
termelési tájai, valamint a szőlészkedés-borászkodás területei, borvidékeink
elhelyezkedése és jellemzői. Megismerkednek a vadászat és a lovaglás kiemelkedő
tájegységeivel
A hallgatók elsajátítják az ország valamennyi idegenforgalmi régiójának turisztikai
vonzerőit, azok területi elhelyezkedését, a kínálat további elemeinek (pl.: szállás)
mennyiségi és minőségi jellemzőit, valamint a régiók turisztikai sajátosságait
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/3.2/2356-06
A tananyagelem megnevezése:
Nemzetközi földrajz
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Földrajzi, művelődéstörténeti ismereteit alkalmazva, a kultúra főbb megjelenési formáinak
ismeretében szolgáltatásokat alakít ki
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Nemzetközi idegenforgalmi földrajz
B típus Európa országainak idegenforgalmi földrajza
C típus Közép-Ázsia és a Közel-Kelet idegenforgalmi földrajza
C típus Jelentős fogadóterületek Európán kívül
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
5. szint Olvasott szöveg megértése
3. szint Gépírás
5. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Tájékozódás
5. szint Tér-érzékelés
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Interperszonális rugalmasság
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Írásos elemzések készítése 15%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 15%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 15%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 15%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tantárgyelem célja a turizmus európai centrumainak topográfiai szintű elsajátítása,
Európa földrajzi, történelmi-kulturális régióinak megismerése, a turizmus területi
rendszereinek, szerepének bemutatása, közlekedési rendszerének feltérképezése
Az idegenforgalmi nagyrégiók megismertetése: az Alpok országai, az atlanti Európa
országai, a mediterrán Európa és a skandináv országcsoport
Az idegenforgalmi nagyrégiók megismertetése: Közép-Európa és a Baltikum országai,
Kelet-Európa országai és a Balkán félsziget országai, valamint érdekességek Európán
kívülről
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/3.3/2356-06
A tananyagelem megnevezése:
Európa idegenforgalmi kínálatának területi elhelyezkedése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Földrajzi, művelődéstörténeti ismereteit alkalmazva, a kultúra főbb megjelenési formáinak
ismeretében szolgáltatásokat alakít ki
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Nemzetközi idegenforgalmi földrajz
B típus Európa országainak idegenforgalmi földrajza
C típus Közép-Ázsia és a Közel-Kelet idegenforgalmi földrajza
C típus Jelentős fogadóterületek Európán kívül
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
5. szint Olvasott szöveg megértése
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3. szint Gépírás
5. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Tájékozódás
5. szint Tér-érzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Interperszonális rugalmasság
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Írásos elemzések készítése 15%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 15%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 15%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 15%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
14 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Feladata Európa topográfiájának elsajátítása, kiemelt figyelemmel a turizmus európai
centrumaihoz és a világörökség helyszínekhez kapcsolódó ismeretekre
Cél az egyes idegenforgalmi termékek kapcsán az európai nagyrégiók idegenforgalmi
kínálati sajátosságainak, kiemelkedő helyszíneinek megismerése
Kiemelt kérdéskör a Magyarországgal szomszédos országok idegenforgalmi kínálatának
feltérképezése, a konkurencia helyzet megismerése és értékelése, valamint a változások
nyomon követése
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17. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/4.1/2356-06
A tananyagelem megnevezése:
Egyetemes művelődéstörténet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Földrajzi, művelődéstörténeti ismereteit alkalmazva, a kultúra főbb megjelenési formáinak
ismeretében szolgáltatásokat alakít ki
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Európán kívüli főbb kultúrák (iszlám, India, Kína)
C típus Az európai antikvitás és a honfoglaló magyarok kultúrája
C típus Az európai és magyar középkor kultúrája és művészete
B típus Az európai és magyar reneszánsz és reformáció kultúrája és művészete
B típus A XVII. -XVIII. század eszmevilága és művészete Európában és Magyarországon
B típus A XIX. század európai és magyar gazdasági és társadalmi változásai és azok hatása a
kultúrára és a művészetre
B típus A diktatúrák évszázadának társadalmi, kulturális és művészeti hatásai Európában és
Magyarországon
B típus Az európai és magyar kultúra fogalomkörének kérdései és korszakai
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
5. szint Olvasott szöveg megértése
5. szint Kézírás
5. szint Hallott szöveg megértése
5. szint Beszédkészség
5. szint Íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Áttekintő képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
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Interperszonális rugalmasság
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Információk önálló rendszerezése 30%
Írásos elemzések készítése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Múzeum
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tantárgy végigvezeti a hallgatót a kultúra történetén, mindig azokat a társadalmi,
eszmei, vallási, művészeti jelenségeket emelve ki, amelyek az egyes korszakokra a
legjellemzőbbek voltak, meghatározták azokat és a fejlődés újabb lépcsőjét jelentették

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/4.2/2356-06
A tananyagelem megnevezése:
Magyar művelődéstörténet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Földrajzi, művelődéstörténeti ismereteit alkalmazva, a kultúra főbb megjelenési formáinak
ismeretében szolgáltatásokat alakít ki
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az európai és magyar kultúra fogalomkörének kérdései és korszakai
B típus A mindennapi élet struktúrái 1. A városi kultúra szerepe az idegenforgalomban
B típus A mindennapi élet struktúrái 2. A falusi kultúra és szerepe az idegenforgalomban
B típus Magyarország népi tájegységei és kulturális szerepük
C típus Az európai antikvitás és a honfoglaló magyarok kultúrája
C típus Az európai és magyar középkor kultúrája és művészete
B típus Az európai és magyar reneszánsz és reformáció kultúrája és művészete
B típus A XVII. -XVIII. század eszmevilága és művészete Európában és Magyarországon
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
5. szint Olvasott szöveg megértése
5. szint Kézírás
5. szint Hallott szöveg megértése
5. szint Beszédkészség
5. szint Fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Áttekintő képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Megbízhatóság
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Interperszonális rugalmasság
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Információk önálló rendszerezése 30%
Írásos elemzések készítése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Múzeum
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az európai fejlődési folyamatba ágyazva jelenik meg a magyar művelődéstörténet, jelölve
helyünket a mindenkori Európában. A hallgatóknak biztos tudással kell rendelkezniük a
magyar kultúrát befolyásoló személyekről, eseményekről, helyszínekről
A hallgatóknak ismerniük kell a főbb történeti korok életmódbeli sajátosságait, gyakorlati
készséggel kell rendelkezniük a főbb művészeti stílusok felismerésében, történeti
kontextusba helyezésében
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18. TANANYAGEGYSÉG

341/5.0/2356-06

Komplex
modulzárás

azonosítója

szk

341/5.1/2356-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/5.1/2356-06
A tananyagelem megnevezése:
Komplex modulzárás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Írásos elemzések készítése 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
12 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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19. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/1.1/2357-06
A tananyagelem megnevezése:
Gasztronómia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tevékenységével hozzájárul az egészségtudatos életmód kialakításához, illetve
gyakorlásához
A nemzeti gasztronómiai kultúra értékei ismeretében megfelelő választékot kínál vendégei
(nemzetiség, speciális fogyasztói igények) részére
Megtervezi a termék marketing stratégiáját és tevékenységét
Megtervezi a termék marketing akcióprogramját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A vendéglátóipar fogalma, tárgyi és személyi feltételei
B típus Üzletkörök, üzletprofilok, üzlettípusok
B típus Étel ismeret (levesek, főzelékek, köretek, saláták, mártások, hideg és meleg előételek,
húsételek, befejező fogások)
B típus Nemzetek konyhája
B típus Felszolgálási módozatok, rendszerek
B típus Italismeret (aperitifek, sörök, borok, pezsgők, égetett szeszes italok, kevert és
alkoholmentes italok)
B típus Választék-kialakítás és választék-közlés
B típus Étlapszerkesztés, menük és italsorok szerkesztése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Vendéglátó termelés, értékesítés, szolgáltatás egyedi gépei, berendezései
5. szint Hallott szöveg megértése
5. szint Beszédkészség
4. szint Telefonálás idegen nyelven
5. szint Bankett és rendezvényszervezés speciális gépei és berendezései
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Áttekintő képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Rugalmasság
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Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 25%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 25%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely, tanétterem
Tanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vendéglátás fogalma, tárgyi és személyi feltételei. A kereskedelmi vendéglátás
üzletkörei, üzletprofilok, üzlettípusok. Általános ételismeret és nemzetek konyhája
Felszolgálási módozatok, rendszerek. Italismeret (aperitifek, borok, pezsgők, égetett
szeszesitalok, sörök, digestive italok, kevert italok és alkoholmentes italok. Felszolgálási
technikák, étel- és italfelszolgálás alapszabályai
Választék kialakítás és választékközlés. Étlapszerkesztés, menük és italsorok
szerkesztése. Társas étkezések, díszétkezések, koktélpartik, állófogadások, ültetett büfék.
Vendéglátó termelés, értékesítés, szolgáltatás egyedi gépei, berendezései
Bankett- és rendezvényszervezés speciális gépei és berendezései
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/1.2/2357-06
A tananyagelem megnevezése:
Értékesítési alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Felszolgálási módozatok, rendszerek
B típus Italismeret (aperitifek, sörök, borok, pezsgők, égetett szeszes italok, kevert és
alkoholmentes italok)
B típus Étlapszerkesztés, menük és italsorok szerkesztése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Beszédkészség
4. szint Telefonálás idegen nyelven
3. szint Elemi számolási készség
4. szint Vendéglátó termelés, értékesítés, szolgáltatás egyedi gépei, berendezései
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
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Megbízhatóság
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 30%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely, tanétterem
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Éttermi eszközök használatának gyakorlása, alapterítés, díszterítés menete. Különböző
felszolgálási módszerek megismerése. Alapvető felszolgálási technikák gyakorlása. Ételek
italok ajánlásának felszolgálásának lehetőségei
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/2.1/2357-06
A tananyagelem megnevezése:
Szálláshely ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a szálláshelyi kínálat ismeretében annak kialakításában, fejlesztésében
Megtervezi a termék marketing stratégiáját és tevékenységét
Megtervezi a termék marketing akcióprogramját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Szálláshelyszolgáltatás emeleti munkafolyamatainak gépei, berendezései
5. szint Fidelio programok használata
5. szint Szálláshelyszolgáltatás front office tevékenységének gépei, berendezései
5. szint Szálláshelyszolgáltatás egyéb és kiegészítő tevékenységének speciális gépei, berendezései
5. szint Különböző szálloda típusok (pl.: gyógy-, wellness) speciális gépei, berendezései
5. szint Ügyviteli tevékenység, igazgatás speciális irodatechnikai gépei, berendezései
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezés, értékelés, kontroll
Körültekintés, elővigyázatosság
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Szervezőkészség, precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Kapcsolatteremtő készség
Adekvát metakommunikáció
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Üzemlátogatás különböző szálláshelyeken
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kereskedelmi és nem kereskedelmi szálláshelyek fajtái, típusai, minőség szerinti
csoportosítása. A szállodaipar és egyéb szálláshelyek jellegzetességei. Tárgyi és személyi
feltételek a szálláshely szolgáltatásban
A különböző szálláshelyek lehetséges szervezeti felépítési formái. A vendégszoba és a
hozzá tartozó helyiségek kialakítási és berendezési lehetőségei. Szálláshelyi munkakörök,
munkaszervezés
A szálláshelyek marketing és értékesítési ismeretei. Szálláshelyi menedzsment. A
vendégorientált szemléletmód, annak szükségessége. A szállodai/utazási irodai
kapcsolatrendszerhez szükséges kommunikáció
A szálloda/utazási iroda minden részlegében a feladatoknak megfelelő írásbeli és szóbeli
kommunikáció és konfliktuskezelés. Részt vesz az idegenforgalmi termékek árainak
kialakításában, árkalkulációt készít elő
Szálloda, kereskedelmi és nem kereskedelmi szálláshelyek, osztálybasorolás.
Szálláshelyszolgáltatás egyedi gépei, berendezései. Szálláshelyszolgáltatás emeleti
munkafolyamatainak gépei, berendezései
Szálláshelyszolgáltatás egyéb és kiegészítő tevékenységének speciális gépei, berendezései.
Különböző szálloda típusok (pl.: gyógy-, wellness) speciális gépei, berendezései
Ügyviteli tevékenység, igazgatás speciális irodatechnikai gépei, berendezései. Részt vesz
az idegenforgalmi termékek árainak kialakításában, árkalkulációt készít elő
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/3.1/2357-06
A tananyagelem megnevezése:
Utazási irodák működésének feltételei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tervezi, szervezi, koordinálja a térség/vállalkozás marketing eszközeit
Elemzi, értékeli a táji és ember alkotta adottságokra épülő regionális és lokális
termékfejlesztési lehetőségeket
Kialakítja a kínálat értékesítési feltételrendszerét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Utazásszervezés és értékesítés
B típus Az utazásszervezés fogalma, helye az utazási irodák tevékenységében, üzletágak. Az
utazásszervezést és közvetítést szabályozó rendeletek
A típus Az utazás során nyújtandó szolgáltatások beszerzése, az utazási szerződések
B típus A szervezett beutazás helye és szerepe, hatása a nemzetgazdaság teljesítményére
A típus Az idegenforgalmi termék előállítása, programtervezésnél követendő szempontok,
fogadókészség, fogadóképesség, kalkuláció
B típus Konvertibilis fizetőeszközök. Konverziós lehetőségek. A pénzváltási tevékenység
szabályai, előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése: olvasása, értelmezése
5. szint Kézírás
5. szint Beszédkészség
4. szint Telefonálás idegen nyelven
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Tervezés, értékelés, kontroll
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányító készség és irányíthatóság
Motiváló készség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Információk önálló rendszerezése 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 25%
Tesztfeladat megoldása 25%
A képzési helyszín jellege:
Taniroda
Tanterem
Üzemlátogatás utazási irodában, tour inform irodában
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az utazásszervezés fogalma, helye az utazási irodák tevékenységében, egyéb üzletágak.
Az utazásszervezést és közvetítést szabályozó rendeletek. Az utazás során nyújtandó
szolgáltatások beszerzése, szerződések. Beszerzési és eladási árak
A lakossági turizmus és a beutaztatás hatása a nemzetgazdaságra. A belföldi szervezett
turizmus helye a magyar lakosság utazási szokásaiban, szervezésének specifikumai. Az
országjáró túrák és az üdülések, hivatásturizmus
A szervezett kiutazás helye és szerepe. A termék előállítást megelőző felmérések. A
szolgáltatások beszerzése, kalkulációkészítés. Forgatókönyvkészítés. Az utaskísérő
felkészítése. Lebonyolítás. Elszámolás a szolgáltatókkal. Utókalkuláció, kiértékelés
A beutaztatást befolyásoló tényezők. Termékelőállítás, a programtervezés szempontjai.
Kalkuláció, üzleti levelezés, bizalmas tarifa, forgatókönyv, kapcsolat az idegenvezetővel.
Lebonyolítás, problémák kezelése. Elszámolás. Utókalkuláció, kiértékelés
Az értékesítés fázisában használatos szerződések formái. A pénzváltási tevékenység
szabályai. Utasbiztosítások kötése. Kereskedelmi és magánszálláshelyek közvetítése
A szállodai/utazási irodai kapcsolatrendszerhez szükséges kommunikáció. A
szálloda/utazási iroda minden részlegében a feladatoknak megfelelő írásbeli és szóbeli
kommunikáció és konfliktuskezelés
Részt vesz az idegenforgalmi termékek árainak kialakításában, árkalkulációt készít elő

