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az
54 812 03 TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ,
valamint a
XXVIII. TURISZTIKA
[GAZATHOZ
A szakképzési tantervi aj{nl{s kiz{rólag a 2012/2013. tanévben az érettségit követő
szakképzési évfolyamon induló szakképzésekre vonatkozóan, a szakképzésről szóló
2011. évi CLXXXVII. törvény 92. § (27) bekezdése alapj{n készült.
A szakképzési tantervi aj{nl{s óraterve a kiz{rólag 13. és 14. évfolyamon
megszervezett szakképzésre vonatkozik, de a szakközépiskola 9-12., és ezt követő 13.
évfolyam{n megszervezett szakképzésre vonatkozó tervezett órasz{mokat is
tartalmazza.
Az aj{nl{s {gazatra vonatkozó része (két évfolyamos szakképzésben az első
évfolyam tartalma, 4+1 évfolyamos képzésben az első négy évfolyamra, azaz a 9-12.
középiskolai évfolyamokra előírt tartalom) a XXVIII. Turisztika {gazat al{bbi
szakképesítéseire egységesen vonatkozik:
- Idegenvezető 54 812 01
- Lovastúra vezető 54 812 02
- Turisztikai szervező, értékesítő 54 812 03

I. A szakképzés jogi h{ttere
A szakképzési tantervi aj{nl{s
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
– a szakképzésről szóló módosított 2011. évi CLXXXVII. törvény,
valamint
– az Orsz{gos Képzési Jegyzékről és az Orsz{gos Képzési Jegyzék
módosít{s{nak
elj{r{srendjéről
szóló
150/2012.
(VII.
6.)
Korm{nyrendelet,
– az {llam {ltal elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól
szóló 217/2012. (VIII.9.) Korm{nyrendelet,
– az 54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet
alapj{n készült.
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II.

A szakképesítés alap-adatai
A szakképesítés azonosító sz{ma: 54 812 03
Szakképesítés megnevezése: Turisztikai szervező, értékesítő
Szakmacsoport: 18. Vendégl{t{s-turisztika
[gazati besorol{s: XXVIII. Turisztika
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok sz{ma: 2
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az órasz{m: 960-1440 óra
Elméleti képzési idő ar{nya: 40%
Gyakorlati képzési idő ar{nya: 60%

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
vagy iskolai előképzettség hi{ny{ban
Bemeneti kompetenci{k: Szakmai előképzettség: Előírt gyakorlat: Egészségügyi alkalmass{gi követelmények: P{lyaalkalmass{gi követelmények: IV.

A szakképzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény
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előír{sainak megfelelő
szakember vehet részt.

végzettséggel

rendelkező

pedagógus

és

egyéb

T{rgyi feltételek
V.

A szakképesítés óraterve – nappali rendszerű oktat{sra
A szakközépiskolai képzésben a két évfolyamos képzés m{sodik
évfolyam{nak (2/14.) szakmai tartalma, tant{rgyi rendszere, órakerete
megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés érettségi ut{ni évfolyam{nak szakmai
tartalm{val, tant{rgyi rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos képzés
első szakképzési évfolyam{nak (1/13.) {gazati szakközépiskolai szakmai
tartalma, tant{rgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos
képzés 9-12. középiskolai évfolyamokra jutó {gazati szakközépiskolai szakmai
tant{rgyainak tartalm{val, összes órasz{m{val.
Szakközépiskolai képzés összes elvi szakmai órasz{ma (két évfolyamos):
1260 +160 +1120 = 2540 óra (öt évfolyamos képzésben: 1108 óra a 9-12.
évfolyamok szorgalmi időszak{ban, 175 óra 9. és 10. évfolyam ny{ri
gyakorlat{ban, 160 óra a 11. évfolyam ny{ri gyakorlat{ban, 1120 óra érettségi
ut{n, összesen 2563 óra).
(A kiz{rólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakközépiskola 912., és ezt követő 13. évfolyam{n megszervezett képzésben az azonos tant{rgyakra
meghat{rozott órasz{mok közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak és a ny{ri
gyakorlat tanít{si heteinek eltérő sz{ma, és az órasz{mok oszthatós{ga miatt
keletkezik!)
Ebből az szvk-ban előírt elmélet-gyakorlat ar{ny alapj{n
– elméleti órasz{m: 1524 (öt évfolyamos képzésben: 1538) óra
– gyakorlati órasz{m: 1016 (öt évfolyamos képzésben: 1025) óra
A szabad s{v (8-10%) nélkül a szakmai ór{k sz{ma: legal{bb 2286 (öt
évfolyamos képzésben: 2307), de legfeljebb 2337 (öt évfolyamos képzésben:
2358) a jelen tantervi aj{nl{s {ltal meghat{rozott tartalmú és tant{rgyi
struktúr{jú szakmai órasz{m.
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1. sz{mú t{bl{zat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tant{rgyak heti órasz{ma évfolyamonként

12.
heti
órasz{m
e
gy

[gazati
szakképzés
Szakképesítésközismeret
specifikus
nélkül
utolsó évf.
1/13.
5/13 és 2/14.
heti
órasz{m
heti órasz{m
e
gy
ögy
e
gy

1

3

[gazati szakképzés a közismereti oktat{ssal p{rhuzamosan
Szakmai
követelménymodulok

10061-12
Turisztikai
erőforr{sok
bemutat{sa
10062-12
Turisztikai
kommunik{ció
10063-12
Ügyviteli folyamatok
alkalmaz{sa
10064-12
Turisztikai
termékkín{lat
értékesítése

Tant{rgyak

9.
heti
órasz{m
e
gy

ögy

Idegenforgalmi
Földrajz
Művészeti korok és
vall{störténet
Gasztronómiai
turizmus
Üzleti kommunik{ció
Marketing alapjai

10.
heti
órasz{m
e
gy

ögy

1

11.
heti
órasz{m
e
gy
1

ögy

5
4
2
2

Szakmai idegen nyelv

5

5

Ügyviteli ismeretek

10
2

Sz{mítógépes
alapismeretek

3

Levelezési ismeretek

4

Utaz{sszervezés
Értékesítés-szervezés

1

2
2

70

3
1
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35

6
4,5

10065-12
Turisztikai
v{llalkoz{sok
működtetése

V{llalkoz{si
alapismeretek
Turisztikai
üzletszervezés
összes óra
összes óra

2

1

3

2
5

70
70

1

4

1

70

2

105

6

105

4

5
7

2

160

2

160
160

4
1

9
10

13

9

160

18,5

160

31,5

160

13

19
32

A t{bl{zatban szereplő heti órasz{mok összessége a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének
megfelelően a nappali rendszerű oktat{sra meghat{rozott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati órasz{m legal{bb
90%-{t lefedik.
Az időkeret fennmaradó részének szakmai tartalm{ról a szakképző iskola szakmai programj{ban kell rendelkezni úgy, hogy az
al{bbi heti órasz{mok teljesüljenek:
9. évfolyam: 6 óra, ebből szabad s{v:
10. évfolyam: 7 óra, ebből szabad s{v:
11. évfolyam: 8 óra, ebből szabad s{v:
12. évfolyam: 11 óra, ebből szabad s{v:
5/13. évfolyam: 35 óra, ebből szabad s{v:
1/13. évfolyam: 35 óra, ebből szabad s{v:
2/14. évfolyam: 35 óra, ebből szabad s{v:

1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
3 óra
3,5 óra
3 óra
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2. sz{mú t{bl{zat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tant{rgyak és témakörök órasz{ma évfolyamonként

Szakmai
követelmény- Tant{rgyak, témakörök
modul

9.