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/3.2/2357-06
A tananyagelem megnevezése:
Referensi és értékesítési feladatok az utazási irodában
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kialakítja a kínálat értékesítési feltételrendszerét
Megtervezi a termék marketing stratégiáját és tevékenységét
Megtervezi a termék marketing akcióprogramját
Tervezi, szervezi, koordinálja a térség/vállalkozás marketing eszközeit
Elemzi, értékeli a táji és ember alkotta adottságokra épülő regionális és lokális
termékfejlesztési lehetőségeket
Kialakítja a kínálat értékesítési feltételrendszerét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Utazásszervezés és értékesítés
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B típus Az utazásszervezés fogalma, helye az utazási irodák tevékenységében, üzletágak. Az
utazásszervezést és közvetítést szabályozó rendeletek
A típus Az utazás során nyújtandó szolgáltatások beszerzése, az utazási szerződések
B típus A szervezett beutazás helye és szerepe, hatása a nemzetgazdaság teljesítményére
A típus Az idegenforgalmi termék előállítása, programtervezésnél követendő szempontok,
fogadókészség, fogadóképesség, kalkuláció
B típus Konvertibilis fizetőeszközök. Konverziós lehetőségek. A pénzváltási tevékenység
szabályai, előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése: olvasása, értelmezése
5. szint Kézírás
5. szint Beszédkészség
4. szint Telefonálás idegen nyelven
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Tervezés, értékelés, kontroll
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányító készség és irányíthatóság
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Műveletek gyakorlása 25%
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 25%
A képzési helyszín jellege:
Üzemlátogatás
Tanterem
Taniroda
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A programfüzet, szórólap készítésének szabályai. Az értékesítés és marketing rendszere.
Ügynöki hálózat. Az értékesítés munkafolyamatai. Az utazás során felmerülő problémák
és reklamációk kezelése
Menetjegy-értékesítés feltételei, menetrendkezelés alapismeretei. Programszervezés.
Részt vesz az idegenforgalmi termékek árainak kialakításában, árkalkulációt készít elő
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/4.1/2357-06
A tananyagelem megnevezése:
Program és rendezvényszervezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz rendezvények, konferenciák előkészítésében, kiajánlásában és értékesítésében
Különböző rendezvények operatív lebonyolítását szervezi, irányítja, utókalkulációját
készíti
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Élmény gasztronómia
B típus Rendezvényszervezés
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szöveg megértése
5. szint Fogalmazás írásban
5. szint Kézírás
5. szint Hallott szöveg megértése
5. szint Beszédkészség
4. szint Telefonálás idegen nyelven
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség, precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Udvariasság
Adekvát metakommunikáció
Tanulói tevékenységformák:
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
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Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás
Képzési idő:
14 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rendezvények és programok szerepe az idegenforgalomban. A programszervezés
általános menete. Nemzeti és helyi ünnepek programszervezési lehetőségei. Aktív
programok (szenioroknak, kerékpárosoknak, természetjáróknak, evezősöknek stb.)
Speciális érdeklődésű programok (borutak, gasztronómiai programok, színes magyar
mozaik stb.) Kulturális programok (irodalmi kávéház, táncház, rajzverseny stb.) Ifjúsági é
gyermek programok. Idegenvezetés, csoportkísérés és animáció
A konferencia-turizmus jellemzői. A kongresszusok, konferenciák szervezésének menete,
forgatókönyv összeállítása. Az incentív túrák általános jellemzői, szervezésük.
Idegenforgalmi és más kereskedelmi jellegű kiállítások és vásárok szervezése
Házon kívüli nagy gasztronómiai rendezvények és szervezésük sajátosságai. Hivatásos és
amatőr sportrendezvények szervezése. (Az egyes témaköröket komplex példákon
keresztül tárgyaljuk, az előkészítéstől a megvalósításon át a befejezésig)
A programszervezés minden egyes lépésében szakmai szempontok szerinti szervezés,
tárgyalás
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/5.1/2357-06
A tananyagelem megnevezése:
Szabadidő ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szabadidős programokat szervez
Tervezi, szervezi, koordinálja a térség/vállalkozás marketing eszközeit
Elemzi, értékeli a táji és ember alkotta adottságokra épülő regionális és lokális
termékfejlesztési lehetőségeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A kulturális intézményrendszer, a kulturális attrakciók
B típus Szabadidő ismeretek
B típus A szabadidő fogalma, kialakulása, fejlődéstörténete. Az urbanizáció hatása a szabadidő
eltöltésének mikéntjére
B típus A sport és a kultúra szerepe a szabadidő minőségi eltöltésében
A típus A szabadidő, rekreáció, turizmus kapcsolata, az egészségtudatos életmód kialakulásának
szükségessége
B típus A sport története, fejlődése, élettani jelentősége (lovas, vízi, golf, tenisz, téli sportok)
B típus Természetjárás, bakancsos turizmus – túratervek összeállítása
B típus A lovasturizmus, a víziturizmus, horgász- és vadászturizmus piaca
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szöveg megértése
5. szint Kézírás
5. szint Hallott szöveg megértése
5. szint Beszédkészség
4. szint Telefonálás idegen nyelven
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezés, értékelés, kontroll
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Szervezőkészség, precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Motiváló készség
Kapcsolatteremtő készség
Adekvát metakommunikáció
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 23%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 10%
Utólagos szóbeli beszámoló 15%
Írásos elemzések készítése 14%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 23%
Csoportos helyzetgyakorlat 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Múzeum
Természeti környezet
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék azokat az összefüggéseket, amelyek a
szabadidő felhasználást meghatározzák: jogi szabályozás, gazdasági, jövedelmi,
társadalmi, életmódbeli természetű
Megismerik a szabadidő intézményeit és területeit, különös tekintettel azokra a
területekre, amelyek a turizmus szempontjából lényegesek
A tárgy olyan szemléletet alakít ki a hallgatókban, amellyel az idegenforgalmat a
szabadidő felhasználás felől közelítve képesek lesznek megújuló, illetve új, különböző
célcsoportok igényeinek megfelelő programokat kialakítani, illetve abban részt venni
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/6.1/2357-06
A tananyagelem megnevezése:
Komplex modulzárás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség, precizitás
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Motiváló készség
Irányító készség és irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Írásos elemzések készítése 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
12 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/1.1/2358-06
A tananyagelem megnevezése:
Település és régiófejlesztés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Aktívan részt vesz a vállalkozás, a programszervezők és a tevékenységük által közvetlenül
érintett makrokörnyezet közötti kapcsolattartás kialakításában és folyamatos
fenntartásában
Aktívan részt vesz a vállalkozás, a programszervezők és a tevékenységük által közvetlenül
érintett mikrokörnyezet közötti kapcsolattartás kialakításában és folyamatos
fenntartásában
Segít a médiával történő kapcsolattartás kialakításában és folyamatos fenntartásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános és szakmai idegen nyelv
A típus Országismeret, gazdasági országismeret
C típus Turizmus, a turisztikai piac, a turisztikai termék összetevői, az utazási csomag
C típus A turizmus ágazat helye. Turisztikai infrastruktúra. Idegenforgalmi régiók természeti
adottságai és kulturális kínálata
B típus Az idegenforgalom szolgáltató szektorai közötti kapcsolattartás írásban és szóban a
szakma szabályainak megfelelően
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Információforrások kezelése, olvasása, értelmezése, kitöltése
5. szint Fogalmazás írásban
5. szint Hallott szöveg megértése
5. szint Beszédkészség
4. szint Telefonálás idegen nyelven
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezés, értékelés, kontroll
Áttekintő képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Elhivatottság, elkötelezettség
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Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Kapcsolatteremtő készség
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
A képzési helyszín jellege:
Természeti környezet (terepgyakorlat)
Tanterem
Könyvtár
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A magyar önkormányzati rendszer. A helyi önkormányzat szervezete, működése és a non
profit szervezetek. Az önálló térségi társulások. A megyei önkormányzatok és a regionális
közigazgatás szervei (Regionális Fejlesztési Tanácsok és azok ügynökségei)
A településfejlesztés alapjai (szerkezeti terv, építési szabályzat). A fenntartható fejlődés és
annak tervezése. A turizmus integrált tervezése és annak folyamata. A helyi
idegenforgalmi fejlesztési koncepció kidolgozásának menete és gyakorlata
Pályázati lehetőségek, pályázatkészítési ismeretek. LEADER szerveződések és
pályázatok. A fejlesztési projektek megvalósítása. (A helyi és térségi turizmus fejlesztési
tervek és azok elemzése) Turisztikai desztinációs menedzsment, látogatómenedzsment
Az ÚMFT turizmus fejlesztési összefüggései (ROV, AVOP). Területi tervezés
Magyarországon (Területfejlesztési koncepció, területfejlesztési program és
területrendezési terv). A turizmus fejlesztési tervek egymásra épülése. Fejlesztési
projektek
Kis- és közepes nagyságú települési önkormányzatok idegenforgalmi feladatai.
Idegenforgalmi non-profit szervezetek munkája
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/2.1/2358-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészségturizmus
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közvetlen vendégkapcsolatot készít elő, bonyolít le
Fejleszti az idegenforgalmi kommunikációs és vendégkezelési készségeit
Idegenforgalmi szakmai nyelv ismereteit felhasználva oldja meg az operatív feladatokat
Interkultúrális ismereteit felhasználva tárgyal, kommunikál
Követi a vendégkapcsolat alakulását, kezeli a törzsvendégprogramokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A közvetlen vendégkapcsolatokban szakmai szempontok alapján való kommunikáció a
mindenkori szituációnak megfelelően
B típus Általános és szakmai idegen nyelv
A típus A vendéggel kapcsolatos tevékenység (eligazítás a mindennapi életben). Programkínálat a
külföldi számára (vendéglő, koncert, városnézés). A magyar hagyományok bemutatása országkép. Fogyasztói szokások. Vásár, kiállítás, reklám
C típus Gasztronómia: A magyar konyha, a célnyelvi országok konyhaművészete. Az egészséges
táplálkozás
B típus A programszervezés minden egyes lépésében szakmai szempontok szerinti szervezés,
tárgyalás
C típus Szálloda, kereskedelmi és nem kereskedelmi szálláshelyek, osztálybasorolás
B típus A szállodai / utazási irodai kapcsolatrendszerhez szükséges kommunikáció
B típus A szálloda / utazási iroda minden részlegében a feladatoknak megfelelelő írásbeli és
szóbeli kommunikáció és konfliktuskezelés
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
5. szint Olvasott szöveg megértése
5. szint Fogalmazás írásban
5. szint Hallott szöveg megértése
5. szint Beszédkészség
4. szint Telefonálás idegen nyelven
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
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Áttekintő képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Külső megjelenés
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Kapcsolatteremtő készség
Empatikus készség
Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 15%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
A képzési helyszín jellege:
Üzemlátogatás
Tanterem
Könyvtár
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A Kárpát-medence gyógyidegenforgalmi adottságai, felszíni vízkészlet számbavétele,
annak vizsgálati rendje. Kontinensek felszín alatti vízkészleteinek hatása a gyógyidegenforgalomra. Egészségturizmus és településfejlesztés kapcsolata
Gyógy-idegenforgalmi adottságok, környezeti hatások, környezetvédelem, vizsgálati
trendek. A település fejlesztésére javasolt területek feltárása, annak hasznosításának
vizsgálata. Azon területek kijelölése, ahol komplex fejlesztések várhatók
Termálvízkészlet alakulása, a vízkészletek vizsgálata, ennek függvényében a felszín alatti
vízkészlet folyamatos vizsgálata. Felhasználási programozás, vízkivétel szabályozása, jogi
háttér meghatározása
Gyógy-idegenforgalmi szolgáltatásoknál megjelenő együttműködő vállalkozók, komplex
hasznosítás. Fejlesztési javaslatok tervek (beruházási, kivitelezési javaslatok) ütemezési
tervek készítése, megvalósíthatósági tanulmányok
Az egészségturizmus szerepe, jelentősége. A gyógy-idegenforgalom és a wellness
turizmus szerepe, jelentősége
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/3.1/2358-06
A tananyagelem megnevezése:
Falusi-városi turizmus
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közvetlen vendégkapcsolatot készít elő, bonyolít le
Fejleszti az idegenforgalmi kommunikációs és vendégkezelési készségeit
Idegenforgalmi szakmai nyelv ismereteit felhasználva oldja meg az operatív feladatokat
Interkultúrális ismereteit felhasználva tárgyal, kommunikál
Követi a vendégkapcsolat alakulását, kezeli a törzsvendégprogramokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Közvetlen vendégkapcsolatokban szakmai szempontok alapján való kommunikáció a
mindenkori szituációnak megfelelően
B típus Általános és szakmai idegen nyelv
A típus A vendéggel kapcsolatos tevékenység (eligazítás a mindennapi életben). Programkínálat a
külföldi számára (vendéglő, koncert, városnézés). A magyar hagyományok bemutatása országkép. Fogyasztói szokások. Vásár, kiállítás, reklám
C típus Gasztronómia: A magyar konyha, a célnyelvi országok konyhaművészete. Az egészséges
táplálkozás
B típus A programszervezés minden egyes lépésében szakmai szempontok szerinti szervezés,
tárgyalás
B típus A szállodai / utazási irodai kapcsolatrendszerhez szükséges kommunikáció
B típus A szálloda / utazási iroda minden részlegében a feladatoknak megfelelő írásbeli és szóbeli
kommunikáció és konfliktuskezelés
A típus A vendéggel kapcsolatos tevékenység (eligazítás a mindennapi életben). Programkínálat a
külföldi számára (vendéglő, koncert, városnézés). A magyar hagyományok bemutatása –
országkép. Fogyasztói szokások. Vásár, kiállítás, reklám
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
5. szint Olvasott szöveg megértése
5. szint Hallott szöveg megértése
5. szint Beszédkészség
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4. szint Telefonálás idegen nyelven
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Adekvát metakommunikáció
Udvariasság
Empatikus készség
Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 15%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
A képzési helyszín jellege:
Üzemlátogatás
Tanterem
Könyvtár
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A falusi turizmus itthon és az EU-ban. A falusi turizmus humán oldala és faluszociológia.
A fenntartható falusi turizmus és vidékfejlesztés. A falusi turizmus és az önkormányzat. A
falu arculata és népi építészet, népművészete, kézművessége
A falusi turizmus és a mezőgazdaság. Biokultúra és az ökológiai gazdálkodás. Háztartás
mint gazdálkodó egység. Az élelmianyagok hagyományos, házi tartósítási módjai és
jelentőségük. Vendéglátó alapismeretek, falusi vendégasztal szolgáltatásai
Helyi népszokások, hagyományok, ünnepek a települési és kistérségi rendezvények, azok
szervezése. Komplex falusi, kistérségi vonzerők. Marketing a falusi turizmusban. (Az
egyes ismeretköröket gyakorlatorientáltan, részletesen tárgyaljuk)
A városi turizmus Európában és Magyarországon. A városi sajátosságokra épülő
idegenforgalmi kereslete és kínálata, fejlesztése. A fenntartható turizmusfejlesztés a
városban. Városi turizmus intézményrendszere
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/4.1/2358-06
A tananyagelem megnevezése:
Desztinációs marketing
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fejleszti az idegenforgalmi kommunikációs és vendégkezelési készségeit
Idegenforgalmi szakmai nyelv ismereteit felhasználva oldja meg az operatív feladatokat
Interkultúrális ismereteit felhasználva tárgyal, kommunikál
Segíti vagy maga tart közvetlen kapcsolatot a vállalkozás szervezeti egységeivel
Részt vesz az idegenforgalmi termékek árainak kialakításában, árkalkulációt készít elő
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A közvetlen vendégkapcsolatokban szakmai szempontok alapján való kommunikáció a
mindenkori szituációnak megfelelően
B típus Általános és szakmai idegen nyelv
A típus A vendéggel kapcsolatos tevékenység (eligazítás a mindennapi életben). Programkínálat a
külföldi számára (vendéglő, koncert, városnézés). A magyar hagyományok bemutatása országkép. Fogyasztói szokások. Vásár, kiállítás, reklám
C típus Marketing a turisztikai, szálloda- és vendéglátóiparban
B típus Az idegenforgalom szolgáltató szektorai közötti kapcsolattartás írásban és szóban a
szakma szabályainak megfelelően
B típus Írásbeli és szóbeli kommunikáció a szakmai szervezetekkel
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
5. szint Olvasott szöveg megértése
5. szint Fogalmazás írásban
5. szint Hallott szöveg megértése
5. szint Beszédkészség
4. szint Telefonálás idegen nyelven
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Tervezés, értékelés, kontroll
Kreativitás, ötletgazdagság
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Külső megjelenés
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Kapcsolatteremtő készség
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 15%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 30%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Marketing fogalma, célja, piacközpontú szemlélete. Célpiaci marketing és piaci
szegmensek meghatározása. Az idegenforgalmi marketingfolyamat sajátosságai,
kialakítása és alkalmazása a makro és mikro szintű elemzés alapján
Stratégiai tervezés, a marketing terv és az üzletági stratégia kialakítása. Az image
fogalma, kategóriái. A turizmus marketing stratégiája. Az országkép kialakítása,
fejlesztése
Az idegenforgalom szolgáltató szektorai közötti kapcsolattartás írásban és szóban a
szakma szabályainak megfelelően. Írásbeli és szóbeli kommunikáció a szakmai
szervezetekkel
Térségi alapon szerveződő idegenforgalmi szolgáltatók számbavétele, koordinálásai a
termékkialakításában és egységes arculati megjelenítésében. Területek
márkamenedzsmentje
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/5.1/2358-06
A tananyagelem megnevezése:
Komplex modulzárás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezés, értékelés, kontroll
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Írásos elemzések készítése 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
14 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/1.1/2359-06
A tananyagelem megnevezése:
Kisvállalkozások és non profit szervezetek gazdaságtana
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Pozícionálja vállalkozását a turisztikai intézményrendszerben és aktív szerepet vállal
működtetésében
Figyelemmel kíséri és alkalmazza az idegenforgalmi vállalkozás (szálláshely- és
szabadidőipar) létesítésére és működtetésére vonatkozó speciális szakmai feltételeket,
jogszabályokat
Segít a vállalkozás specifikus munkaerő igényének felmérésében és állandóan figyelemmel
kíséri azt
Kialakítja a vállalkozás tárgyi feltételeit és ellenőrzi működésüket
Szervezi a vállalkozás működését és összehangolja a hozzá kapcsolódó kiegészítő
tevékenységeket
Aktívan közreműködik az üzleti terv elkészítésében
Aktívan közreműködik a pályázati lehetőségek figyelemmel kísérésében és a pályázatok
elkészítésében
Megismeri a vállalkozási ügyvitel rendszerét, részfeladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A vendégorientált szemléletmód szükségessége
B típus Idegenforgalmi kis-, és középvállalkozások sajátosságai
B típus Az idegenforgalmi kis-, és középvállalkozások sajátosságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Beszédkészség
5. szint Szálláshelyszolgáltatás emeleti munkafolyamatainak gépei, berendezései
4. szint Információforrások kezelése, olvasása, értelmezése, kitöltése,
5. szint Szálláshelyszolgáltatás egyéb és kiegészítő tevékenységének speciális gépei, berendezései
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
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Áttekintő képesség
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Konfliktusmegoldó készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Írásos elemzések készítése 30%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 30%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás
Könyvtár
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A turisztikai kisvállalkozások általános jellemzői. A turisztikai KKV piac gazdaságban
betöltött szerepe és jelentősége. A turisztikai kisvállalkozások létesítésének feltételei.
Döntés a jogi formákról és pénzügyi feltételek megteremtéséről
A turisztikai KKV működésének és gazdálkodásának sajátosságai. Értékesítés
megszervezése. Élőmunka, eszköz és költséggazdálkodás, jövedelmezőségi gazdálkodás
kérdései. Az üzleti tervezés készítésének szükségessége és tartalma
Turizmusban működő szervezetek, szövetségek alapszabályai, ügyrendje. A turizmusban
működő non profit szervezetek gazdálkodása. Az idegenforgalom szolgáltató szektorai
közötti kapcsolattartás írásban és szóban a szakma szabályainak megfelelően
Írásbeli és szóbeli kommunikáció a szakmai szervezetekkel. Szálláshelyszolgáltatás
emeleti munkafolyamatainak gépei, berendezései. Bankett és rendezvényszervezés
speciális gépei és berendezései
Szálláshelyszolgáltatás egyéb és kiegészítő tevékenységének speciális gépei, berendezései.
Különböző szálloda típusok (pl.: gyógy-, wellness) speciális gépei, berendezései. Ügyvitel
tevékenység, igazgatás speciális irodatechnikai gépei, berendezései
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/2.1/2359-06
A tananyagelem megnevezése:
Turisztikai vállalkozások vezetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Pozícionálja vállalkozását a turisztikai intézményrendszerben és aktív szerepet vállal
működtetésében
Figyelemmel kíséri és alkalmazza az idegenforgalmi vállalkozás (szálláshely- és
szabadidőipar) létesítésére és működtetésére vonatkozó speciális szakmai feltételeket,
jogszabályokat
Előkészíti és folyamatosan ellenőrzi a vállalkozás (szálláshely- és szabadidőipar)
minősítési rendszerét
Segít a vállalkozás specifikus munkaerő igényének felmérésében és állandóan figyelemmel
kíséri azt
Operatív irányítói, végrehajtói és ellenőrzési feladatokat lát el az idegenforgalmi
vállalkozás különböző munkaköreiben, főfolyamataiban
Kialakítja a vállalkozás tárgyi feltételeit és ellenőrzi működésüket
Szervezi a vállalkozás működését és összehangolja a hozzá kapcsolódó kiegészítő
tevékenységeket
Gasztronómiai ismeretei alapján ételsort állít össze, étlapot szerkeszt, segíti a célcsoport
igényeit figyelembe véve a vendéglátó egység részfeladatainak ellátását, ellenőrzését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szálláshely ismeretek
B típus A kereskedelmi és a nem kereskedelmi szálláshelyek fajtái, típusai, jellegzetességei
A típus Tárgyi és személyi feltételek a szállodaiparban
A típus A különböző szálláshelyek szervezeti felépítése
A típus A vendégszoba és hozzátartozó helyiségek kialakítási és berendezési lehetőségei
A típus Szálláshelyi munkakörök, munkaszervezés
A típus Szálláshelyi menedzsment
Hozzárendelt szakmai készségek:
. szint /Különböző szálloda típusok (pl.: gyógy-, wellness) speciális gépei, berendezései
5. szint Bankett és rendezvényszervezés speciális gépei és berendezései
4. szint Információforrások kezelése, olvasása, értelmezése, kitöltése
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5. szint Ügyviteli tevékenység, igazgatás speciális irodatechnikai gépei, berendezései
4. szint Vendéglátó termelés, értékesítés, szolgáltatás egyedi gépei, berendezései
5. szint Szálláshelyszolgáltatás front office tevékenységének gépei, berendezései
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Áttekintő képesség
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Konfliktusmegoldó készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 25%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 15%
Írásos elemzések készítése 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 15%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás
Szaktanterem
Képzési idő:
56 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vállalkozás vezetésével kapcsolatos vezetési feladatok. Rövid és hosszú távú döntések
hatása, alkalmazása. Vezetési feladatok: tervezés, tervezési folyamat a turisztikai
vállalkozásoknál. A szervezet kialakítás követelményei
Humánerőforrás gazdálkodás a turisztikai vállalkozásoknál. Munkakörök kialakítása,
elemzése, létszámgazdálkodás, teljesítményértékelés, ösztönzés, kiválasztás, toborzás,
munkaerő fejlesztés, képzés
A turisztikai vállalkozások működéséhez szükséges eszközök, főbb gazdálkodási kérdései
és finanszírozásuk. Vagyongazdálkodási kérdések a különböző turisztikai
vállalkozásoknál. A hatékonyság mérésének lehetőségei a turisztikai vállalkozásoknál
Árképzés, áralkalmazás a turisztikai vállalkozásoknál. Pénzügyi mutatók és elemzések.
Controlling a turisztikai vállalkozásoknál. A turisztikai vállalkozások külső
kapcsolatrendszere
Segíti vagy maga tart közvetlen kapcsolatot a vállalkozás szervezeti egységeivel. Részt
vesz az idegenforgalmi termékek árainak kialakításában, árkalkulációt készít elő
Kis- és közepes nagyságú települési önkormányzatok idegenforgalmi feladatait ellátja.
Idegenforgalmi non-profit szervezetek munkáját segíti. Segíti vagy maga tart közvetlen
kapcsolatot a vállalkozás szervezeti egységeivel
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Részt vesz az idegenforgalmi termékek árainak kialakításában, árkalkulációt készít elő
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32. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/3.1/2359-06
A tananyagelem megnevezése:
Idegenforgalmi információs rendszerek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A gyakorlatban is használni tudja az adatrögzítési szakmai munkafolyamatokat, az
adatrögzítési, a szolgáltatások bizonylatolásának rendszerét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Fidelio programok használata
5. szint Bon Voyage program használata
4. szint Beszédkészség
4. szint Telefonálás idegen nyelven
4. szint Információforrások kezelése, olvasása, értelmezése, kitöltése
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Áttekintő képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
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Számítógép-terem
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az idegenforgalmi szoftverek kialakulásának, használatának története. Számítástechnikai
háttérismeret, szükséglet. GDS által nyújtott lehetőségek. CRS által nyújtott lehetőségek
Hazai szállodai szoftverek (Flexys, Hostware) szolgáltatásai. Külföldi szállodai szoftver
(Fidelio) szolgáltatásai
Éttermi szoftverek (Flexys, Hostware) szolgáltatásai. Kiegészítő szoftverek (könyvelés,
anyaggazdálkodás, wellness-spa) szolgáltatásai. Sales & Catering (rendezvényszervezés)
szoftver szolgáltatásai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/4.1/2359-06
A tananyagelem megnevezése:
Turisztikai vállalkozások marketingje
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Pozícionálja vállalkozását a turisztikai intézményrendszerben és aktív szerepet vállal
működtetésében
Figyelemmel kíséri és alkalmazza az idegenforgalmi vállalkozás (szálláshely- és
szabadidőipar) létesítésére és működtetésére vonatkozó speciális szakmai feltételeket,
jogszabályokat
Operatív irányítói, végrehajtói és ellenőrzési feladatokat lát el az idegenforgalmi
vállalkozás különböző munkaköreiben, főfolyamataiban
Szervezi a vállalkozás működését és összehangolja a hozzá kapcsolódó kiegészítő
tevékenységeket
Aktívan közreműködik az üzleti terv elkészítésében
Aktívan közreműködik a pályázati lehetőségek figyelemmel kísérésében és a pályázatok
elkészítésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az idegenforgalmi kis-, és középvállalkozások sajátosságai
A típus A szálláshelyek marketing és értékesítés ismeretei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Beszédkészség
4. szint Információforrások kezelése, olvasása, értelmezése, kitöltése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Irányítási készség
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Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 15%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 30%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az idegenforgalmi termék sajátosságai. Termék elemzési és fejlesztési lehetősége. A
turizmus szektor árképzési specialitásai, az árakat befolyásoló tényezők. Az értékesítési
csatornák szerepe az idegenforgalmi termékeknél. Marketing kommunikációs mix
Az idegenforgalmi vállalkozások marketing stratégiája és eszközrendszere
A vállalati arculat fogalma, célja, jelentősége, eszközei
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/5.1/2359-06
A tananyagelem megnevezése:
Specializáció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szálláshely ismeretek
B típus Kereskedelmi és nem kereskedelmi szálláshelyek fajtái, típusai, jellegzetességei
A típus Tárgyi és személyi feltételek a szállodaiparban
A típus A különböző szálláshelyek szervezeti felépítése
A típus A vendégszoba és hozzátartozó helyiségek kialakítási és berendezés lehetőségei
A típus Szálláshelyi munkakörök, munkaszervezés
A típus Szálláshelyek marketing és értékesítés ismeretei
A típus Szálláshely menedzsment
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Beszédkészség
4. szint Telefonálás idegen nyelven
4. szint Információforrások kezelése, olvasása, értelmezése, kitöltése
3. szint Elemi számolási készség
4. szint Vendéglátó termelés, értékesítés, szolgáltatás egyedi gépei, berendezései
5. szint Szálláshelyszolgáltatás front office tevékenységének gépei, berendezései
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Külső megjelenés
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Kapcsolatteremtő készség
Adekvát metakommunikáció
Tanulói tevékenységformák:
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
56 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az idegenforgalmi szakmenedzser specializáció célja az turizmus összetettségéből
adódóan a sokféle vállalkozás és tevékenység szakmai területeinek elmélyítése
(Animátor, idegenvezető, EU-recepciós, falusi vendégfogadó, térségi idegenforgalmi
asszisztens stb.)
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/6.1/2359-06
A tananyagelem megnevezése:
Összefüggő szakmai gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A képzési helyszín jellege:
Üzemlátogatás (folyamatos)
Képzési idő:
360 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A turizmus vállalkozásainak, non profit szervezeteinek, államigazgatási területeinek
megismerése, a pályára való alkalmasság és a szakmai elhivatottság megerősítése
A hallgató elméleti és gyakorlati ismereteket szintetizálva részt vesz szakmai feladatok
megoldásában, megismeri a gyakorló hely tevékenységén keresztül az idegenforgalom
működését, az alapvető gazdasági, gazdálkodási, szervezési és vezetési feladatokat
Különböző képesség és készségek, mint empátiás készség, adaptációs készség,
kommunikációs képesség fejlesztése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/7.1/2359-06
A tananyagelem megnevezése:
Komplex modulzárás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Írásos elemzések készítése 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
14 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Az 55 812 01 0010 55 02 azonosító számú, Vendéglátó szakmenedzser megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/1.1/2655-06
A tananyagelem megnevezése:
Termeléshez, szolgáltatáshoz kapcsolódó ügyviteli folyamatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli a vállalkozás/intézmény ügyviteli folyamatait, üzleti információit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A termeléshez, szolgáltatáshoz kapcsolódó üzleti, ügyviteli folyamatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
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Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Megismertetni az ügyviteli folyamat tevékenységeit, gépesítési lehetőségeit
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/1.2/2655-06
A tananyagelem megnevezése:
Szövegszerkesztés, táblázat és adatbázis kezelés, infokommunikációs eszközök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a korszerű irodatechnikát (másoló, adattároló, - feldolgozó berendezések,
elektronikus hírközlő és kommunikációs eszközök)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szövegszerkesztés, táblázatkezelés, adatbázis-kezelés, infokommunikációs eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Információk önálló rendszerezése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
20 óra gyakorlat kis létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A korszerű irodatechnika (másológép, adattárolók, feldolgozó, adatbáziskezelő és
infokommunikációs alkalmazása)
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/1.3/2655-06
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A tananyagelem megnevezése:
Álláskeresési technikák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészül és alkalmazkodik a hazai és európai munkaerőpiac követelményeire, menedzseli
önmagát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az álláskeresési technikák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra gyakorlat kis létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkaügyi kapcsolatok előkészítése, információs eszközeinek alkalmazása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/1.4/2655-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkaköri leírások és teljesítmény értékelő technikák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartatja a munkaviszonyra vonatkozó jogszabályokat
Alakítja, irányítja a vállalkozásban foglalkoztatottak hatékony munkamegosztását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkakör- és teljesítményelemzési technikák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vállalkozásban foglalkoztatottak munka és feladatmegosztása. A munkaerőgazdálkodás
elemei és folyamatai. A teljesítményértékelés technikái
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/1.5/2655-06
A tananyagelem megnevezése:
Humánerőforrás-gazdálkodás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészül és alkalmazkodik a hazai és európai munkaerőpiac követelményeire, menedzseli
önmagát
Alakítja, irányítja a vállalkozásban foglalkoztatottak hatékony munkamegosztását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A humánerőforrás-gazdálkodás szerepe, feladatai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkakapcsolatok alakítását és alakulását befolyásoló tényezők elemzése
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/1.6/2655-06
A tananyagelem megnevezése:
Számítógéppel támogatott munkaerő-gazdálkodási rendszerek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészül és alkalmazkodik a hazai és európai munkaerőpiac követelményeire, menedzseli
önmagát
Alkalmazza a korszerű irodatechnikát (másoló, adattároló, - feldolgozó berendezések,
elektronikus hírközlő és kommunikációs eszközök)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A számítógéppel támogatott munkaerő-gazdálkodási rendszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Információk önálló rendszerezése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkaerő alkalmazásával, a munkamegosztással, a tevékenység folyamatos figyelemme
kísérésével, ellenőrzésével és értékelésével összefüggő számítógépes rendszerek
alkalmazása
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38. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/2.1/2655-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkajog
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartatja a munkaviszonyra vonatkozó jogszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkajog
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A jogi alapfogalmak, a gazdaságot és ezen belül a munkapiacot érintő jogterületek
megismertetése, elsajátíttatása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
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341/2.2/2655-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkakörnyezet, tűzvédelmi és balesetvédelmi előírások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartatja az adott munkahelyre vonatkozó speciális munka-, és környezetvédelmi, illetve
további előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A munka-, környezet- és tűzvédelmi előírások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munka, baleset és tűzvédelmi szabályok elsajátíttatása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/2.3/2655-06
A tananyagelem megnevezése:
Szerződéskötések hazai és nemzetközi gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a munkaügyi kapcsolatok előkészítésében, az erre vonatkozó szerződés
kötésében, és az ezzel összefüggő érdekvédelmi, érdekegyeztetési folyamatokban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A szerződéskötések hazai és nemzetközi gyakorlata
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gazdasági szerződések formáival és tartalmával összefüggő alapismeretek
megismertetése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/1.1/2656-06
A tananyagelem megnevezése:
Protokoll ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tárgyalásokat tervez, szervez és vezet a kommunikációs eszköztár, a tárgyalástechnika és
az üzleti szabályok figyelembevételével
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A protokoll és az üzleti etika
C típus A vállalkozás és a közigazgatás kapcsolatainak lehetséges formái, a kapcsolatok
működésének szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai szöveg hallás utáni megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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A protokoll alapszabályainak megismertetése. Az üzleti világ viselkedési szabályai
(öltözködés, megjelenés, pontosság, telefonálás). A rendezvény szervezés protokolláris
követelményei. A külföldi országok legfontosabb protokoll sajátosságai

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/1.2/2656-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzleti etika alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tárgyalásokat tervez, szervez és vezet a kommunikációs eszköztár, a tárgyalástechnika és
az üzleti szabályok figyelembevételével
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az üzleti kommunikáció módjai, alapelvei, szabályai
B típus A protokoll és az üzleti etika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Jog és erkölcs, gazdaság és erkölcs. A cselekedetek erkölcsi értékelése. Vállalati
felelősség. Az üzleti világ etikai konfliktusai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/2.1/2656-06
A tananyagelem megnevezése:
Szövegértelmezés (általános és szakmai)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tárgyalásokat tervez, szervez és vezet a kommunikációs eszköztár, a tárgyalástechnika és
az üzleti szabályok figyelembevételével
Meggyőzően elfogadtatja szakmai álláspontját, hitelesen kommunikál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az üzleti kommunikáció módjai, alapelvei, szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai szöveg hallás utáni megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
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8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/2.2/2656-06
A tananyagelem megnevezése:
Szövegfogalmazás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tárgyalásokat tervez, szervez és vezet a kommunikációs eszköztár, a tárgyalástechnika és
az üzleti szabályok figyelembevételével
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az üzleti kommunikáció módjai, alapelvei, szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Köznyelvi és szakmai szövegek pontos fogalmazása, tömörítése, formai követelményeinek
gyakorlása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/2.3/2656-06
A tananyagelem megnevezése:
Szóbeli kommunikációs gyakorlatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tárgyalásokat tervez, szervez és vezet a kommunikációs eszköztár, a tárgyalástechnika és
az üzleti szabályok figyelembevételével
Meggyőzően elfogadtatja szakmai álláspontját, hitelesen kommunikál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
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C típus Az üzleti kommunikáció módjai, alapelvei, szabályai
B típus A tárgyalások előkészítése, dokumentálása, tárgyalási stratégiák és technikák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai szöveg hallás utáni megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az üzleti verbális kommunikáció sajátosságai, nyelv helyessége, tömör világos
fogalmazások gyakorlása. Az üzleti beszédtechnika alkalmazása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/3.1/2656-06
A tananyagelem megnevezése:
Tárgyalások előkészítése, dokumentálása, tárgyalási stratégiák és technikák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tárgyalásokat tervez, szervez és vezet a kommunikációs eszköztár, a tárgyalástechnika és
az üzleti szabályok figyelembevételével
Meggyőzően elfogadtatja szakmai álláspontját, hitelesen kommunikál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A tárgyalások előkészítése, dokumentálása, tárgyalási stratégiák és technikák
C típus A nyilvánossággal való kapcsolattartás és hatásának vizsgálati módszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai szöveg hallás utáni megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az üzleti tárgyalások típusai, előkészítése. Tárgyalási stratégiák és technikák. A tárgyalás
folyamata. Tárgyalási emlékeztetők készítése. Tréningek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/3.2/2656-06
A tananyagelem megnevezése:
Új üzleti partnerek felderítéséhez kapcsolatok kiépítéséhez, üzleti információk
felkutatásához, elemzéséhez, pályázatok és tenderek figyeléséhez, értékeléséhez
szükséges gyakorlati ismeretek.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Együttműködik a szakmai partnerekkel, helyi és regionális önkormányzatokkal,
kamarákkal, médiával és a munkatársakkal, új üzleti kapcsolatokat épít ki
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Új üzleti partnerek felderítéséhez, kapcsolatok kiépítéséhez, közérdekű és üzleti
információk felkutatásához, elemzéséhez, pályázatok és tenderek figyeléséhez,
értékeléséhez szükséges gyakorlati ismeretek
C típus A nyilvánossággal való kapcsolattartás és hatásának vizsgálati módszerei
C típus A vállalkozás és a közigazgatás kapcsolatainak lehetséges formái, a kapcsolatok
működésének szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai szöveg hallás utáni megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
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Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/4.1/2656-06
A tananyagelem megnevezése:
Az üzleti kommunikáció módjai és szabályai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tárgyalásokat tervez, szervez és vezet a kommunikációs eszköztár, a tárgyalástechnika és
az üzleti szabályok figyelembevételével
Meggyőzően elfogadtatja szakmai álláspontját, hitelesen kommunikál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az üzleti kommunikáció módjai, alapelvei, szabályai
C típus Új üzleti partnerek felderítéséhez, kapcsolatok kiépítéséhez, közérdekű és üzleti
információk felkutatásához, elemzéséhez, pályázatok és tenderek figyeléséhez,
értékeléséhez szükséges gyakorlati ismeretek
C típus A vállalkozás és a közigazgatás kapcsolatainak lehetséges formái, a kapcsolatok
működésének szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai szöveg hallás utáni megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
147

Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az üzleti levél, kereskedelmi levelezés fajtái. Szakmai tájékoztatók, tanulmányok,
publikációk, bizonylatok tartalmi és formai követelményei. A prezentáció alkalmazása. Az
üzleti szervezeten belüli üzleti kommunikáció fajtái és formai követelményei.
Az ületi levelezés kezelése, iratok tárolása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/5.1/2656-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkahelyi kapcsolatok alakítása és hatásának vizsgálati módszerei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meggyőzően elfogadtatja szakmai álláspontját, hitelesen kommunikál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A nyilvánossággal való kapcsolattartás és hatásának vizsgálati módszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai szöveg hallás utáni megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Munkahelyi csoportfolyamatok. Önérvényesítés, viselkedés a munkacsoportban. Beosztott
és vezető viselkedése. Időgazdálkodás, tudatos karriertervezés. Önmotiválás, önuralom

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/5.2/2656-06
A tananyagelem megnevezése:
Az üzleti partnerekkel és a nyilvánossággal való kapcsolattartás módszerei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tárgyalásokat tervez, szervez és vezet a kommunikációs eszköztár, a tárgyalástechnika és
az üzleti szabályok figyelembevételével
Meggyőzően elfogadtatja szakmai álláspontját, hitelesen kommunikál
Együttműködik a szakmai partnerekkel, helyi és regionális önkormányzatokkal,
kamarákkal, médiával és a munkatársakkal, új üzleti kapcsolatokat épít ki
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az üzleti kommunikáció módjai, alapelvei, szabályai
C típus Új üzleti partnerek felderítéséhez, kapcsolatok kiépítéséhez, közérdekű és üzleti
információk felkutatásához, elemzéséhez, pályázatok és tenderek figyeléséhez,
értékeléséhez szükséges gyakorlati ismeretek
C típus A nyilvánossággal való kapcsolattartás és hatásának vizsgálati módszerei
C típus A vállalkozás és a közigazgatás kapcsolatainak lehetséges formái, a kapcsolatok
működésének szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai szöveg hallás utáni megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
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10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Jellegzetes viselkedésformák az üzleti partnerekkel. A reflektív viselkedés jellemzői.
Szerepjátékok üzleti kapcsolatokban és a nyilvánosság előtt
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/5.3/2656-06
A tananyagelem megnevezése:
Konfliktus kezelési technikák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tárgyalásokat tervez, szervez és vezet a kommunikációs eszköztár, a tárgyalástechnika és
az üzleti szabályok figyelembevételével
Meggyőzően elfogadtatja szakmai álláspontját, hitelesen kommunikál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az üzleti kommunikáció módjai, alapelvei, szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai szöveg hallás utáni megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Konfliktus helyzetek konstruktív megoldásának gyakorlása. Jellegzetes munkahelyi és
emberi konfliktusok. Az agresszió kezelése. Befolyásolási technikák a kliensekkel
kialakult vitákban
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/1.1/2657-06
A tananyagelem megnevezése:
Irodatechnikai és a vállalkozások működtetéshez szükséges magyar és idegen nyelvű
szoftverek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Idegen nyelvű szoftverekkel dolgozik, használja a kezelőfelületeket, megérti a
felhasználónak készített leírásokat, üzeneteket
Működteti a vállalkozás információs és kommunikációs rendszerét
Aktívan felhasználja a döntési folyamatokban az információs rendszert és annak
adatbázisát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az irodatechnikai idegen, illetve magyar nyelvű általános szoftverek
D típus A vállalkozás működéséhez szükséges idegen, illetve magyar nyelvű speciális szoftverek
C típus A számítógéphálózat-szolgáltatások (elektronikus levelezés, levelezésre épülő
szolgáltatások, távoli számítógépek elérésének lehetőségei és feltételei, adatátvitel,
keresési és tájékozódási lehetőségek a hálózaton)
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
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Műveletek gyakorlása 40%
Információk önálló rendszerezése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
18 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Magyar és idegen nyelvű szoftverek kezelőfelületeinek használata, a felhasználónak
készített leírások, üzenetek megértése és alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/1.2/2657-06
A tananyagelem megnevezése:
Adatbáziskezelő alkalmazások, adatellenőrzések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Működteti a vállalkozás információs és kommunikációs rendszerét
Aktívan felhasználja a döntési folyamatokban az információs rendszert és annak
adatbázisát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Adatbáziskezelő alkalmazások tervezése, a megfelelő eszköz kiválasztása
C típus A számítógéphálózat-szolgáltatások (elektronikus levelezés, levelezésre épülő
szolgáltatások, távoli számítógépek elérésének lehetőségei és feltételei, adatátvitel,
keresési és tájékozódási lehetőségek a hálózaton)
C típus A lekérdezések alapjai, létrehozása, tulajdonságai, mentése, exportálása
C típus Az adatellenőrzés végrehajtása
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Információk önálló rendszerezése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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A vállalkozások kommunikációs és információs rendszerének, adatbázisának aktív
felhasználása, az előkészítő és döntési folyamatokban. Az adatellenőrzés végrehajtásának
lehetőségei. Lekérdezések tulajdonságai, mentése, exportálása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/1.3/2657-06
A tananyagelem megnevezése:
Számítógéphálózat szolgáltatások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Működteti a vállalkozás információs és kommunikációs rendszerét
Aktívan felhasználja a döntési folyamatokban az információs rendszert és annak
adatbázisát
Idegen nyelvű szoftverekkel dolgozik, használja a kezelőfelületeket, megérti a
felhasználónak készített leírásokat, üzeneteket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A számítógéphálózat-szolgáltatások (elektronikus levelezés, levelezésre épülő
szolgáltatások, távoli számítógépek elérésének lehetőségei és feltételei, adatátvitel,
keresési és tájékozódási lehetőségek a hálózaton)
C típus A lekérdezések alapjai, létrehozása, tulajdonságai, mentése, exportálása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Információk önálló rendszerezése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A számítógéphálózat (elektronikus levelezés, az erre épülő szolgáltatások, keresési
tájékozódási lehetőségek gyakorlati alkalmazása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/2.1/2657-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai idegen nyelvű kommunikáció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakmai idegen nyelven kommunikál írásban és szóban az általános és szakmai szókincs
birtokában
Szakmai idegen nyelvi szöveget megért (szövegértés) és fordít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakmai idegen nyelvű üzleti levelezés
B típus Szakmai idegen nyelvű szövegértés, fordítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Idegen nyelvű beszédkészség
5. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
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56 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szakmai idegen nyelvű szóbeli kommunikáció, az általános és a szakmai szókincs
alkalmazása. Szakmai idegen nyelvű hallott szöveg megértésének és beszédkészségnek
gyakorlása üzleti szituációkon keresztül
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/2.2/2657-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai idegen nyelvű szövegértés, fordítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakmai idegen nyelven kommunikál írásban és szóban az általános és szakmai szókincs
birtokában
Szakmai idegen nyelvi szöveget megért (szövegértés) és fordít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakmai idegen nyelvű üzleti levelezés
B típus Szakmai idegen nyelvű szövegértés, fordítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Idegen nyelvű beszédkészség
5. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Megbízhatóság
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
56 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szakmai idegen nyelvű íráskészség, fogalmazás, idegen nyelvű szövegértés, fordítás
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/1.1/2658-06
A tananyagelem megnevezése:
Közgazdasági alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értékeli a piaci lehetőségek és igények felmérését, részt vesz üzletpolitikai döntések
meghozatalában
Részt vesz a vállalkozás gazdálkodásának elemzésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Közgazdasági alapismeretek, az összefüggések kereskedelmi szemléletű alkalmazása
C típus A piaci mechanizmus érvényesülése, törvényszerűségei a kül- és belpiaci sajátosságokkal
összefüggésben
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gazdálkodás alapfogalmai, a piac működésének törvényszerűségei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/1.2/2658-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalkozások helye, szerepe a gazdaságban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értékeli a piaci lehetőségek és igények felmérését, részt vesz üzletpolitikai döntések
meghozatalában
Rendszerezi a piaci információkat és értékeli a vállalkozás erős pontjait, gyengéit,
lehetőségeit valamint a várható veszélyeket és részt vesz a marketing stratégia
előkészítésében, tervezésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A termelő és szolgáltató vállalkozások helye, szerepe a gazdaságban és a piac
működésének törvényszerűségei
C típus A piaci mechanizmus érvényesülése, törvényszerűségei a kül- és belpiaci sajátosságokkal
összefüggésben
B típus A vállalkozások gazdálkodásának elemei és összefüggései
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A termelő és szolgáltató vállalkozások működési formái, helye, szerepe a gazdaságban.
Vállalati célkitűzések. Vállalaton belüli alapvető szerepek
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/1.3/2658-06
A tananyagelem megnevezése:
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Vállalkozások gazdálkodásának alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értékeli a piaci lehetőségek és igények felmérését, részt vesz üzletpolitikai döntések
meghozatalában
Részt vesz a vállalkozás gazdálkodásának elemzésében
Irányítja, szervezi, vezeti az üzleti célkitűzések operatív megvalósítását
Rendszerezi a piaci információkat és értékeli a vállalkozás erős pontjait, gyengéit,
lehetőségeit valamint a várható veszélyeket és részt vesz a marketing stratégia
előkészítésében, tervezésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A piaci mechanizmus érvényesülése, törvényszerűségei a kül- és belpiaci sajátosságokkal
összefüggésben
B típus A vállalkozások gazdálkodásának elemei és összefüggései
C típus A vállalkozások ellenőrzési rendszerei, módszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Irányító készség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vállalkozások az inputpiacon, vállalkozások termelő tevékenysége,
költséggazdálkodásának alapjai
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/1.4/2658-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalatok értékesítési módszerei és érdekeltségi rendszere
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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Rendszerezi a piaci információkat és értékeli a vállalkozás erős pontjait, gyengéit,
lehetőségeit valamint a várható veszélyeket és részt vesz a marketing stratégia
előkészítésében, tervezésében
Irányítja, szervezi, vezeti az üzleti célkitűzések operatív megvalósítását
Részt vesz a minőségirányítási rendszer kialakításában, működtetésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A piaci mechanizmus érvényesülése, törvényszerűségei a kül- és belpiaci sajátosságokkal
összefüggésben
B típus A piac működésének ismerete alapján az áruforgalom szervezésének, lebonyolításának és
az optimális beszerzési, értékesítési módok gyakorlati alkalmazási lehetőségei
B típus A beszerzési források, csatornák és folyamatok összehasonlító elemzése, értékelése, a
legkedvezőbb beszerzési források kiválasztása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Irányító készség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vállalkozások kibocsátása, értékesítési lehetőségei és módszerei. Érdekeltségi rendszere
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/2.1/2658-06
A tananyagelem megnevezése:
Piaci információk megszerzése, értelmezése és értékelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értékeli a piaci lehetőségek és igények felmérését, részt vesz üzletpolitikai döntések
meghozatalában
Rendszerezi a piaci információkat és értékeli a vállalkozás erős pontjait, gyengéit,
lehetőségeit valamint a várható veszélyeket és részt vesz a marketing stratégia
előkészítésében, tervezésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A piaci mechanizmus érvényesülése, törvényszerűségei a kül- és belpiaci sajátosságokkal
összefüggésben
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Irányító készség
Önállóság
Kapcsolatteremtő készség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az információk fogalma, jelentősége, szerepe. Piackutatás, piacszegmentáció,
szegmentációs ismérvek és technikák
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/2.2/2658-06
A tananyagelem megnevezése:
Marketing stratégiák alapvető formái
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értékeli a piaci lehetőségek és igények felmérését, részt vesz üzletpolitikai döntések
meghozatalában
Rendszerezi a piaci információkat és értékeli a vállalkozás erős pontjait, gyengéit,
lehetőségeit valamint a várható veszélyeket és részt vesz a marketing stratégia
előkészítésében, tervezésében
Szervezi a vállalkozás reklám tevékenységét és alakítja, felügyeli a vállalkozás PR
tevékenységét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vállalati célkitűzések, üzleti tervezés
C típus A piaci mechanizmus érvényesülése, törvényszerűségei a kül- és belpiaci sajátosságokkal
összefüggésben
B típus A marketing és versenystratégiák alapvető formái, tervezése, kiválasztása és
megvalósítása
C típus A marketing és reklámtevékenység gazdálkodási, pénzügyi vonatkozásainak tervezése,
ellenőrzése
C típus PR kampányok előkészítésének elemzése, megszervezésének, végrehajtásának, hatásainak
értékelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Irányító készség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
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Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A stratégiakészítés folyamata, tervezésének módszerei. A marketing elemei, az elemek
kapcsolata egymással. Marketingkommunikáció. Új irányzatok a marketingben. Külpiaci
marketing
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/2.3/2658-06
A tananyagelem megnevezése:
Marketing és reklám tevékenység gazdálkodási és pénzügyi vonatkozásai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a vállalkozás gazdálkodásának elemzésében
Rendszerezi a piaci információkat és értékeli a vállalkozás erős pontjait, gyengéit,
lehetőségeit valamint a várható veszélyeket és részt vesz a marketing stratégia
előkészítésében, tervezésében
Szervezi a vállalkozás reklám tevékenységét és alakítja, felügyeli a vállalkozás PR
tevékenységét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A vállalkozások gazdálkodásának elemei és összefüggései
C típus A marketing és reklámtevékenység gazdálkodási, pénzügyi vonatkozásainak tervezése,
ellenőrzése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Irányító készség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
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10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A piac bemutatása. Az árpolitika fogalma, szerepe. Reklámeszközök és ezek alkalmazása.
A PR tevékenység szervezése, irányítása
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341/3.0/2658-06