10061-12
Turisztikai erőforr{sok bemutat{sa

e
Idegenforgalmi
földrajz
Turizmus intézmény és
kapcsolatrendszere
Fakultatív
programlehetőségek
Magyarorsz{gon
Művészeti korok és
vall{störténet
Művészettörténeti
stílusok
Kultúr- és vall{störténeti
értékek Magyarorsz{gon
Gasztronómiai
turizmus

[gazati
szakképzés
órasz{ma

[gazati szakképzés
órasz{ma

gy

10.
ögy

e

gy

11.
ögy

e

36

36

36

36

gy

12.
ögy

e
32

32

1/13.
gy

e

gy

[gazati
szakképzés
összes
órasz{ma
9-12.
évfolyam

ögy

Szakképesítésspecifikus
szakképzés
órasz{ma
5/13. és
2/14.
e

A két
évfolyamos
szakképzés
összes
órasz{ma

gy

108

104

108

72

72

72

36

32

36
160

160

96

96

64

64

128

128

Magyar és nemzetközi
gasztronómia

32

32

Magyarorsz{g
borvidékei és jellegzetes
borai

48

48

7 / 44

10062-12
Turisztikai kommunik{ció

Európa híres borvidékei;
nemzetközi italkín{lat
Üzleti kommunik{ció

64

64

T{rsalg{si protokoll

32

32

Interperszon{lis
kommunik{ció fajt{i

32

32

Marketing alapjai

64

64

Marketing alapismeretek

32

32

Marketingkommunik{ció

32

32

Szakmai idegen nyelv
T{rsalg{s, inform{ció
közvetítés idegen
nyelven
T{rgyal{stechnik{k;
üzleti levelezés
Ügyviteli ismeretek

10063-12
Ügyviteli folyamatok alkalmaz{sa

48

48

Fizetési tranzakciók
hazai és nemzetközi
valut{val
Ügyviteli bizonylatok,
folyamatok, ügyviteli
rend
Sz{mítógépes
alapismeretek

160

180

160

320

500

80

80

80

220

300

80

100

80

100

200

64

64

32

32

32

32
96

96

Informatika alapjai

60

60

Weblapok haszn{lata,
szoftverkezelés

36

36

Levelezési ismeretek

128

128

Hivatalos levelezés,
szerződéskötés

64

64
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Adatszolg{ltat{s,
statisztikai adatok
elemzése,
programismeret
10064-12
Turisztikai termékkín{lat
értékesítése

64

Utaz{sszervezés

10065-12
Turisztikai v{llalkoz{sok
működtetése

64

V{llalkoz{si
alapismeretek

72

36

36

144

144

144

V{llalkoz{s működtetése

36

18

18

72

72

72

36

18

18

72

72

72

36

72

Utaz{s közvetítés

36

72

108

Sz{ll{shelyek,
programok

108

Értékesítés-szervezés

72

70

Az értékesítés
dokument{ciója

72

70

36

Gazdas{gi sz{mít{sok

V{llalkoz{s
dokument{ciója
Turisztikai
üzletszervezés
Kiutaztat{s, beutaztat{s

36

Üzlet- és piacszerzés
Összesen
Elméleti órasz{mok/ar{nya
Gyakorlati órasz{mok/ar{nya

108

72

70

144

216

216

216

108

108

108

108

108

108

162

213

162

108

142

108

54

71

54

35

35

36

70

72

160

128

324

160

466

484

20

40

36

65

48

162

80

209

242

16

30

36

95

80

162

80

257

242

72

105

72

160

666

160

1303

180

32

288

468

416

608

2318

884 (öt évfolyamos képzésben 880)/38.13% ( öt évfolyamos képzésben 38%)
1434 (öt évfolyamos képzésben 1447)/61.86% ( öt évfolyamos képzésben 62%)

Jelmagyar{zat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat

A t{bl{zatban színes h{ttérrel kiemelt szakmai követelménymodulok az {gazati közös tartalmakat jelölik.
A szakképzésről szóló módosított 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a t{bl{zatban a nappali rendszerű
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oktat{sra meghat{rozott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati órasz{m legal{bb 90%-a feloszt{sra került.
Az időkeret fennmaradó része, melynek szakmai tartalm{ról a szakképző iskola szakmai programj{ban kell rendelkezni:
9. évfolyam: szorgalmi időszak- 36 óra; összefüggő szakmai gyakorlat- 0 óra
10. évfolyam: szorgalmi időszak- 36.óra; összefüggő szakmai gyakorlat- 0 óra
11. évfolyam: szorgalmi időszak- 36 óra; összefüggő szakmai gyakorlat- 0óra
12. évfolyam: szorgalmi időszak- 32 óra
5/13. évfolyam: szorgalmi időszak- 96 óra
1/13. évfolyam: szorgalmi időszak- 126 óra; összefüggő szakmai gyakorlat- 0 óra
2/14. évfolyam: szorgalmi időszak- 96 óra
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghat{rozott elmélet/gyakorlat ar{ny{nak a teljes képzési idő sor{n kell
teljesülnie.
A tant{rgyakra meghat{rozott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított órasz{m pedig aj{nl{s.
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A
10061-12 azonosító sz{mú
TURISZTIKAI ERŐFORR[SOK
BEMUTAT[SA
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10061-12 azonosító sz{mú Turisztikai erőforr{sok bemutat{sa megnevezésű
szakmai követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és témakörök oktat{sa sor{n
fejlesztendő kompetenci{k

Kultúr- és vall{störténeti
értékek Magyarorsz{gon

Magyar és nemzetközi
gasztronómia

Magyarorsz{g borvidékei
és jellegzetes borai

Európa híres borvidékei;
nemzetközi italkín{lat

Művészeti
korok és
Gasztronómiai turizmus
vall{störténet
Művészettörténeti stílusok

10061-12
Turisztikai erőforr{sok bemutat{sa

Fakultatív
programlehetőségek
Magyarorsz{gon

Turizmus intézmény és
kapcsolatrendszere

Idegenforgalmi
földrajz

X

X

X

X

X

FELADATOK
Eligazodik a turizmus intézményrendszerében,
figyelemmel kíséri a turizmust érintő jogszab{lyi
v{ltoz{sokat