Üzleti statisztika

azonosítója

szk

341/3.1/2658-06

0

0

28

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/3.1/2658-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzleti statisztikai alapfogalmai és módszerei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értékeli a piaci lehetőségek és igények felmérését, részt vesz üzletpolitikai döntések
meghozatalában
Részt vesz a vállalkozás gazdálkodásának elemzésében
Figyelemmel kíséri az adózási, számviteli előírásokat és részt vesz a pénzügyi
részfeladatok ellátásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A vállalkozások gazdálkodásának elemei és összefüggései
B típus A vállalkozással szembeni számviteli, pénzügyi, adózási követelmények
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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A statisztika alapfogalmai, viszonyszámok, középértékek, indexek, regresszió számítás,
idősor elemzés
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341/4.0/2658-06

Vállalkozások
ellenőrzési
rendszerei,
módszerei

azonosítója

szk
szk
szk
szk

341/4.1/2658-06
341/4.2/2658-06
341/4.3/2658-06
341/4.4/2658-06

4
8
8
8

0
0
0
0

0
0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/4.1/2658-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzleti tervezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értékeli a piaci lehetőségek és igények felmérését, részt vesz üzletpolitikai döntések
meghozatalában
Részt vesz a vállalkozás gazdálkodásának elemzésében
Irányítja, szervezi, vezeti az üzleti célkitűzések operatív megvalósítását
Figyelemmel kíséri az adózási, számviteli előírásokat és részt vesz a pénzügyi
részfeladatok ellátásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vállalati célkitűzések, üzleti tervezés
B típus A piaci információk megszerzése, értelmezése és értékelése
B típus A marketing és versenystratégiák alapvető formái, tervezése, kiválasztása és
megvalósítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Irányító készség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
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Információk önálló rendszerezése 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az üzleti tervek készítésének forrásai, ezek felhasználása egy üzleti terv alapvető tartalmi
és formai elemei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/4.2/2658-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalkozásokkal szembeni pénzügyi, adózási követelmények
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyelemmel kíséri az adózási, számviteli előírásokat és részt vesz a pénzügyi
részfeladatok ellátásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A vállalkozással szembeni számviteli, pénzügyi, adózási követelmények
C típus A vállalkozásokkal szembeni alapvető jogi, ügyviteli követelmények
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vállalkozások számviteli rendszere. Pénzügyi gazdálkodásának alapvető elemei. A
vállalati adózási rendszer és követelmények alapfogalmai
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/4.3/2658-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalati beszerzési források elemzése, értékelése, kiválasztása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a vállalkozás gazdálkodásának elemzésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A piaci információk megszerzése, értelmezése és értékelése
B típus A piac működésének ismerete alapján az áruforgalom szervezésének, lebonyolításának és
az optimális beszerzési, értékesítési módok gyakorlati alkalmazási lehetőségei
B típus A beszerzési források, csatornák és folyamatok összehasonlító elemzése, értékelése, a
legkedvezőbb beszerzési források kiválasztása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vállalati beszerzés forrásai, alapvető csatornái. A beszerzési folyamatok elemzése és
értékelése, a legkedvezőbb beszerzési források kiválasztásának szempontjai
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/4.4/2658-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalkozások ellenőrzési és minőségbiztosítási rendszerei, módszerei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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Értékeli a piaci lehetőségek és igények felmérését, részt vesz üzletpolitikai döntések
meghozatalában
Részt vesz a minőségirányítási rendszer kialakításában, működtetésében
Figyelemmel kíséri az adózási, számviteli előírásokat és részt vesz a pénzügyi
részfeladatok ellátásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A vállalkozások ellenőrzési rendszerei, módszerei
C típus A minőségbiztosítási rendszer alkalmazásának és működtetésének lehetőségei a
gazdálkodó szervezet teljes működésében
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Irányító készség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A belső ellenőrzés szerepe és alapvető módszerei. A minőségbiztosítási rendszerek
tartalmai, működtetésének lehetőségei. A minőségértékelés legalkalmasabb formái
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/1.1/2413-06
A tananyagelem megnevezése:
Élelmianyag elméleti ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Táplálkozástudományi ismeretei alapján törekszik az egészséges fogyasztói szokások
elterjesztésére
Vendégeinek bemutatja a nemzeti gasztronómiai kultúra egyedi értékeit
Gasztronómiai és táplálkozástudományi ismeretei alapján összeállítja bármely vendéglátó
egység ételválasztékát, étlapját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Tápanyagok és élettani hatásuk
B típus A vendéglátás nyersanyagai
B típus Az élelmiszerek feldolgozása
A típus Élelmiszerek tartósítása
A típus Élelmiszerek szakszerű tárolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 15%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 15%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
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Képzési idő:
28 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tanegység a hallgatókat olyan elméleti és gyakorlati szakmai ismeretekkel ruházza fel,
amelyek a vendéglátás sokrétű tevékenységének területein, a felhasznált nyersanyagok,
továbbá azok tulajdonságainak megismerésével kellő áttekintőképességet,
szakmai megalapozottságot biztosít. A tárgyalt témakörök a következők: Az élelmiszerek
feldolgozása, tárolása, tartósítása. A vendéglátás élelmiszer nyersanyagai (növényi és állat
eredetűek), illetve azok összetétele
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/1.2/2413-06
A tananyagelem megnevezése:
Élelmianyag laboratóriumi gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Táplálkozástudományi ismeretei alapján törekszik az egészséges fogyasztói szokások
elterjesztésére
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiegészítő laboratóriumi gyakorlatok
B típus Élelmiszer romlás, kritikus pontok
C típus Mikrobiológia-higiéné
B típus Mikrobák, mikroorganizmusok, vírusok
B típus Élelmiszerek káros elváltozásai, fertőzések
A típus Higiéniás követelmények a vendéglátásban
A típus Minőségbiztosítás, HACCP
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelem-összpontosítás
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Szervezőkészség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 70%
A képzési helyszín jellege:
Laboratórium
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Alapvető laboratóriumi tudnivalókat, élelmiszervizsgálati eljárásokat mutat be a
résztvevők számára
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/2.1/2413-06
A tananyagelem megnevezése:
Italismeret és élvezeti szerek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Táplálkozástudományi ismeretei alapján törekszik az egészséges fogyasztói szokások
elterjesztésére
Vendégeinek bemutatja a nemzeti gasztronómiai kultúra egyedi értékeit
Italsorokat, itallapokat állít össze és az ételválasztékhoz illő italokat ajánl
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alkoholmentes italok
B típus Ásvány és gyógyvizek
A típus Borok - Magyarország borvidékei
A típus Borok - Európa híres borvidékei
A típus Sörkészítés, típusok, élettani hatás
A típus Kávé, tea, kakaó
A típus Csokoládék és édesipari termékek
A típus Fűszernövények fajtái, élettani hatásuk
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mennyiségérzék
3. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 15%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 15%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tananyagegység megismerteti a résztvevőket az alkoholmentes és az alkoholtartalmú
italokkal, a fűszerekkel és a vendéglátás által forgalmazott élvezeti szerekkel
Az italismeret rész célja, hogy a hallgatókat olyan elméleti és gyakorlati jellegű szakmai
ismeretekkel ruházza fel, amelyek a hazai és külföldi italok átvételének, raktározásának,
kezelésének és vendéglátó értékesítésének területén szükséges
Az italok készítésének, összetételének, minőségének és érzékszervi tulajdonságaik
megismerésével kellő áttekintő képességet, szakmai megalapozottságot biztosít
Az élvezeti szerek anyagrész célja, hogy a hallgatók legyenek képesek ezeket az
anyagokat átvenni, kezelni, tárolni, felhasználni és továbbfeldolgozni. Ismerjék ezeknek az
élelmianyagoknak az összetételét, tulajdonságait, hibáit és betegségeit
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/2.2/2413-06
A tananyagelem megnevezése:
Italismeret és élvezeti szerek laboratóriumi gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Táplálkozástudományi ismeretei alapján törekszik az egészséges fogyasztói szokások
elterjesztésére
Italsorokat, itallapokat állít össze és az ételválasztékhoz illő italokat ajánl
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Italismeret és élvezeti szerek
A típus Borok - Magyarország borvidékei
A típus Fűszernövények fajtái, élettani hatásuk
C típus Kiegészítő laboratóriumi gyakorlatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mennyiségérzék
4. szint Tájékozódás
5. szint Térérzékelés
4. szint Vendéglátó rendezvények speciális gépei, berendezései
4. szint Bankett- és rendezvényszervezés speciális gépei és berendezései
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelem-összpontosítás
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Szervezőkészség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
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Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 70%
A képzési helyszín jellege:
Laboratórium
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az italismeret gyakorlatok során elsősorban az italok érzékszervi tulajdonságainak
megismertetésére fókuszál a tananyagegység, tekintettel a képzés gyakorlatorientált
jellegére
Az élvezeti szereket vizsgáló gyakorlatok során elsősorban a vendéglátó gyakorlatban
használatos ismeretek (pl. különböző módon készített kávéitalok összehasonlító
érzékszervi vizsgálata) begyakoroltatása történik
Bemutatjuk, hogy fogyasztásuknak milyen élettani hatása van az emberi szervezetre, és
ismertetjük a vendéglátó felhasználhatóságuk különböző módjait és lehetőségeit
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/3.1/2413-06
A tananyagelem megnevezése:
Táplálkozástan
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gasztronómiai és táplálkozástudományi ismeretei alapján összeállítja bármely vendéglátó
egység ételválasztékát, étlapját
Táplálkozástudományi ismeretei alapján törekszik az egészséges fogyasztói szokások
elterjesztésére
Megfelelő választékot kínál a különböző nemzetiségű, illetve speciális fogyasztói
szokásokkal rendelkező vendégek számára
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Táplálkozástan
A típus Táplálkozási alapfogalmak
A típus A szervezet energiaháztartása
A típus Fehérjeháztartás
A típus Védő és egyéb tápanyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 20%
információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 15%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 15%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tananyagegység oktatásának célja az, hogy a hallgatókat a táplálkozástudománnyal
kapcsolatos korszerű természettudományos ismeretekkel lássa el, melynek birtokában
képesek lesznek vendéglátó munkájuk kellő megtervezésére, végrehajtására,
illetve környezetük tevékenységének kritikus megítélésére. Felkészülnek a
táplálkozástudomány korszerű eredményeinek gyakorlati adaptálására, elterjesztésére