X

Értelmezi a turisztikai piac alapvető kategóri{it és
azok jellemzőit

X

Szakmai kapcsolatrendszert épít ki a különböző
turisztikai szolg{ltatókkal (sz{lloda, étterem,
közlekedési v{llalat, utaz{si iroda stb.)
Figyelemmel kíséri az aktu{lis turisztikai trendeket és
az utaz{si szok{sok v{ltoz{sait
T{jékoztat a közlekedési lehetőségekről, gyakorlati
tudnivalókról
Inform{ciót nyújt a magyar vil{görökségi
helyszínekről, szellemi kultur{lis örökségelemekről,
valamint a nemzeti (és kiemelt nemzeti)
emlékhelyekről és a történelmi emlékhelyekről
Programlehetőségekre hívja fel a figyelmet
Magyarorsz{g természetvédelmi területein (nemzeti
parkok, t{jvédelmi körzetek stb.)
Inform{ciót nyújt Magyarorsz{g művészeti és
kultúrtörténeti értékeiről
T{jékoztat{st ad a Magyarorsz{gon jelenlévő vall{si
felekezetekről és a legfontosabb zar{ndokhelyekről
Népszerűsíti az egészségturisztikai helyszínek
kín{lat{t
Fakultatív szabadidős programokat aj{nl (kerékp{ros,
lovas, természetj{ró stb.)
Inform{ciót nyújt a sz{ll{shelyek kín{lat{ról és
szolg{ltat{si köréről
Vendégeit megismerteti a magyar és a nemzetközi
gasztronómia jellegzetes ételeivel, italaival
Inform{ciókat nyújt a magyar utasok {ltal kedvelt
külföldi turisztikai desztin{ciókról

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
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X

X

X

X
X

SZAKMAI ISMERETEK
A turizmus intézményrendszere, a turizmus
jogszab{lyi előír{sai
A turisztikai piac szereplői, saj{toss{gai, a kereslet és
a kín{lat összetevői, jellemzői
Turisztikai infra- és szuprastruktúra
Utaz{si motiv{ciók, a turizmus fajt{i, form{i
(szabadidős és hivat{sturizmus)
Nemzetközi és hazai turizmustrendek
Magyarorsz{g turisztikai régiói
Magyarorsz{g közlekedésföldrajza
Vil{görökség, természeti, kultur{lis és szellemi
vil{görökségek
Vil{görökségi helyszínek, szellemi kultur{lis
örökségelemek, valamint a nemzeti (és kiemelt
nemzeti) emlékhelyek és a történelmi emlékhelyek
Magyarorsz{g természetvédelmi területei, t{jvédelmi
körzetei és nemzeti parkjai
Művészettörténeti stílusok
Kultúr- és vall{störténeti értékek Magyarorsz{gon
Kultur{lis rendezvények, fesztiv{lok
Egészségturizmus
Aktív turizmus
Hungarikumok
Sz{ll{shelyek típusai, minősítési rendszere és azok
jellegzetességei
Sz{llodai munkafolyamatok, tevékenységi körök
Magyar és nemzetközi gasztronómia
Magyarorsz{g borvidékei és jellegzetes borai
Európa híres borvidékei, nemzetközi italkín{lat
Európai és Európ{n kívüli célterületek
turizmusföldrajza

X
X

X
X

X

X

X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Szakmai olvasott szöveg megértése
Szakmai nyelv- és szóhaszn{lat, beszédkészség
Turisztikai statisztik{k, diagramok olvas{sa,
értelmezése
Turisztikai honlapok inform{ciótartalm{nak
felhaszn{l{sa

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Külső megjelenés

X

Fejlődőképesség, önfejlesztés
Türelmesség

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

T[RSAS KOMPETENCI[K
Udvariass{g

X

X

X

X

X

X

X

Kommunik{ciós rugalmass{g

X

X

X

X

X

X

X

Kapcsolatteremtő és - fenntartó készség

X

X

X

X

X

X

X
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MÓDSZER KOMPETENCI[K
Ismeretek helyén való alkalmaz{sa

X

X

X

X

X

Rendszerező képesség

X

X

X

X

X

Gyakorlatias feladatértelmezés

X
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X

1. Idegenforgalmi földrajz tant{rgy (elmélet)
108 óra / 104 óra
*Kiz{rólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9-13. évfolyamon megszervezett
képzés
A tant{rgy tanít{s{nak célja
Az idegenforgalmi földrajz elmélete elméleti oktat{s{nak alapvető célja, hogy a
tanulók elsaj{títs{k Magyarorsz{g különböző földrajzi egységeinek idegenforgalmi
jelentőségű elemeit, felhaszn{lói különböző szinten ismerjék és népszerűsítsék
azokat. Legyenek tiszt{ban a vil{görökségi helyszínekkel (azokkal is, amelyek
elbír{l{sa folyamatban van), t{jvédelmi körzetekkel, nemzeti parkokkal,
természetvédelmi területekkel és saj{toss{gaikból eredő különbségeikkel.
Biztons{ggal kezeljék a nemzeti és történelmi emlékhelyeket, valamint a hozz{juk
kapcsolódó inform{ciókat. Igazodjanak el az egészségturizmus alapjait jelentő
magyarorsz{gi gyógyvizek területén.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
1.1. Témakörök és elemeik
Turizmus intézmény és kapcsolatrendszere
-

72 óra / 72 óra

Turisztikai piac kategóri{i és jellemzői
Turisztikai szolg{ltatókkal való kapcsolatok
(sz{lloda, étterem, utaz{si iroda, stb.)
Közlekedési infrastruktúra, utaz{si szok{sok
Magyarorsz{g földrajzi egységeinek idegenforgalmi elemei
Magyar turizmusstratégia

Fakultatív programlehetőségek Magyarorsz{gon
-

36 óra / 32 óra

Idegenforgalmi elemek (történelmi, kultur{lis és nemzeti örökségek)
Vil{görökségi helyszínek
Természetvédelmi területek
Zar{ndokhelyek
Fürdőturizmus
Szabadidős programok (kerékp{ros, lovas, természetj{ró)
Helyi szervezésű egyéb programok

1.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
1.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa
tevékenységform{k

sor{n
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alkalmazott

módszerek,

tanulói

A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
1.4. A tant{rgy értékelésének módja
1.5. A tov{bbhalad{s feltételei
2. Művészeti korok és vall{störténet tant{rgy (elmélet)
160 óra /160 óra
*Kiz{rólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9-13. évfolyamon megszervezett
képzés
A tant{rgy tanít{s{nak célja
A művészeti korok és vall{störténeti elmélet elméleti oktat{s{nak alapvető célja,
hogy a tanulók elsaj{títs{k a művészeti korokat, azok jellemzőit az építészet,
festészet, szobr{szat és képzőművészet egyéb területén. Felhaszn{lói szinten legyen
képes haz{nk kultúrtörténetét tov{bbadni, apró saj{toss{gok, érdekességek
felemlítésével. Biztons{ggal igazodjék el a vall{störténetben, jól el tudja különíteni a
vall{si felekezeteket és ehhez kapcsolódóan ismerje a magyarorsz{gi zar{ndok- és
kegyhelyeket.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
2.1. Témakörök és elemeik
Művészettörténeti stílusok
-

96 óra / 96 óra

Őskori művészet
Ókori keleti művészet
Rom{nkori művészet
A gótika jellegzetességei
A renesz{nsz kor
Barokk művészet
Klasszicista művészet
Romantikus művészet