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/3.2/2413-06
A tananyagelem megnevezése:
Gasztronómia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gasztronómiai és táplálkozástudományi ismeretei alapján összeállítja bármely vendéglátó
egység ételválasztékát, étlapját
Italsorokat, itallapokat állít össze és az ételválasztékhoz illő italokat ajánl
Vendégeinek bemutatja a nemzeti gasztronómiai kultúra egyedi értékeit
Megfelelő választékot kínál a különböző nemzetiségű, illetve speciális fogyasztói
szokásokkal rendelkező vendégek számára
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Különböző fogyasztói csoportok optimális ellátása
A típus Menük és étrendek tervezése
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 15%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tananyagegység célja, hogy a résztvevőket megismertesse a gasztronómiai
alapfogalmakkal. Ezen belül hangsúlyozottan foglalkozik a vendéglátás (közétkeztetés)
szerepével az egészséges táplálkozás elterjesztésében, a diétás étkeztetésben,
valamint az étrend elemzés, étrend tervezés kérdéseivel
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/4.1/2413-06
A tananyagelem megnevezése:
Ételkészítési ismeretek tanüzemi gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vendégeinek bemutatja a nemzeti gasztronómiai kultúra egyedi értékeit
Megfelelő választékot kínál a különböző nemzetiségű, illetve speciális fogyasztói
szokásokkal rendelkező vendégek számára
Programozza, irányítja és ellenőrzi a vendéglátó termelés előkészítő, elkészítő és befejező
műveleteit
Kiépíti a folyamatos visszacsatolás csatornáit, és ezt felhasználva javaslatot tesz az
áruforgalmi folyamatok hatékonyabb lebonyolítására
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Ételkészítés technológiai alapfogalmai
A típus Hideg és meleg előételek
A típus Levesek
A típus Főételek I. - Bárány-, sertés-, birka - és vadételek
A típus Főételek II. - Hal-, szárnyas-, borjú-és vegetáriánus ételek
A típus Kiegészítő fogások - Főzelékek, köretek, saláták, mártások
A típus Befejező fogások, desszertek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
4. szint Tájékozódás
5. szint Térérzékelés
4. szint Raktározás gépei, berendezései
5. szint Vendéglátó termelés gépei, berendezései
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Figyelem-összpontosítás
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
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Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Árutermelő szakmai munkatevékenység 40%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tankonyha
Képzési idő:
84 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tananyagegység célja, hogy a legalapvetőbb ételkészítési eljárásoktól kiindulva, a
bonyolultabb technológiákig, ténylegesen alkalmazható tudást nyújtson
Specifikus célja, hogy hangsúlyozza az ételkészítés, mint a vendéglátó tevékenység
termelő folyamatának, az új érték létrehozási fázisának jelentőségét
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/4.2/2413-06
A tananyagelem megnevezése:
Értékesítési ismeretek tanüzemi gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vendégeinek bemutatja a nemzeti gasztronómiai kultúra egyedi értékeit
Megfelelő választékot kínál a különböző nemzetiségű, illetve speciális fogyasztói
szokásokkal rendelkező vendégek számára
Italsorokat, itallapokat állít össze és az ételválasztékhoz illő italokat ajánl
Szervezi, irányítja és ellenőrzi az értékesítés munkafolyamatait valamennyi értékesítési
módban és formában
Koordinálja az értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatási tevékenységet
Kiépíti a folyamatos visszacsatolás csatornáit, és ezt felhasználva javaslatot tesz az
áruforgalmi folyamatok hatékonyabb lebonyolítására
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A vendéglátó értékesítés eszközei
A típus Éttermi terítés, díszterítés
B típus Felszolgálási módok
B típus Felszolgálási szabályok
A típus Étlap, itallap összeállítás
A típus Étel és italajánlás
B típus Emberi interakciók megnyilvánulási formái, értelmezésük, alapfogalmai
B típus Kapcsolat és kommunikáció a vendéggel
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
4. szint Vendéglátó rendezvények speciális gépei, berendezései
4. szint Bankett- és rendezvényszervezés speciális gépei és berendezései
5. szint Vendéglátó értékesítés gépei, berendezései
4. szint Vendéglátó szolgáltatás egyedi gépei, berendezései
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Figyelem-összpontosítás
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Külső megjelenés
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Kommunikációs rugalmasság
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Képzési idő:
84 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tananyagegység célja, hogy az éttermi értékesítés folyamatát megismertesse a
résztvevőkkel, mely megalapozza a vendéglátó vállalkozások szervezési ismeretkörét is
A tananyagegység bemutatja az értékesítés helyét az áruforgalmi folyamatban, az
értékesítésben dolgozókkal szemben támasztott követelményeket, a személyi higiénia,
munkavédelem szabályait
Gyakorlati formában dolgozza fel a vendéglátóipari értékesítés felszereléseit, az éttermi
terítés és felszolgálás folyamatait
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/5.1/2413-06
A tananyagelem megnevezése:
Ételkészítési ismeretek összefüggő szakmai gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vendégeinek bemutatja a nemzeti gasztronómiai kultúra egyedi értékeit
Megfelelő választékot kínál a különböző nemzetiségű, illetve speciális fogyasztói
szokásokkal rendelkező vendégek számára
Programozza, irányítja és ellenőrzi a vendéglátó termelés előkészítő, elkészítő és befejező
műveleteit
Kiépíti a folyamatos visszacsatolás csatornáit, és ezt felhasználva javaslatot tesz az
áruforgalmi folyamatok hatékonyabb lebonyolítására
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A termelés munkaköreinek manuális gyakorlása
A típus A vendéglátás áruforgalmi főfolyamatai
B típus A vendéglátás kiegészítő és mellékfolyamatai
A típus Ételkészítés technológiai alapfogalmai
B típus Kapcsolat és kommunikáció a munkatársakkal és vezetőkkel
B típus Vezető-asszisztensi feladatok végrehajtása
B típus Részvétel döntéselőkészítő folyamatokban
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
3. szint Elemi számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
4. szint Tájékozódás
4. szint Raktározás gépei, berendezései
5. szint Vendéglátó termelés gépei, berendezései
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Figyelem-összpontosítás
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Árutermelő szakmai munkatevékenység 60%
Műveletek gyakorlása 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
180 óra gyakorlat kis létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A résztvevők üzemi körülmények között alkalmazzák és gyakorolják be a vendéglátó
tevékenység előkészítő és termelő áruforgalmi folyamatait. A feladatok végrehajtása
mellett fontos szerepe van a folyamatos visszacsatolásnak, kiértékelésnek is

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/5.2/2413-06
A tananyagelem megnevezése:
Értékesítési ismeretek összefüggő szakmai gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vendégeinek bemutatja a nemzeti gasztronómiai kultúra egyedi értékeit
Megfelelő választékot kínál a különböző nemzetiségű, illetve speciális fogyasztói
szokásokkal rendelkező vendégek számára
Italsorokat, itallapokat állít össze és az ételválasztékhoz illő italokat ajánl
Szervezi, irányítja és ellenőrzi az értékesítés munkafolyamatait valamennyi értékesítési
módban és formában
Koordinálja az értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatási tevékenységet
Kiépíti a folyamatos visszacsatolás csatornáit, és ezt felhasználva javaslatot tesz az
áruforgalmi folyamatok hatékonyabb lebonyolítására
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Értékesítésgyakorlat
A típus Éttermi terítés, díszterítés
A típus Étel és italajánlás
B típus A marketing-mix elemei (4P -4C)
B típus A szolgáltatás-marketing sajátosságai
A típus Vendégelégedettség mérés - minőségmenedzsment
B típus Piac és konkurenciaelemzés (SWOT analízis)
B típus Az értékesítés és szolgáltatás munkaköreinek manuális gyakorlata
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
3. szint Elemi számolási készség
4. szint Vendéglátó rendezvények speciális gépei, berendezései
4. szint Bankett- és rendezvényszervezés speciális gépei és berendezései
5. szint Vendéglátó értékesítés gépei, berendezései
4. szint Vendéglátó szolgáltatás egyedi gépei, berendezései
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
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Kreativitás, ötletgazdagság
Figyelem-összpontosítás
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Külső megjelenés
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Udvariasság
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 70%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
Képzési idő:
180 óra gyakorlat kis létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A résztvevők üzemi körülmények között alkalmazzák és gyakorolják be a vendéglátó
tevékenység értékesítő folyamatait. A feladatok végrehajtása mellett fontos szerepe van a
folyamatos visszacsatolásnak, kiértékelésnek is
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/6.1/2413-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Irányítja a vendéglátó tevékenység speciális tárgyi feltételeinek, eszközeinek beszerzését,
pótlását
Gondoskodik a gépek, berendezések szakszerű kezeléséről, folyamatos karbantartásáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Energiaellátás - energiagazdálkodás
C típus Épületgépészet - Fűtési, hűtési rendszerek
C típus Épületgépészet - Világítás, légtechnika
B típus Környezetbarát technológiák
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szabadkézi rajzolás
3. szint Komplex jelzésrendszerek
2. szint Energia- és közműellátás speciális gépei, berendezései, szerelvényei
4. szint Szállásadás emeleti munkafolyamatainak gépei, berendezései
5. szint Szállásadás Front Office tevékenységének gépei, berendezései
3. szint Ügyviteli tevékenység, igazgatás speciális irodatechnikai gépei, berendezései
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Információgyűjtés
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 15%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 15%
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Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanműhely
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tananyagegység célja, hogy a jelöltek képesek legyenek gondoskodni a gépek,
berendezések szakszerű kezeléséről, folyamatos karbantartásáról
A tananyagegység főbb témakörei az energiaellátás, energiagazdálkodás, az
épületgépészet, illetve a környezetbarát technológiák alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/6.2/2413-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki ismeretek a vendéglátásban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Irányítja a vendéglátó tevékenység speciális tárgyi feltételeinek, eszközeinek beszerzését,
pótlását
Gondoskodik a gépek, berendezések szakszerű kezeléséről, folyamatos karbantartásáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vendéglátás főfolyamatainak gépei, berendezései
B típus Vendéglátás mellékfolyamatainak gépei, berendezései
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szabadkézi rajzolás
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Raktározás gépei, berendezései
5. szint Vendéglátó termelés gépei, berendezései
5. szint Vendéglátó értékesítés gépei, berendezései
3. szint Vendéglátás mellékfolyamatainak gépei, berendezései
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Információgyűjtés
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 15%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 15%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
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Tankonyha
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tananyagegység felkészít a vendéglátó vállalkozásra vonatkozó speciális minősítési és
minőségbiztosítási rendszerek tárgyi feltételrendszerének kialakítására, a vonatkozó
előírások betartására
A tananyagegység a vendéglátó termelés, illetve az azt kiegészítő folyamatok technológiai
eszközeire, gépeire fókuszál
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/7.1/2413-06
A tananyagelem megnevezése:
Vendéglátó szervezési alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beszerzési forrásokat kutat fel és kapcsolatokat tart a beszállító partnerekkel
Szervezi, irányítja és ellenőrzi az árurendelés és átvétel szakszerű lebonyolítását
Megszervezi a szakszerű tárolás munkafolyamatait
Programozza, irányítja és ellenőrzi a vendéglátó termelés előkészítő, elkészítő és befejező
műveleteit
Szervezi, irányítja és ellenőrzi az értékesítés munkafolyamatait valamennyi értékesítési
módban és formában
Koordinálja az értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatási tevékenységet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A vendéglátás áruforgalmi főfolyamatai
B típus A vendéglátás kiegészítő és mellékfolyamatai
A típus A szolgáltatások szervezése
B típus A vendéglátás speciális protokolláris szabályai, szokásjogai
B típus Rendezvénytípusok
D típus A munkaerőgazdálkodás és emberi erőforrás menedzsment alapfogalmai
B típus Munkakör elemzés, tervezés és értékelés
B típus Munkakultúra - vállalati kultúra
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Raktározás gépei, berendezései
5. szint Vendéglátó termelés gépei, berendezései
5. szint Vendéglátó értékesítés gépei, berendezései
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
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Szervezőkészség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 15%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 15%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tananyagegység célja, hogy megismertesse a résztvevőkkel a vendéglátás alapvető
szervezési kategóriáit, azok összefüggéseit
A feldolgozás fő területei a vendéglátó áruforgalmi folyamatok, valamint az ezt kiegészítő
szolgáltatások, rendezvények szervezési folyamatainak bemutatása
A szervezési tevékenység fontos részeként feldolgozásra kerül a tevékenység tárgyi
feltételrendszerének és személyi hátterének biztosítása is
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/7.2/2413-06
A tananyagelem megnevezése:
Vendéglátó gazdálkodási alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szervezi, irányítja és ellenőrzi az árurendelés és átvétel szakszerű lebonyolítását
Programozza, irányítja és ellenőrzi a vendéglátó termelés előkészítő, elkészítő és befejező
műveleteit
Szervezi, irányítja és ellenőrzi az értékesítés munkafolyamatait valamennyi értékesítési
módban és formában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Árképzés a vendéglátásban
B típus A vendéglátás eszköz- és vagyongazdálkodása
B típus Ügyviteli alapfogalmak - bizonylatolási rendszerek
B típus Raktár és termelő tér elszámoltatása
B típus Értékesítés elszámoltatása
B típus Üzleti szintű elszámoltatás
B típus Létszám és bérgazdálkodás
B típus Teljesítményértékelés, ösztönzésmenedzsment, karriertervezés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Komplex jelzésrendszerek
3. szint Ügyviteli tevékenység, igazgatás speciális irodatechnikai gépei, berendezései
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
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Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Információk önálló rendszerezése 15%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Írásos elemzések készítése 15%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 15%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
28 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tananyagegység célja, hogy megismertesse a résztvevőkkel a vendéglátás alapvető
gazdálkodási kategóriáit, azok összefüggéseit
A feldolgozás a gazdálkodó tevékenység jövedelmezőségének alapkategóriáira
koncentrál. Ismerteti a bér és dologi költség számítás alapfogalmait és az ár kialakításának
kategóriáit
Megvizsgálja a gazdálkodás elszámoltatási eszköztárát az áruforgalmi folyamat különböző
fázisaiban
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/8.1/2413-06
A tananyagelem megnevezése:
Komplex modulzárás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 15%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
23 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A komplex modulzárás célja a hallgatók ismereteinek szintetizálása, illetve a modulzáró
vizsgákra történő célirányos felkészítés
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/1.1/2414-06
A tananyagelem megnevezése:
Vendéglátó üzlet komplex szervezési folyamatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vendéglátó egység üzemeltetésére technológiai tervet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A vendéglátás áruforgalmi főfolyamatai
B típus A vendéglátás kiegészítő és mellékfolyamatai
A típus A szolgáltatások szervezése
C típus Vendéglátás fogalma, szerepe a gazdaságban
B típus Környezetbarát technológiák
B típus Vendéglátás főfolyamatainak gépei, berendezései
B típus Vendéglátás mellékfolyamatainak gépei, berendezései
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Raktározás gépei, berendezései
5. szint Vendéglátó termelés, értékesítés gépei, berendezései
4. szint Vendéglátó szolgáltatás egyedi gépei, berendezései
4. szint Vendéglátó rendezvények speciális gépei, berendezései
3. szint Vendéglátás mellékfolyamatainak gépei, berendezései
3. szint Ügyviteli tevékenység, igazgatás speciális irodatechnikai gépei, berendezései
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Rendszerező képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Visszacsatolási készség
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
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Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 15%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 15%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tananyagegység célja olyan általános és speciális szakmai ismeretek elsajátíttatása,
amelyek birtokában a hallgatók képesek a vendéglátás területén a folytonosan változó
igényeknek megfelelő szervezési feladatokat ellátni
A tananyagegységhez tartozó fontosabb témakörök a következők: Az áruforgalmi
főfolyamatok (a beszerzés, a raktározás, a termelés és az értékesítés) technológiájának és
tárgyi feltételeinek szervezése a vendéglátó üzletekben
A vendéglátó szolgáltatások fogalma, csoportosítása és szervezése. A vendéglátó üzletek
alkalmi és a szezonális üzemeltetésének szervezése. A vezetői tevékenység tartalma,
szervezése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/1.2/2414-06
A tananyagelem megnevezése:
Vendéglátó üzlet gazdálkodása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kialakítja a vendéglátó vállalkozás egyedi gazdasági munkafolyamatait
A vendéglátás választékelemeinek árát kalkulálja
Elkészíti és értékeli az adott vendéglátó üzlet bevételre, költségekre és eredményre
vonatkozó gazdasági elemzését
Szakértők segítségével értékeli és elemzi a vendéglátó vállalkozás pénzügyi, adózási és
humán-gazdálkodási pozícióját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Árképzés a vendéglátásban
B típus A vendéglátás eszköz és vagyongazdálkodása
A típus Költséggazdálkodás és jövedelmezőség elemzése
A típus Munkaerő és bérgazdálkodás elemzése
B típus Készletgazdálkodás elemzése
B típus Költségvetési kötelezettségek számítása és elemzése
A típus Pénzügyi kimutatások készítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3. szint Komplex jelzésrendszerek
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Rendszerező képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Információk önálló rendszerezése 15%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Írásos elemzések készítése 15%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 15%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
17 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tananyagegység célja olyan általános és speciális szakmai ismeretek elsajátíttatása,
amelyek birtokában a hallgatók képesek gazdálkodási feladatokat ellátni
A tananyagegységhez tartozó fontosabb témakörök a következők: Költséggazdálkodás és
jövedelmezőség üzleti szintű elemzése. Bér és munkaerőgazdálkodás elemzése.
Vagyongazdálkodás értékelése, készletgazdálkodás
Pénzügyi mutatók és elemzések elkészítése, költségvetési kapcsolatok (adók és adó
jellegű elvonások) elszámolása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/1.3/2414-06
A tananyagelem megnevezése:
Emberi erőforrás biztosítása a vendéglátásban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakértők segítségével értékeli és elemzi a vendéglátó vállalkozás pénzügyi, adózási és
humán-gazdálkodási pozícióját
Irányítja és ellenőrzi a vendéglátó vállalkozásra vonatkozó speciális minősítési és
minőségbiztosítási rendszerek kialakítását, betartását
Betartatja a vendéglátással kapcsolatos általános és speciális magatartási, etikai normákat
A vendéglátó vállalkozás fejlődését szolgáló, megalapozott szakmai javaslatokat,
döntéseket készít elő
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A munkaerőgazdálkodás és emberi erőforrás menedzsment alapfogalmai
B típus Munkakör elemzés, tervezés és értékelés
B típus Teljesítményértékelés, ösztönzésmenedzsment, karriertervezés
B típus Létszám és bérgazdálkodás
B típus Munkakultúra - vállalati kultúra
B típus Az anyagi felelősség jogi értelmezése
B típus Emberi interakciók megnyilvánulási formái, értelmezésük, alapfogalmai
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B típus Kapcsolat és kommunikáció a munkatársakkal és vezetőkkel
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3. szint Komplex jelzésrendszerek
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 15%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 15%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
5 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tananyagegység célja olyan általános és speciális szakmai ismeretek elsajátíttatása,
amelyek birtokában a hallgatók képesek a vendéglátás területén az emberi erőforrásmenedzsment feladatainak biztosítására
A tananyagegységhez tartozó fontosabb témakörök a következők: A személyi feltételek
biztosításával kapcsolatos munkaerő gazdálkodási fogalmak, feladatok. Munkakör
elemzés, tervezés és értékelés. Teljesítményértékelés, ösztönzésmenedzsment,
karriertervezés
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/1.4/2414-06
A tananyagelem megnevezése:
Vendéglátó szervezet menedzsmentje
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A vonatkozó jogszabályok ismeretében speciálisan vendéglátó profilú vállalkozást hoz
létre, üzemeltet és szüntet meg
Intézi a vendéglátó vállalkozás szakhatósági engedélyezési és egyéb eljárásait
Szervezési és vezetői tevékenységével gondoskodik az élelmezés-egészségügyi, valamint
személyi és környezeti higiéné előírások következetes végrehajtásáról
Ellenőrzi a vendéglátó üzletre vonatkozó fogyasztóvédelmi előírások következetes
végrehajtását
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A vendéglátó vállalkozás fejlődését szolgáló, megalapozott szakmai javaslatokat,
döntéseket készít elő
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Üzleti szintű jövedelmezőség tényezői
A típus Üzleti szintű fejlesztés
A típus Hitelpályázat, üzleti terv
B típus Vállalkozási formák a vendéglátásban
A típus Vendéglátás üzlethálózata
B típus Vezető-asszisztensi feladatok végrehajtása
B típus Részvétel döntéselőkészítő folyamatokban
B típus Non-verbális kommunikáció eszközrendszere, jelentősége - üzleti illemkódex
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3. szint Komplex jelzésrendszerek
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Visszacsatolási készség
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 15%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 15%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
10 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tananyagegység célja olyan általános és speciális szakmai ismeretek elsajátíttatása,
amelyek birtokában a hallgatók képesek a vendéglátás területén vállalkozásokat
létrehozni, üzemeltetni, átalakítani és szükség esetén megszüntetni
A tananyagegységhez tartozó fontosabb témakörök a következők: A vendéglátás jellemző
vállalkozási, illetve működtetési formái. A vendéglátó tevékenység ellátásához szükséges
erőforrások. A tárgyi feltételek és azok biztosításának lehetséges forrásai
A vendéglátó üzlet fogalma, legfontosabb szakmai jellemzői (tevékenységi kör, kategória,
értékesítési rendszer, kapacitás). A vendéglátás jelenlegi üzlethálózatának kialakulása,
legfontosabb sajátosságai. Az üzlethálózat fejlődésének várható irányai
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Az üzleti fejlesztés fogalma, a fejlesztés lehetséges módszerei a vendéglátásban.
Beruházási számítások készítése. Megvalósíthatósági tanulmány, illetve üzleti terv,
hitelpályázat készítése
Ellenőrzések és jogi következményeik a vendéglátásban
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