Kultúr- és vall{störténeti értékek Magyarorsz{gon
-

64 óra / 64 óra

Vall{störténeti alapismeretek
Vil{gvall{sok
Magyarorsz{g kultur{lis hagyom{nyai, kultúrtörténeti értékei
Történelmi, irodalmi, néprajzi emlékhelyek, régészeti értékek
Kultur{lis rendezvények és fesztiv{lok
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-

Korok életmódbeli saj{toss{gai

2.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
2.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa
tevékenységform{k

sor{n

alkalmazott

módszerek,

tanulói

A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
2.4. A tant{rgy értékelésének módja
2.5. A tov{bbhalad{s feltételei
3. Gasztronómiai turizmus tant{rgy (elmélet)
128 óra / 128 óra
*Kiz{rólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9-13. évfolyamon megszervezett
képzés
A tant{rgy tanít{s{nak célja
A Gasztronómiai turizmus elmélet tant{rgy alapvető célja, hogy a tanulók
elsaj{títs{k a gasztronómi{ra épülő turizmus fajt{it és azok alapvető jellemzőit.
Ismerjék meg Magyarorsz{g borvidékeit. Legyenek tiszt{ba azok jellegzetes boraival,
nemzetközi borkultúr{ban betöltött szerepével, valamint a borlovagrendek történeti
fejlődésével. Biztons{ggal igazodjanak el a magyarorsz{gi t{jegységek kulin{ris
saj{toss{gai között, ismerjék ezen saj{toss{gok speci{lis jellegét. Legyenek képesek
felsorolni a hungarikumokat és hogy mitől v{ltak azokk{.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
3.1. Témakörök és elemeik
Magyar és nemzetközi gasztronómia
-

32 óra / 32 óra

Hungarikumok (p{linka, tokaji, stb.)
Kulin{ris saj{toss{gok Magyarorsz{gon
T{jegységek jellegzetes ízei
Nemzeti kulin{ris saj{toss{gok (francia, olasz, stb.)
Aktu{lis gasztronómiai trendek
Étkezési szok{sok

Magyarorsz{g borvidékei és jellegzetes borai
-

Magyarorsz{g borvidékei, jellemzői
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48 óra / 48 óra

-

Magyar bor saj{toss{gai
Borlovagrendek
A magyar borok nemzetközi szereplései
(Agr{rmarketing Centrum szerepe)

Európa híres borvidékei; nemzetközi italkín{lat
-

-

48 óra/ 48óra

Italismeret (aperitifek, borok, pezsgők stb.)
Európa ismert borvidékei
 francia
 spanyol
 portug{l
 olasz
Nemzetközi italspecialit{sok (sör, pezsgő, vodka, stb.)

3.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
3.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
3.4. A tant{rgy értékelésének módja
3.5. A tov{bbhalad{s feltételei
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A
10062-12 azonosító sz{mú
TURISZTIKAI KOMMUNIK[CIÓ
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10062-12 azonosító sz{mú Turisztikai kommunik{ció megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és témakörök oktat{sa sor{n
fejlesztendő kompetenci{k

T{rgyal{stechnik{k;
üzleti levelezés

Szakmai idegen
nyelv
T{rsalg{s, inform{ció
közvetítés idegen
nyelven

Marketingkommunik{ció

Marketing
alapjai

Marketing
alapismeretek

10062-12
Turisztikai kommunik{ció

Interperszon{lis
kommunik{ció fajt{i

T{rsalg{si protokoll

Üzleti
kommunik{ció

X

X

FELADATOK
A protokoll szab{lyai szerint magyarul és idegen
nyelven kommunik{l
Alkalmazza a különböző kultúr{k érintkezési
form{it
Kapcsolatokat teremt hivatalos partnerekkel
Hazai és külföldi partnerekkel, megbízókkal,
t{rsszakm{k képviselőivel t{rgyal
T{rgyal{si technik{kat alkalmaz
Haszn{lja a kapcsolódó szakterületek szakmai
nyelvét (gasztronómia, sz{llodai értékesítés,
biztons{gtechnika stb.)
Hivatalos leveleket készít (pl. {raj{nlat, {rkérés,
megrendelés, visszaigazol{s, rendezvényekkel
kapcsolatos t{jékoztat{sok, megbíz{sok, önéletrajz,
motiv{ciós levél) magyar és idegen nyelven
Infokommunik{ciós eszközöket kezel (pl. telefon- és
videokonferencia)
Marketingkommunik{ciós eszközöket kreatívan
alkalmaz

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

SZAKMAI ISMERETEK
T{rsalg{s, inform{cióközvetítés magyar és idegen
nyelven
Kultúrközi kommunik{ció
Interperszon{lis kommunik{ció
T{rgyal{stechnika
Üzleti levelezés magyar és idegen nyelven
Infokommunik{ciós eszközök
Prezent{ciós technik{k
Nyilv{noss{g előtt történő szereplés, moder{tori
feladatok
[ll{skeresési technik{k
Marketingkommunik{ció
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X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X
X
X

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Kommunik{ciós készség
Szakmai nyelv haszn{lata
Szakmai nyelvű ír{skészség

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Külső megjelenés

X

X

Felelősségtudat
Szervezőkészség

X

X

X

Kezdeményezőkészség

X

X

X

X

Meggyőzőkészség

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

T[RSAS KOMPETENCI[K

Konfliktusmegoldó képesség

X

MÓDSZER KOMPETENCI[K
Rendszerező képesség

X

Kreativit{s

X

Lényegl{t{s

X
X
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X

4. Üzleti kommunik{ció tant{rgy (gyakorlat)
64
óra / 64 óra
*Kiz{rólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9-13. évfolyamon megszervezett
képzés
A tant{rgy tanít{s{nak célja
Az Üzleti kommunik{ció gyakorlat oktat{s{nak alapvető célja, hogy a tanulók
elsaj{títs{k a különböző t{rgyal{si technik{kat és specifikusan alkalmazz{k azokat a
külföldi partnerekkel szemben.
Biztons{ggal igazodjanak el a különböző kultúr{k érintkezési form{i között.
Legyenek képesek ön{llóan különböző hivatalos leveleket készíteni és ehhez
kapcsolódóan felhaszn{lói szinten kezelni az infokommunik{ciós eszközöket.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
4.1. Témakörök és elemeik
T{rsalg{si protokoll
-

32 óra/ 32 óra

Protokoll szab{lyai szerinti kommunik{ció magyar és idegen nyelven
Különböző kultúr{k érintkezési form{i
Üzleti kapcsolat építés módszerei
Infokommunik{ciós eszközök haszn{lata

Interperszon{lis kommunik{ció fajt{i
-

32 óra / 32 óra

T{rgyal{si technik{k
Kapcsolattart{s különböző partnerekkel
Hivatali levelezés magyar és idegen nyelven

4.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
4.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
4.4. A tant{rgy értékelésének módja
4.5. A tov{bbhalad{s feltételei
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5. Marketing alapjai tant{rgy (elmélet)
64 óra / 64 óra
*Kiz{rólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9-13. évfolyamon megszervezett
képzés
A tant{rgy tanít{s{nak célja
A Marketing alapjai tant{rgy oktat{s{nak célja, hogy közvetítse és rendszerezze
azokat az ismereteket, amelyek segítségével a tanulók képesek a marketing
gazdas{gi szerepének, helyzetének meghat{roz{s{ra. Ismertesse meg a tanulókkal a
marketing feladatait, eszközeit, helyét és célj{t a v{llalkoz{s piaci működése sor{n.
Tudatosítsa a tanulókban a marketing szerepét. A tanulók ismerjék meg a marketing
jelentőségét, történeti kialakul{s{t, a kereskedelmi marketing lényegét, eszközeit. A
tanulók részletesen foglalkozzanak a marketingkommunik{ció fogalm{val,
jelentőségével, a marketingen belül elfoglalt helyével, a kommunik{ció közvetlen,
közvetett eszközeivel. A tanulók ismerjék meg az im{zs fogalm{t, fajt{it,
szükségességét, a v{llalati arculat lényegét, kialakít{s{nak fontoss{g{t, tartalmi és
formai elemeit.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
5.1. Témakörök és elemeik
Marketing alapismeretek
-

32 óra/ 32 óra

A marketing fogalma, kialakul{sa, fejlődése, alkalmaz{si területei
A marketing fejlődési szakaszai
A marketing jellemző tendenci{i napjainkban
Célpiaci marketing lényege, kialakul{sa
Piacszegment{l{s lényege, ismérvei
A piackutat{s fajt{i, módszerei, felhaszn{l{si területe, funkciói, folyamata,
módszerei

Marketingkommunik{ció
-

32 óra/ 32 óra

Kommunik{ciós politika fogalma, jelentősége
Marketingkommunik{ció eszközrendszere
A marketingkommunik{ció lényege, a kommunik{ciós mix elemei
Rekl{m fogalma, szerepe, fajt{i
Elad{sösztönzés fogalma, funkciói
Direkt marketing
PR fogalma, jellemzői, területei
Arculat fogalma, arculatot befoly{soló tényezők
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-

Arculat formai és tartalmi elemei

5.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
5.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa
tevékenységform{k

sor{n

alkalmazott

módszerek,

tanulói

A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
5.4. A tant{rgy értékelésének módja
5.5. A tov{bbhalad{s feltételei
6. Szakmai idegen nyelv tant{rgy (gyakorlat)
500
óra / 480 óra
*Kiz{rólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9-13. évfolyamon megszervezett
képzés
A tant{rgy tanít{s{nak célja
A Szakmai idegen nyelv gyakorlat oktat{s{nak alapvető célja, hogy a tanulók
elsaj{títs{k szakterületük szakmai nyelvezetét. Ezen szakmai nyelven legyen képes
levelezést lebonyolítani valamint b{rmilyen szintű kommunik{ciót folytatni.
Biztons{ggal haszn{lja a protokoll{ris érintkezés szab{lyait idegen nyelven is.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
6.1. Témakörök és elemeik
T{rsalg{s, inform{ció közvetítés idegen nyelven
-

Turisztikai szakterületek szakmai nyelve
Gasztronómiai szakmai nyelv
Sz{llodai szakmai nyelv
Közlekedési szakmai nyelv
Utaz{si irod{k szakmai nyelve

T{rgyal{stechnik{k; üzleti levelezés
-

300 óra/ 300 óra

200 óra/ 180 óra

T{rgyal{si technik{k nemzeti saj{toss{ga, a haszn{lt szakmai nyelvezet
jelentése
Hivatalos üzleti levelezés szakmai nyelve
Hivatalos t{jékoztató levelezés szakmai nyelven
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-

Hivatalos egyéni szakmai levelezés szakmai nyelven

6.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
6.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa
tevékenységform{k

sor{n

alkalmazott

módszerek,

tanulói

A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
6.4. A tant{rgy értékelésének módja
6.5. A tov{bbhalad{s feltételei
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A
10063-12 azonosító sz{mú
ÜGYVITELI FOLYAMATOK
ALKALMAZ[SA
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei

26 / 44

A 10063-12 azonosító sz{mú Ügyviteli folyamatok alkalmaz{sa megnevezésű
szakmai követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és témakörök oktat{sa sor{n
fejlesztendő kompetenci{k

Adatszolg{ltat{s,
statisztikai adatok
elemzése,
programismeret

Levelezési
ismeretek
Hivatalos levelezés,
szerződéskötés

Weblapok haszn{lata,
szoftverkezelés

Sz{mítógépes
alapismeretek
Informatika alapjai

10063-12
Ügyviteli folyamatok alkalmaz{sa

Ügyviteli bizonylatok,
folyamatok, ügyviteli
rend

Fizetési tranzakciók
hazai és nemzetközi
valut{val

Ügyviteli ismeretek

FELADATOK
Informatikai programok haszn{lat{val
ügyviteli munk{t végez
Iratkezeléssel kapcsolatos feladatokat l{t el
Szöveges dokumentumokat és egyszerű
t{bl{zatokat készít
Hivatalos levelet készít ({raj{nlat, {rkérés,
t{jékoztató levél, szerződések,
meg{llapod{sok stb.) hagyom{nyos és
digit{lis form{ban
Adat{llom{nyból egyszerűbb jelentést készít
Szóróanyagot, programismertetőt tervez és
{llít össze
Regisztr{lja és fenntartja a vevő- és
ügyfélkapcsolatokat
Formanyomtatv{nyokat tölt ki
Adatszolg{ltat{st, adatellenőrzést végez,
gondoskodik az adatok biztons{gos
kezeléséről
Irodatechnikai berendezéseket kezel (fax,
telefon, nyomtató, szkenner, lamin{ló stb.)
Ügyfélszolg{lati (Front-office) tevékenységet
végez
Ügyintézéshez kapcsolódó ügyfélszolg{lati
web alapú felületeket haszn{l
Készpénzforgalmi tevékenységet végez
Bizonylatokat tölt ki
Közönséges banki műveleteket végez, szigorú
sz{mad{sú nyomtatv{nyokat kezel és
iratt{roz
Web alapú szoftvereket kezel

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

SZAKMAI ISMERETEK
Ügyviteli folyamatok, ügyviteli rend, ügyviteli
bizonylatok

X

27 / 44

X

X

Interperszon{lis kommunik{ció
Üzleti kommunik{ció
Üzleti adminisztr{ció
A marketingmix elemei, eszközei
Készpénz, készpénzkímélő és készpénz
nélküli pénzforgalom és sz{ml{z{s
lebonyolít{s{nak szab{lyai
Statisztikai mutatók, statisztikai adatok
elemzése
Irodai munk{t segítő szoftverek
Irodai eszközök
Adatfeldolgoz{s, alapszintű besz{moló
Fogyasztóvédelem, fogyasztói reklam{ciók

X
X

X

X
X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Kommunik{ciós készség
Szakmai szövegértés
Irodai szoftverek haszn{lata