59. TANANYAGEGYSÉG

341/2.0/2414-06

Üzletgazdasági
számítások

azonosítója

szk
szk

341/2.1/2414-06
341/2.2/2414-06

28
0

0
0

0
42

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/2.1/2414-06
A tananyagelem megnevezése:
Vendéglátás alkalmazott szakmai számításai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A vendéglátás választékelemeinek árát kalkulálja
Elkészíti és értékeli az adott vendéglátó üzlet bevételre, költségekre és eredményre
vonatkozó gazdasági elemzését
Elszámoltatja az áruforgalmi folyamatok felelős dolgozóit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az üzleti élet írásbeli formái
A típus Árképzés
B típus Költségvetési kötelezettségek számítása és elemzése
B típus Tervezéshez kapcsolódó mutatószámok
B típus Ügyviteli alapfogalmak - bizonylatolási rendszerek
B típus Raktár és termelő tér elszámoltatása
B típus Értékesítés elszámoltatása
B típus Üzleti szintű elszámoltatás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3. szint Komplex jelzésrendszerek
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Rendszerező képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
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azonosítója

elméleti
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Információk önálló rendszerezése 15%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Írásos elemzések készítése 15%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 15%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tananyagegység célja, hogy a résztvevők szakmai számításokkal vezetett gyakorlatokon
elsajátítsák a Vendéglátó gazdasági alapismeretek című tananyagegységben bemutatott
számítások feldolgozásának kompetenciáit
A résztvevők az üzleti élet írásbeliségére vonatkozó szabályait követve, az alapvető
gazdasági mutatók segítségével, árat képeznek, árrést, bér- és dologi költségeket,
eredményt számolnak, elszámoltatják az áruforgalmi folyamat egyes egységeit
A számításoknál figyelembe veszik a kapcsolódó adókat, költségvetési kötelezettségeket

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/2.2/2414-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzleti szintű gazdasági elemzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti és értékeli az adott vendéglátó üzlet bevételre, költségekre és eredményre
vonatkozó gazdasági elemzését
Szakértők segítségével értékeli és elemzi a vendéglátó vállalkozás pénzügyi, adózási és
humán-gazdálkodási pozícióját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A gazdálkodás elemzésének módszerei
A típus Üzleti szintű jövedelmezőség tényezői
A típus Munkaerő és bérgazdálkodás elemzése
B típus Költségvetési kötelezettségek számítása és elemzése
A típus Beruházás és megtérülés elemzése
A típus Pénzügyi kimutatások készítése
B típus Készletgazdálkodás elemzése
B típus Prezentáció készítés szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3. szint Komplex jelzésrendszerek
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Monotónia-tűrés
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Információk önálló rendszerezése 15%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Írásos elemzések készítése 15%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 15%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
42 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tananyagegység célja, hogy a résztvevők legyenek képesek a gyakorlati munkavégzés
során elengedhetetlenül szükséges üzletgazdasági számítások elvégzésére, és az üzleti
tervek önálló összeállítására
A legfontosabb témakörök a következők: A vendéglátó vállalkozások beszerzési
tevékenységével kapcsolatos üzletgazdasági számítások. Az ELÁBÉ és árrés, illetve ezek
szintjének üzletgazdasági értelmezése
A vállalkozások készletgazdálkodásával kapcsolatos üzletgazdasági számítások. A
vendéglátó vállalkozások értékesítési árbevételének elemzési módszerei. Az értékesítési
árbevétel alakulásának elemzési módszerei a vendéglátó üzletekben
Pénzügyi mutatók kiszámítása, beruházási döntést megalapozó szakmai számítások
elkészítése
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60. TANANYAGEGYSÉG

341/3.0/2414-06

Marketing a
vendéglátásban

azonosítója

szk

341/3.1/2414-06

28

0

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/3.1/2414-06
A tananyagelem megnevezése:
Marketing a vendéglátásban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Irányítja és ellenőrzi a vendéglátó vállalkozásra vonatkozó speciális minősítési és
minőségbiztosítási rendszerek kialakítását, betartását
Irányítja és ellenőrzi a vendégek és más partnerek elégedettségét mérő monitoring
rendszer létrehozását, működtetését
A vendéglátó vállalkozás fejlődését szolgáló, megalapozott szakmai javaslatokat,
döntéseket készít elő
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Marketing stratégia fogalma
B típus A marketing-mix elemei (4P - 4C)
B típus A szolgáltatás-marketing sajátosságai
B típus Marketingkutatás - kérdőív szerkesztés
A típus Vendégelégedettség mérés - minőségmenedzsment
B típus Panasz-szituáció kezelés
B típus Piac és konkurencia elemzés (SWOT analízis)
B típus Kapcsolat és kommunikáció a vendéggel
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
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Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 15%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 15%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tananyagegység a marketing vendéglátásra vonatkozó speciális témáit, feladatait,
módszereit mutatja be. A marketing folyamatát követve a résztvevő megismerheti a
helyzetelemzés, a piacszegmentáció, a vásárlói magatartás vonatkozó témaköreit
A marketing-program készítése kapcsán képes lesz kisebb piackutatási feladatok
ellátására, a hatékony marketing-mix eszközök meghatározására. Kiemelten a
marketingkommunikációs eszközök megismertetésére, azok gyakorlati
alkalmazhatóságára
A résztvevő elsajátítja a szolgáltatásmarketing alapkérdéseit, jellemzőit, hatását és
szerepét a marketing munkára. Nagy hangsúlyt fektetünk a marketingkutatásra, azon belül
is a vendégelégedettségi vizsgálatokra, a piac- és konkurenciaelemzésre
Az oktatás során kitérünk a panasz-szituációkezelésre, valamint a munkakultúra – vállalati
kultúra bemutatására is
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61. TANANYAGEGYSÉG

341/4.0/2414-06

Higiéné előírások a
vendéglátásban

azonosítója

szk

341/4.1/2414-06

0

0

25

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/4.1/2414-06
A tananyagelem megnevezése:
Higiéné előírások a vendéglátásban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Intézi a vendéglátó vállalkozás szakhatósági engedélyezési és egyéb eljárásait
Irányítja és ellenőrzi a vendéglátó vállalkozásra vonatkozó speciális minősítési és
minőségbiztosítási rendszerek kialakítását, betartását
Szervezési és vezetői tevékenységével gondoskodik az élelmezés-egészségügyi, valamint
személyi és környezeti higiéné előírások következetes végrehajtásáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Élelmiszerromlás, kritikus pontok
B típus Kiegészítő laboratóriumi gyakorlatok
B típus Mikrobák, mikroorganizmusok, vírusok
B típus Élelmiszerek káros elváltozásai, fertőzések
A típus Higiéniás követelmények a vendéglátásban
A típus Minőségbiztosítás, HACCP
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
3. szint Szabadkézi rajzolás
5. szint Mennyiségérzék
4. szint Tájékozódás
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
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Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Írásos elemzések készítése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Laboratórium
Képzési idő:
25 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tananyagegység célja olyan szakemberek képzése, akik a korszerű ismereteken alapuló
higiénés szemlélet és a közegészségügyi előírások ismeretében
bármely vendéglátással összefüggő szituációban és tevékenység során képesek a Jó
Higiénés Gyakorlat (JHGY) megvalósítására, valamint a higiénés önellenőrző rendszer
(HACCP) kialakítására és működtetésére
Témakörök: A mikrobiológiai alapismeretek elsajátítása; A romlások, valamint az
élelmiszer-, ételeredetű megbetegedések megismerése és megelőzésük módjának
elsajátítása
A menedzsment feladatai a Jó Higiénés Gyakorlat és a HACCP rendszer működtetésével
kapcsolatban
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62. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/5.1/2414-06
A tananyagelem megnevezése:
Komplex modulzárás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Írásos elemzések készítése 25%
Tesztfeladat megoldása 25%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 25%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
23 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A komplex modulzárás célja a hallgatók ismereteinek szintetizálása, illetve a modulzáró
vizsgákra történő célirányos felkészítés
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63. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/1.1/2415-06
A tananyagelem megnevezése:
Szálláshelyek szervezési ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyelemmel kíséri és alkalmazza a szálláshelyek létesítésére és működtetésére vonatkozó
speciális szakmai feltételeket, jogszabályokat
Kreatívan használja a szálláshelyek speciális szakmai információs és kommunikációs
rendszerét
Előkészíti és folyamatosan ellenőrzi a szálláshelyek minősítési rendszerét
Operatív irányítói, végrehajtói és ellenőrzési feladatokat lát el a szálláshely szolgáltatás
különböző munkaköreiben, főfolyamataiban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A szolgáltatások szervezése
B típus Szálláshelyek rendszerezése az idegenforgalmi piacon
A típus A szálláshely-szolgáltatás személyi, tárgyi és technológiai feltételrendszere
B típus Szálláshelyek létesítése, minősítési rendszerei
B típus Szálláshely szolgáltatás főfolyamatai és munkakörei
B típus Információs és foglalási rendszerek
B típus Szálláshelyek üzemeltetési rendszerei
A típus Vendégelégedettség mérés - minőségmenedzsment
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szabadkézi rajzolás
5. szint Elemi számolási készség
5. szint Szállásadás Front Office tevékenységének gépei, berendezései
4. szint Szállásadás emeleti munkafolyamatainak gépei, berendezései
3. szint Ügyviteli tevékenység, igazgatás speciális irodatechnikai gépei, berendezései
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
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Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 15%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 15%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tananyagegység olyan alapismereteket ad a hallgatók részére, amelyek szükségesek egy
kisebb méretű szálláshely önálló kialakításához, illetve nagy szállodák bizonyos
munkaköreinek betöltéséhez
Célunk, hogy megismerjék a szállásadás kialakulását és jelenlegi helyzetét, és el tudják
helyezni a szálláshelyeket az idegenforgalom rendszerében
Ismerjék meg egy szálláshely létesítésének folyamatát, valamint üzemeltetésének tárgyi és
személyi feltételeit. Ismerjék meg a szálláshelyek típusait és sajátos szolgáltatásaikat.
Legyenek tisztában a szálláshelyek munkaköreivel és ezek tevékenységeivel
A jelenlegi piaci viszonyok között cél az is, hogy ismerjék meg és legyenek képesek a
számítástechnika alkalmazási lehetőségére, valamint képet kapjanak a szálláshelyek
értékesítésének speciális kérdéseiről
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/1.2/2415-06
A tananyagelem megnevezése:
Szálláshelyek gazdálkodási ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyelemmel kíséri és alkalmazza a szálláshelyek létesítésére és működtetésére vonatkozó
speciális szakmai feltételeket, jogszabályokat
Operatív irányítói, végrehajtói és ellenőrzési feladatokat lát el a szálláshely szolgáltatás
különböző munkaköreiben, főfolyamataiban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Üzleti szintű jövedelmezőség tényezői
Btípus A gazdálkodás elemzésének módszerei
A típus Költséggazdálkodás és jövedelmezőség elemzése
A típus Munkaerő és bérgazdálkodás elemzése
A típus Árképzés
B típus Költségvetési kötelezettségek számítása és elemzése
B típus Szálláshely értékesítés és marketing
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
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5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Információk önálló rendszerezése 15%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Írásos elemzések készítése 15%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 15%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tananyagegység megismerteti a résztvevőket a szálláshely-szolgáltatáshoz kapcsolódó
gazdálkodási mutatókkal, és felkészít azok operatív használatára
A tananyagegység legfőbb témakörei a következők: A szálláshelyek bér, dologi és egyéb
költségeinek elemzése; Az árképzés; A jövedelmezőség kimutatása; A
szolgáltatásmarketing gazdasági szerepe
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/1.3/2415-06
A tananyagelem megnevezése:
Szálláshelyi vendéglátás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyelemmel kíséri és alkalmazza a szálláshelyek létesítésére és működtetésére vonatkozó
speciális szakmai feltételeket, jogszabályokat
Koordinálja és ellenőrzi a szálláshely szolgáltatás és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó
vendéglátó értékesítő tevékenység kapcsolatrendszerét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A vendéglátás nyersanyagai
B típus Az élelmiszerek feldolgozása
B típus Árképzés a vendéglátásban
B típus A vendéglátó értékesítés eszközei
A típus Éttermi terítés, díszterítés
B típus Felszolgálási módok
B típus Felszolgálási szabályok
A típus Étlap, itallap összeállítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
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5. szint Vendéglátó értékesítés gépei, berendezései
4. szint Vendéglátó szolgáltatás egyedi gépei, berendezései
4. szint Vendéglátó rendezvények speciális gépei, berendezései
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Kommunikációs rugalmasság
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 15%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 15%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tananyagegység célja, hogy megismertesse a résztvevőkkel a szállodai szolgáltatáshoz
kapcsolódó vendéglátó tevékenység alapvető gazdálkodási és szervezési kérdéseit
A résztvevők megismerik a szálláshelyeken működtetett egységek speciális áruforgalmi
folyamatainak szervezési sajátosságait, illetve az ehhez kapcsolódó személyi és tárgyi
feltételrendszert
Bemutatásra kerül a szálláshelyekre jellemző étel és italválaszték, az értékesítés speciális
technológiája, illetve árképzése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/2.1/2415-06
A tananyagelem megnevezése:
Alkalmazott protokoll ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapvető rendezvények forgatókönyvét és diszpozícióját készíti
Különböző rendezvények operatív lebonyolítását szervezi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános protokoll szabályok
B típus Üzleti protokoll
B típus Diplomáciai protokoll
B típus A vendéglátás speciális protokolláris szabályai, szokásjogai
B típus Emberi interakciók megnyilvánulási formái, értelmezésük, alapfogalmai
B típus Kapcsolat és kommunikáció a vendéggel
B típus Kapcsolat és kommunikáció a munkatársakkal és vezetőkkel
B típus Non-verbális kommunikáció eszközrendszere, jelentősége - üzleti illemkódex
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szabadkézi rajzolás
4. szint Tájékozódás
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Tűrőképesség
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 20%
211