X
X

X
X

X
X

X
X

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Felelősségtudat

X

X

X

Rugalmass{g
Precizit{s, pontoss{g

X
X

X

X

X

X

T[RSAS KOMPETENCI[K
Hatékony kommunik{ció

X

X

Konfliktus-megoldó készség

X

X

Udvariass{g

X

X

MÓDSZER KOMPETENCI[K
Rendszerező képesség

X

Problémamegold{s, hibaelh{rít{s

X

X
X
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X
X

7. Ügyviteli ismeretek tant{rgy (elmélet)
64 óra / 64 óra
*Kiz{rólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9-13. évfolyamon megszervezett
képzés
A tant{rgy tanít{s{nak célja
Az Ügyviteli ismeretek elmélet tant{rgy oktat{s{nak alapvető célja, hogy a tanulók
megismerjék az ügyviteli folyamatokat, {tl{ss{k azokat, tiszt{ban legyenek az
ügyviteli renddel és annak fontoss{g{val. Legyenek képesek adatgyűjtési,
adatszolg{ltat{si és adatellenőrzési feladatok ön{lló elvégzésére, a különböző
adat{llom{nyokból egyszerűbb besz{molók elkészítésére.
Biztons{ggal igazodjanak el az adathalmazokból kiszűrhető inform{ciók között,
valamint az inform{ciókat képesek legyenek rendszerezni. Saj{títs{k el a biztons{gos
irat és adatkezelés jellemzőit, az irodatechnikai berendezések kezelését.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
7.1. Témakörök és elemeik
Fizetési tranzakciók hazai és nemzetközi valut{val
-

Valuta, deviza fogalma, jellemzői
Készpénzforgalmi tevékenység fogalma, jellemzői
Pénzkímélő eszközök fajt{i
Fizetési módok jellemzői
Pénzügyi tranzakciók fajt{i

Ügyviteli bizonylatok, folyamatok, ügyviteli rend
-

32 óra / 32 óra

32 óra / 32 óra

Ügyviteli folyamat
Ügyviteli rend kialakít{sa, szerepe
Ügyviteli bizonylatok fajt{i, felhaszn{l{si területük
Irodatechnikai eszközök alkalmaz{sa

7.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
7.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
7.4. A tant{rgy értékelésének módja
7.5. A tov{bbhalad{s feltételei
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8. Sz{mítógépes alapismeretek (gyakorlat)
96 óra / 96 óra
*Kiz{rólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9-13. évfolyamon
megszervezett képzés
A tant{rgy tanít{s{nak célja
A Sz{mítógépes alapismeretek gyakorlati oktat{s{nak alapvető célja, hogy a tanulók
megismerjék az ügyviteli munkafolyamatokhoz kapcsolódó informatikai
programokat, hogy ön{llóan dönteni tudjanak azok aktu{lis haszn{lat{ról. Legyenek
képesek adat{llom{nyokat kezelni, t{bl{zatokat, kimutat{sokat kezelni, web alapú
szoftvereket haszn{lni, ügyfélszolg{lati ügyintézést végezni.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
8.1. Témakörök és elemeik
Informatika alapjai
-

60 óra/ 60óra

Inform{ció-technológiai alapismeretek
Bevezetés a WINDOWS haszn{lat{ba
Bevezetés a szövegszerkesztésbe
Bevezetés a t{bl{zatkezelésbe
Bevezetés az adatb{zis-kezelésbe
Hardver/szoftver ismerete

Weblapok haszn{lata, szoftverkezelés
-

36 óra / 36 óra

Az internet haszn{lata
Grafika alapjai
Prezent{ciókészítés
Weblapok készítés alapjai

8.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
8.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa
tevékenységform{k

sor{n

alkalmazott

módszerek,

tanulói

A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
8.4. A tant{rgy értékelésének módja
8.5. A tov{bbhalad{s feltételei
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9. Levelezési ismeretek tant{rgy (gyakorlat)
128 óra /
128 óra
*Kiz{rólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9-13. évfolyamon
megszervezett képzés
A tant{rgy tanít{s{nak célja
A Levelezési ismeretek gyakorlat gyakorlati oktat{s{nak alapvető célja, hogy a
tanulók megismerjék a hivatali illetve hivatalos levélkészítés hagyom{nyos és
digit{lis form{j{t. Biztons{ggal és ön{llóan tudjon levelezést folytatni a partnerekkel,
ezt a levelezést kezdeményezni, bonyolítani valamint lez{rni. Legyen képes
szóróanyagot, ismertetőket tervezni, össze{llítani, alkalmazza az üzleti és hivatali
formai elv{r{sokat levélkészítés körben.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
9.1. Témakörök és elemeik
Hivatalos levelezés, szerződéskötés
-

64 óra / 64 óra

Hivatalos levelek fajt{i
Levelezés hagyom{nyos és digit{lis form{ban
Jelentések, besz{molók
Szerződések, j{rulékos levelezés
Jegyzőkönyv tartalmi elemei, készítése

Adatszolg{ltat{s, statisztikai adatok elemzése, programismeret 64 óra / 64 óra
-

Adat{llom{nyok kezelése
Adathalmazok létrehoz{sa különböző szempontok szerint
Adatszolg{ltat{s, adatellenőrzés
Biztons{gos adatkezelés

9.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
9.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa
tevékenységform{k

sor{n

alkalmazott

módszerek,

tanulói

A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
9.4. A tant{rgy értékelésének módja
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9.5. A tov{bbhalad{s feltételei
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A
10064-12 azonosító sz{mú
TURISZTIKAI TERMÉKKÍN[LAT
ÉRTÉKESÍTÉSE
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10064-12 azonosító sz{mú Turisztikai termékkín{lat értékesítése megnevezésű
szakmai követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és témakörök oktat{sa sor{n
fejlesztendő kompetenci{k

X

X

X

X

X

Gazdas{gi sz{mít{sok

X

Értékesítés-szervezés

Az értékesítés
dokument{ciója

Sz{ll{shelyek,
programok

10064-12
Turisztikai termékkín{lat értékesítése

Utaz{s közvetítés

Utaz{sszervezés

X

X

FELADATOK
A turisztikai kereslet-kín{lat vizsg{lat{t, piackutat{st
végez
Üzletszerzői tevékenységet folytat
A turisztikai piac saj{toss{gainak ismeretében
programokat kín{l magyar és idegen nyelven
A magyarorsz{gi {rualap értékesítéséhez kalkul{ciót
készít, szerződéseket köt a belföldi partnerekkel
Megrendeléseket és visszaigazol{sokat készít
Az utaz{sszervezéshez kapcsolódó kiegészítő
tevékenységeket végez
Magyarorsz{gi sz{ll{shelyek, programok
értékesítésére belföldi katalógust készít
Utaz{si programokhoz kapcsolódó
dokumentumokat készít, tölt ki és kezel (voucher,
biztosít{si kötvény, részvételi jegy stb.)
Utaz{sközvetítői tevékenységet végez
Az elsz{mol{shoz kapcsolódó gazdas{gi
műveleteket végez
Magyar és idegen nyelvű turisztikai szoftvereket
kezel

X
X

X

X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

SZAKMAI ISMERETEK
Az utaz{si ügynökség, utaz{si iroda, turisztikai
szolg{ltató iroda legfontosabb üzlet{gai, munkakörei
Az utaz{sszervezés- és közvetítés folyamatai
A kereslet-kín{lat felmérése, a piackutat{s módszerei
A magyarorsz{gi partnerek tevékenységei,
kapcsolódó jogszab{lyi h{ttér (pénzügyi
jogszab{lyok, valut{ra, deviz{ra vonatkozó előír{sok,
menetjegykiad{shoz kapcsolódó előír{sok stb.)
A hazai {rualap beszerzésének módjai
Belföldi programcsomag össze{llít{s{nak
követelményei
A kalkul{ciókészítés szab{lyai
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X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