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

28

Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 15%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 15%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tananyagegység célja, hogy fejlessze mindazokat a személyiségjegyeket, amelyek
képessé teszik a résztvevőket a tudatos és hatékony protokollmunka végzésére
Olyan etikett és protokoll alapismeretek nyújt, amelyek segítik a hivatali, üzleti élet
valamint a társasági élet eseményein való eligazodást. Betekintést nyerjenek a külföldi,
nemzetközi protokoll szabályokba
Főbb témakörök: A viselkedéskultúra története; A protokoll és az etikett fogalma,
feladata, szerepe; Társadalmi érintkezés szabályai; Emberi interakciók; A hivatalos és
magán viselkedéskultúra azonosságai és különbségei
Non-verbális kommunikáció eszközrendszere, jelentősége. Alkalmazási területek: hivatali,
üzleti és diplomáciai protokoll. Vezetési és szervezési ismeretek, tárgyalástechnika.
Írásbeli protokoll eszköztára
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/2.2/2415-06
A tananyagelem megnevezése:
Rendezvényszervezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szabadidős programokat szervez
Alapvető rendezvények forgatókönyvét és diszpozícióját készíti
Különböző rendezvények operatív lebonyolítását szervezi
Szervezi és irányítja a szolgáltatások kiajánlását és értékesítését
Aktívan együttműködik a rendezvények kiegészítő tevékenységeit ellátó külső és belső
partnerekkel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Rendezvénytípusok
A típus Szabadidő-szervezés, animáció
A típus Rendezvényszervezés főfolyamatai
A típus Forgatókönyv készítés követelményrendszere
A típus Rendezvények kiajánlása, értékesítése, speciális reklám és PR tevékenysége
B típus A szolgáltatás-marketing sajátosságai
A típus Vendégelégedettség mérés - minőségmenedzsment
B típus Prezentáció készítés szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szabadkézi rajzolás
4. szint Tájékozódás
5. szint Vendéglátó értékesítés gépei, berendezései
4. szint Vendéglátó rendezvények speciális gépei, berendezései
4. szint Bankett és rendezvényszervezés speciális gépei és berendezései
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
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Kreativitás, ötletgazdagság
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Kommunikációs rugalmasság
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 15%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 15%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tananyagegység célja, hogy a résztvevők ismerjék meg a különféle rendezvényeket és
tudják megszervezni, lebonyolítani azokat. Jártasságot szerezzenek a rendezvényszervezés
és a vendéglátás speciális protokolláris szabályainak alkalmazásában
Főbb témakörök: A rendezvény fogalma, fajtái, csoportosításuk; Rendezvények személyi,
tárgyi feltételei
A rendezvényszervező feladatai: szerződések, program és forgatókönyv készítése. Keret
és kísérőprogramok, szakmai programok, szabadidő-szervezés, animáció. Rendezvények
előkészítése, lebonyolítása, zárása, értékelése
A vendéglátás és rendezvényszervezés speciális protokolláris szabályai, szokásjogai; Az
utazás protokollja, nemzetközi események; Protokoll és a sajtó kapcsolata, szabályai;
Prezentáció készítés
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/2.3/2415-06
A tananyagelem megnevezése:
Rendezvényszervező tevékenység gazdasági elemzése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapvető rendezvények ajánlatát és kalkulációját elkészíti
Rendezvényekhez utókalkulációt, szakmai, gazdasági értékelést készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Üzleti szintű jövedelmezőség tényezői
A típus Költséggazdálkodás és jövedelmezőség elemzése
B típus Készletgazdálkodás elemzése
B típus Költségvetési kötelezettségek számítása és elemzése
A típus Rendezvények árkalkulációja
D típus A munkaerőgazdálkodás és emberi erőforrás menedzsment alapfogalmai
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A típus Az üzleti élet írásbeli formái
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Információk önálló rendszerezése 15%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Írásos elemzések készítése 15%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 15%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tananyagegység bemutatja a rendezvények árkalkulációjára ható gazdasági tényezőket.
Az élő és dologi költségek számbavételének módját, az előkalkuláció és az árajánlat
elkészítésének módszerét
Ismerteti a jövedelmezőség kategóriáit, levezetését, a rendezvényszervező tevékenység
utólagos gazdasági értékelésének módszereit
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/3.1/2415-06
A tananyagelem megnevezése:
Hallgatói rendezvényszervezői projekt
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szabadidős programokat szervez
Alapvető rendezvények ajánlatát és kalkulációját elkészíti
Alapvető rendezvények forgatókönyvét és diszpozícióját készíti
Különböző rendezvények operatív lebonyolítását szervezi
Szervezi és irányítja a szolgáltatások kiajánlását és értékesítését
Rendezvényekhez utókalkulációt, szakmai, gazdasági értékelést készít
Aktívan együttműködik a rendezvények kiegészítő tevékenységeit ellátó külső és belső
partnerekkel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Rendezvényszervezés főfolyamatai
A típus Forgatókönyv készítés követelményrendszere
A típus Rendezvények árkalkulációja
B típus Munkakör elemzés, tervezés és értékelés
B típus A marketing-mix elemei (4P - 4C)
A típus Tárgyalástechnika
A típus Az üzleti élet írásbeli formái
A típus Az értékesítés és szolgáltatás munkaköreinek manuális gyakorlata
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
4. szint Bankett és rendezvényszervezés speciális gépei és berendezései
4. szint Vendéglátó rendezvények speciális gépei, berendezései
5. szint Vendéglátó értékesítés gépei, berendezései
4. szint Vendéglátó szolgáltatás egyedi gépei, berendezései
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Tűrőképesség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Kommunikációs rugalmasság
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 60%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Írásos elemzések készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Képzési idő:
14 óra elmélet kis létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A résztvevők feladata, hogy egy szakmai rendezvényt önállóan megszervezzenek és
lebonyolítsanak. Ennek keretében önállóan végzik a rendezvények előkészítését,
forgatókönyv és árkalkuláció készítését, kiajánlását
A rendezvény lebonyolítása szervezett kiscsoportokban történik, mellyel elsajátítják a
szakmai elveknek megfelelő értékesítő tevékenységet, illetve az ehhez szükséges
munkamegosztást és együttműködést
A résztvevők feladata a tevékenység gazdaságosságának utólagos elemzése, értékelése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/4.1/2415-06
A tananyagelem megnevezése:
Különleges étel és italismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapvető rendezvények ajánlatát és kalkulációját elkészíti
Koordinálja és ellenőrzi a szálláshely szolgáltatás és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó
vendéglátó értékesítő tevékenység kapcsolatrendszerét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alkoholmentes italok
B típus Ásvány és gyógyvizek
A típus Borok - Magyarország borvidékei
A típus Borok - Európa híres borvidékei
A típus Sörkészítés, típusok, élettani hatás
A típus Kávé, tea, kakaó
A típus Csokoládék és édesipari termékek
A típus Fűszernövények fajtái, élettani hatásuk
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mennyiségérzék
4. szint Kézügyesség
4. szint Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
5. szint Vendéglátó értékesítés gépei, berendezései
4. szint Vendéglátó rendezvények speciális gépei, berendezései
4. szint Bankett és rendezvényszervezés speciális gépei és berendezései
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
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Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Írásos elemzések készítése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tankonyha
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tananyagegység a résztvevők számára ismerteti a szállodai, illetve elit-szintű
vendéglátás étel és ital választékának egyedi, különleges, nagy értéket képviselő étel és
ital választékának jellemző elemeit
Főbb témakörök: Hazai borok, borászati és likőripari termékek, ásványvizek, különleges
alkoholmentes italok bemutatása; Kevert báritalok csoportosítása, készítése, szervírozása;
A speciálisan magyaros jellegű ételek jellemzői, fajtái; Hungaricumok
Rendezvények különleges étel és italválasztéka, illetve azok előkészítése és szervírozása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/5.1/2415-06
A tananyagelem megnevezése:
Komplex modulzárás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
23 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A komplex modulzárás célja a hallgatók ismereteinek szintetizálása, illetve a modulzáró
vizsgákra történő célirányos felkészítés
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/1.1/2416-06
A tananyagelem megnevezése:
Turisztikai alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Pozícionálja vállalkozását a turisztikai intézményrendszerben és aktív szerepet vállal
működtetésében
Értékeli és felhasználja a turisztikai piac vállalkozására vonatkozó makro- és mikroszintű
keresleti és kínálati adatait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A turisztikai piac felépítése, szereplői
B típus A turisztikai intézményrendszer működése
B típus A turisztikai kereslet hatása regionális szinten a vállalkozásokra
A típus A turisztikai árualap összeállítása a helyi erőforrások felhasználásával
B típus A turizmus tendenciái
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 15%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 15%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az oktatás elsődleges célja az idegenforgalom és környezete sokoldalú
összefüggésrendszerének, piacának, feladatainak, szervezeteinek és hatásainak
rendszerszemléletű bemutatása
Feladata továbbá, hogy a résztvevők témával kapcsolatban már meglévő, illetve az oktatás
során szerzett ismeretek birtokában képesek legyenek pozícionálni idegenforgalmi profilú
kis és középvállalkozásukat a turizmus rendszerében,
illetve értékeljék az arra vonatkozó makro- és mikroszintű keresleti adatokat.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/1.2/2416-06
A tananyagelem megnevezése:
Turisztikai marketing
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Pozícionálja vállalkozását a turisztikai intézményrendszerben és aktív szerepet vállal
működtetésében
Értékeli és felhasználja a turisztikai piac vállalkozására vonatkozó makro- és mikroszintű
keresleti és kínálati adatait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Marketingstratégia fogalma
B típus A marketing-mix elemei (4P - 4C)
B típus A szolgáltatás-marketing sajátosságai
B típus Marketingkutatás - kérdőívszerkesztés
B típus Piac és konkurenciaelemzés (SWOT analízis)
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 15%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 15%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
5 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tanegység célja, hogy bemutassa a turisztikai marketing sajátos eszközrendszerét, illetve
felkészítse a hallgatókat ezek tudatos alkalmazására
A tananyagegység témakörei: A szolgáltatás-marketing sajátosságai; Marketingkutatás –
kérdőívszerkesztés; Marketing stratégia értelmezése a turisztikai vállalkozások esetén
A marketing-mix elemei (4P - 4C) a turisztikai szolgáltató szektorban; Piac és
konkurenciaelemzés (SWOT analízis)

222

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

69. TANANYAGEGYSÉG

341/2.0/2416-06

Falusi turizmus és
gasztronómia

azonosítója

szk
szk

341/2.1/2416-06
341/2.2/2416-06

5
9

0
0

0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

14

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/2.1/2416-06
A tananyagelem megnevezése:
Falusi szálláshelyek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Pozícionálja vállalkozását a turisztikai intézményrendszerben és aktív szerepet vállal
működtetésében
A regionális, és helyi idegenforgalmi erőforrások ismeretében egyedi kínálati elemeket
alakít ki
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szálláshelyek rendszerezése az idegenforgalmi piacon
B típus Falusi szálláshelyek létesítése, minősítési rendszerei
B típus Falusi szálláshely szolgáltatás fő folyamatai és munkakörei
B típus Információs és foglalási rendszerek
B típus Szálláshely értékesítés és marketing
A típus A turisztikai árualap összeállítása a helyi erőforrások felhasználásával
B típus Felszolgálási módok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Elemi számolási készség
4. szint Tájékozódás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Kommunikációs rugalmasság
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
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Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 15%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 15%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
5 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tananyagegység keretein belül bemutatásra kerül a falusi turizmus szálláshely
szolgáltató tevékenysége, mely a turizmus térség és településfejlesztő szerepét felismerve,
mint a magyar vidékfejlesztés egyik legfontosabb eszköze segíti annak további fejlődését
A tárgyalt témakörök: A falusi turizmus humán oldala; A falusi turizmus és a
vidékfejlesztés; Biokultúra, ökológiai gazdálkodás; Speciális szálláshely szolgáltató
tevékenység tárgyi, technológiai és informatikai feltételrendszere
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/2.2/2416-06
A tananyagelem megnevezése:
Hagyományos népi ételek és rendezvények
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A regionális, és helyi idegenforgalmi erőforrások ismeretében egyedi kínálati elemeket
alakít ki
A kultúra főbb megjelenési formáinak ismeretében speciális szolgáltatásokat hoz létre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Táj-jellegű, népi szokásokhoz kapcsolódó hideg és meleg előételek
B típus Táj-jellegű, népi szokásokhoz kapcsolódó levesek
B típus Táj-jellegű, népi szokásokhoz kapcsolódó főételek I. - Bárány-, sertés-, birka - és
vadételek
B típus Táj-jellegű, népi szokásokhoz kapcsolódó főételek II. - Hal-, szárnyas-, borjú-és
vegetáriánus ételek
B típus Táj-jellegű, népi szokásokhoz kapcsolódó kiegészítő fogások - Főzelékek, köretek,
saláták, mártások
B típus Táj-jellegű, népi szokásokhoz kapcsolódó befejező fogások, desszertek
B típus Felszolgálási szabályok
A típus Étlap, itallap összeállítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
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Megbízhatóság
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Udvariasság
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
Írásos elemzések készítése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Tankonyha
Képzési idő:
9 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tananyagegység keretein belül bemutatásra kerülnek azok a gasztronómiai ismeretek,
melyekkel az illeszkedő vendéglátó kínálat kialakítható.
A tárgyalt témakörök: Falusi ünnepek, hagyományok, népművészet; Tájjellegű ételek –
ételsorok összeállítása (előételektől a desszertekig) Speciális értékesítési, felszolgálási
ismeretek – falusi, családi rendezvények
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

70. TANANYAGEGYSÉG

341/3.0/2416-06

Komplex
modulzárás

azonosítója

szk

341/3.1/2416-06

0

0

23

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

23

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
341/3.1/2416-06
A tananyagelem megnevezése:
Komplex modulzárás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Kommunikációs rugalmasság
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Írásos elemzések készítése 25%
Tesztfeladat megoldása 25%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 25%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
23 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A komplex modulzárás célja a hallgatók ismereteinek szintetizálása, illetve a modulzáró
vizsgákra történő célirányos felkészítés
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