Megrendelések és visszaigazol{sok tartalmi és
formai követelményei
A kiegészítő tevékenységek és végzésük feltételei
Belföldi katalógus össze{llít{s{nak szempontjai
Az értékesítési tevékenység területei, a nyilv{ntart{si
rendszer
A programokhoz kapcsolódó utaz{si
dokumentumok kezelésének szab{lyai
Az utaz{sközvetítő tevékenység végzésének feltételei
Az elsz{mol{shoz kapcsolódó gazdas{gi műveletek
jellemzői
Turisztikai szoftverek működési elvei
Szakmai idegen nyelv

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Ön{lló irodai adminisztr{ció
Az üzleti kommunik{ció szab{lyainak alkalmaz{sa
Alapvető etikett- és protokoll előír{sok alkalmaz{sa

X
X
X

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Szervezőkészség

X

X

Felelősségtudat

X

X

X

X

Megbízhatós{g

X

X

X

X

T[RSAS KOMPETENCI[K
Udvariass{g

X

X

Interperszon{lis rugalmass{g

X

X

X

Meggyőző készség

X

X

X

X

X

X

X

X

MÓDSZER KOMPETENCI[K
Precizit{s
Kreativit{s, ötletgazdags{g

X

X

Problémamegold{s

X

X
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10. Utaz{sszervezés tant{rgy (elmélet)
216 óra /216 óra
*Kiz{rólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9-13. évfolyamon
megszervezett képzés
A tant{rgy tanít{s{nak célja
Az utaz{sszervezés elméleti oktat{s{nak alapvető célja, hogy a tanulók elsaj{títs{k a
turisztikai piac saj{toss{gait, tiszt{ban legyenek a hazai {rualappal. Ismerjék meg az
utaz{sszervezéshez kapcsolódó kiegészítő tevékenységeket. Tanulj{k meg a
katalóguskészítés szab{lyait, valamint a magyarorsz{gi sz{ll{shelyek és programok
elkészítését. Képessé kell tenni a tanulókat utaz{si dokumentumok készítésére,
kitöltésére és kezelésére. Saj{títs{k el az utaz{sközvetítés feltételeit, jellegzetességeit.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
10.1.

Témakörök és elemeik

Utaz{s közvetítés
-

108 óra / 108 óra

Utaz{si ügynökség, utaz{si iroda jellemzői
Turisztikai szolg{ltató iroda jellemzői és üzlet{gai
Turisztikai kereslet-kín{lat vizsg{lata, piackutat{s
Utaz{sközvetítés folyamata, feltételei, jellegzetességei
Katalóguskészítés ismérvei

Sz{ll{shelyek, programok
-

108 óra / 108 óra

Sz{ll{shelyek kategoriz{l{s{nak kritériumai
Programszervezés alapjai
Programcsomag össze{llít{s{nak követelményei
Kalkul{ciókészítés szab{lyai
Kiegészítő sz{llodai szolg{ltat{sok

10.2.

A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése

10.3.
A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
10.4.

A tant{rgy értékelésének módja

10.5.

A tov{bbhalad{s feltételei
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11. Értékesítés-szervezés tant{rgy (gyakorlat)
162 óra/108 óra +105 ÖGY
*Kiz{rólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9-13. évfolyamon
megszervezett képzés
A tant{rgy tanít{s{nak célja
Az értékesítés szervezés gyakorlat gyakorlati oktat{s{nak alapvető célja, hogy a
tanulók elsaj{títs{k az értékesítési tevékenységek különböző fajt{it, az értékesítési
területek saj{toss{gait. Értse és alkalmazza az utaz{si ügynökség feladat{t, fajt{it,
munkaköreit. Legyen képes kalkul{ciót készíteni, valamint az elsz{mol{sokhoz
kapcsolódó gazdas{gi műveleteket elvégezni. Ismerje az utaz{si iroda és a turisztikai
szolg{ltató iroda különbségét és legfontosabb üzlet{gait. Gyakorlati rutin szintjén
tudja alkalmazni a megrendelések és visszaigazol{sok tartalmi követelményeit.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
11.1.

Témakörök és elemeik

Az értékesítés dokument{ciója
-

108 óra/72 óra + 70 ÖGY

Az értékesítési tevékenység területei
Kiegészítő tevékenységek
Értékesítési üzemszervezés és kereskedelmi logisztika
A hazai {rualap beszerzésének módjai
Megrendelések, visszaigazol{sok

Gazdas{gi sz{mít{sok
-

54 óra/36 óra+ 35 ÖGY

Elő- és utókalkul{ció készítése
Hatékonys{gi mutató
Partner-elégedettség mérése
Költségkimutat{sok készítése és nyilv{ntart{sa

11.2.

A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése

11.3.
A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
11.4.
11.5.

A tant{rgy értékelésének módja
A tov{bbhalad{s feltételei
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A
10065-12 azonosító sz{mú
TURISZTIKAI V[LLALKOZ[SOK
MŰKÖDTETÉSE
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10065-12 azonosító sz{mú Turisztikai v{llalkoz{sok működtetése megnevezésű
szakmai követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és témakörök oktat{sa sor{n
fejlesztendő kompetenci{k

Üzlet- és
piacszervezés

Turisztikai
üzletszervezés

Kiutaztat{s,
beutaztat{s

V{llalkoz{sok
működtetése

10065-12
Turisztikai v{llalkoz{sok működtetése

V{llalkoz{s
dokument{ciója

V{llalkoz{si
alapismeretek

FELADATOK
Segíti a v{llalkoz{ssal kapcsolatban {lló bankokkal,
pénzintézetekkel történő együttműködést
Közreműködik a v{llalkoz{s tevékenységéhez
kapcsolódó értékpapírok körének kiv{laszt{s{ban
Alkalmazza az adóz{ssal kapcsolatos előír{sokat
Közreműködik a turisztikai v{llalkoz{s szervezeti
felépítésének és tevékenységi köreinek
kialakít{s{ban
Részt vesz a turisztikai v{llalkoz{s személyi és t{rgyi
feltételeinek meghat{roz{s{ban (munkat{rsak
kiv{laszt{sa, munkakörök kialakít{sa, munkaköri
leír{s készítése, ergonomikus munkakörnyezet
kialakít{sa stb.)
Közreműködik a turisztikai v{llalkoz{s üzleti
stratégi{j{nak kialakít{s{ban
Közreműködik az üzleti terv elkészítésében és
p{ly{zati anyagok össze{llít{s{ban
Kiutaztató üzlet{gat működtet
Beutaztató üzlet{gat működtet
Az eredmény kimutat{shoz szükséges műveleteket
végez
Megszervezi és ellenőrzi a turisztikai v{llalkoz{s
tevékenységeihez kapcsolódó munkafolyamatokat
Tov{bbképzéseket, tréningeket szervez és vezet
Képviseli a turisztikai v{llalkoz{st
Üzleti kapcsolatokat épít ki és folyamatos
együttműködést alakít ki a turisztikai piac
szereplőivel
Minőségbiztosít{si feladatokat l{t el
Rekl{m- és marketingtevékenységet végez
Ellenőrzi és betartatja a munka-, környezet-, vagyon-,
tűz-, balesetvédelmi és egészségügyi előír{sokat

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

SZAKMAI ISMERETEK
A nemzetgazdas{g felépítése, működési
törvényszerűségei

X
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X

A pénz, eredete, funkciói. Alapvető pénzpiaci
műveletek, készpénzkímélő eszközök, elj{r{sok
Egyszintű-kétszintű bankrendszer, a pénzintézetek
típusai, jellemzői
Az értékpapírok fajt{i, jellemzői. A tőzsdék típusai,
működésük
Adóz{si szab{lyok, adók csoportosít{sa, az adóz{s
funkciói
A v{llalkoz{sok főbb típusai, jellemzői
A v{llalkoz{sok alapít{s{nak feltételei
A v{llalkoz{sok jogi és szervezeti form{i
A turisztikai v{llalkoz{sok szervezeti felépítése,
személyi és t{rgyi feltételei
Az üzleti stratégia kialakít{s{nak szempontjai,
eszközei; az üzleti célok meghat{roz{sa (versenyt{rselemzés, vevőkörelemzés, termékfejlesztés, {rképzés,
kapcsolattart{s)
[rpolitika, {rképzés, utaz{si irodai marketing
Ki- és beutaztató referensi tevékenység
követelményei (program össze{llít{s,
kalkul{ciókészítés, forgatókönyv, utaz{si katalógus
össze{llít{sa)
Ki- és beutaztat{si {rualap értékesítési csatorn{i és
követelményei
Üzleti- és marketingterv, valamint szakmai
p{ly{zatok készítésének szempontjai
Eredménykimutat{s, nyereségérdekeltség
A turisztikai v{llalkoz{s munkafolyamataihoz
kapcsolódó szervezési-vezetési technik{k
Szakmai tov{bbképzések, tréningek területeinek
meghat{roz{sa
Minőségbiztosít{s
Munka-, környezet-, vagyon-, tűz- és balesetvédelmi,
valamint egészségügyi szab{lyok

X

X

X

X

X
X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Stratégiai gondolkod{s
Önérvényesítés, t{rgyal{stechnika
Csapatépítés
Idővel és energi{kkal való gazd{lkod{s

X
X
X
X

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Felelősségtudat

X

X

X

X

Döntőképesség

X

X

X

X

Stressztűrő képesség

X

X

X

X

T[RSAS KOMPETENCI[K
Kezdeményező készség

X

X

X

X

Interperszon{lis rugalmass{g

X

X

X

X

X

X

Konfliktuskezelés
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MÓDSZER KOMPETENCI[K
Rendszerező képesség

X

X

X

X

Ellenőrző képesség

X

X

X

X

Eredményorient{lts{g

X

X

X

X

41 / 44

12. V{llalkoz{si alapismeretek tant{rgy (elmélet)
144 óra / 144 óra
*Kiz{rólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9-13. évfolyamon
megszervezett képzés
A tant{rgy tanít{s{nak célja
A V{llalkoz{si ismeretek elméleti oktat{s{nak alapvető célja, hogy segítse elő a
tanulók gazdas{gi gondolkod{smódj{nak kialakul{s{t és fejlesztését, j{ruljon hozz{
a piacgazdas{g működésének megértéséhez, tegye képessé a tanulókat a munka
vil{g{nak, ezen belül a v{llalkoz{sok jellemzőinek és működésüknek megértésére.
Segítsen magyar{zatot adni a tapasztalt eseményekre, hogy felelősséggel tudj{k
értékelni a gazdas{gpolitikai folyamatokat, gazdas{gi döntéseket. Biztosítsa, hogy a
tanulók gondolkod{s{nak részévé v{ljon a gazdas{gi racionalit{s.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
12.1.

Témakörök és elemeik

V{llalkoz{sok működtetése
-

72 óra / 72 óra

A gazd{lkodó szervezetek saj{toss{gai
V{llalkoz{sok alapít{s{ra vonatkozó jogi szab{lyoz{s,
A v{llalkoz{s erőforr{sai
A vagyon fogalma,
A v{llalat eszközei
Az üzlet helyiségei, kialakít{s{nak, megtervezésének szempontjai
A v{llalkoz{s finanszíroz{sa
Finanszíroz{si lehetőségek
Az üzleti terv

V{llalkoz{sok dokument{ciója
-

72 óra / 72 óra

Alapít{ssal kapcsolatos dokument{ció
Jogszab{lyon alapuló dokument{ció (sz{mvitel)
Működéssel kapcsolatos dokument{ció
Nyilv{ntart{ssal kapcsolatos dokument{ció

12.2.

A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése

12.3.
A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
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12.4.

A tant{rgy értékelésének módja

12.5.

A tov{bbhalad{s feltételei

13. Turisztikai üzletszervezés tant{rgy (gyakorlat)
324 óra + 160 ÖGY / 236 óra + 230 ÖGY
*Kiz{rólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9-13. évfolyamon
megszervezett képzés
A tant{rgy tanít{s{nak célja
A turisztikai üzletszervezés gyakorlat gyakorlati oktat{s{nak alapvető célja, hogy a
tanulók elsaj{títs{k a turisztikai v{llalkoz{sok munkafolyamatait, biztons{ggal
építsék ki és fejlesszék az üzleti kapcsolatokat a turisztikai piac szereplőivel.
Legyenek képesek együttműködni m{s piaci szereplőkkel a rekl{mpiacon és
tevékenyen részt v{llalni a marketingkommunik{cióban is. Ismerjék és alkalmazz{k
a kiutaztató és a beutaztató üzlet{g specialit{sait, követelményeit és az értékesítési
csatorn{kat. Olyan szemlélet birtok{ba kerüljenek, hogy eleget tudjanak tenni a
referensi tevékenység folyamatosan v{ltozó követelményeinek.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
13.1.

Témakörök és elemeik

Kiutaztat{s, beutaztat{s
-

162 óra + 80 ÖGY / 104 óra + 105 ÖGY

Kiutaztató üzlet{g jellemzői
Kiutaztató referensi tevékenység követelményei
Beutaztató üzlet{g jellemzői
Beutaztató referensi tevékenység követelményei
Utaz{si katalógus össze{llít{sa
Program-össze{llít{s, forgatókönyv
Kalkul{ció készítése
Ki- és beutaztat{si {rualap értékesítési csatorn{i

Üzlet- és piacszervezés
-

162 óra + 80 ÖGY /132 óra + 125 ÖGY

Üzleti célok meghat{roz{sa
Üzleti stratégia kialakít{s{nak szempontjai, eszközei
Vevőkör elemzés, termékfejlesztés
[rpolitika, {rképzés
Szakmai tov{bbképzések meghat{roz{sa
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-

Utaz{si irodai marketing

13.2.

A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése

13.3.
A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
13.4.

A tant{rgy értékelésének módja

13.5.

A tov{bbhalad{s feltételei
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