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A 219. sorszámú Turisztikai szervező, értékesítő megnevezésű szakképesítés 

szakmai és vizsgakövetelménye 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 812 03 

1.2. Szakképesítés megnevezése: Turisztikai szervező, értékesítő 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800-1000 

2. EGYÉB ADATOK 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: 

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: - 

2.2. Szakmai előképzettség: - 

2.3. Előírt gyakorlat: - 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: - 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: - 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40% 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 

2.8. Szintvizsga:- 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 

óra; 

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 

3. PÁLYATÜKÖR 

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)  

   A  B  C 

 3.1.1.  FEOR száma  FEOR megnevezése  A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök) 
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 3.1.2.  4221  Utazásszervező, tanácsadó  Turisztikai referens 

 3.1.3.      Utazási irodai utasszervező 

 3.1.4.      Utazási irodai ügyintéző 

 3.1.5.      Utazási referens 

 3.1.6.      Üdülésszervező 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

A turisztikai szervező, értékesítő szakember turisztikai vállalkozások munkájában 

szervezőként, előadóként, ügyintézőként és referensként képes a vállalkozás teljes körű 

tevékenységét végezni, irányítani, szervezni és ellenőrizni vezetői szinten (utazási irodában, 

idegenforgalmi hivatalokban, fizető-vendéglátás területén, szabadidőközpontokban). Ismeri és 

alkalmazza a vállalkozás jogkövető működése érdekében a fogyasztóvédelmi előírásokat, 

hivatalos levelet készít hagyományos és digitális formában, irodatechnikai berendezéseket kezel, 

adatállományból egyszerűbb jelentést készít, értelmezi a turisztikai piac alapvető kategóriáit, 

alakítja a turisztikai termékkínálatot, web alapú szoftvereket kezel, digitális, elektronikai 

technológiát alkalmaz. Üzleti kapcsolatokat teremt hivatalos partnerekkel, vendégekkel 

alkalmazva a különböző kultúrák érintkezési formáit. 

A pályatükör szakmai része, kimeneteli követelmények: 

A turisztikai szervező, értékesítő szakember a turisztikai piac sajátosságainak ismeretében 

programokat kínál, utazási csomagot állít össze, az árualap értékesítéséhez kalkulációt készít, árat 

képez, forgatókönyvet készít és az utazási programokhoz kapcsolódó dokumentumokat készít, 

tölt ki és kezel. Az elszámoláshoz kapcsolódó gazdasági műveleteket végez. Utazási információt 

nyújt, útitervet készít, menetjegyet, szállást foglal, és csoportos utazást szervez. 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

- komplex módon átlátni a vállalkozás valamennyi munkafolyamatát, és a felső vezetés 

utasítása alapján irányítani 

- működtetni a vállalkozás internetes oldalát 

- közreműködni a vállalkozás üzleti stratégiájának, szervezeti működésének kialakításában, 

illetve a cégarculat meghatározásában 

- összeállítani a vállalkozás árualap-kínálatát, megszervezni az értékesítés munkafolyamatait 

- komplex feladatokat végrehajtani, irányítani, ellenőrizni (továbbképzések szervezése, 

bonyolítása, pályázatok készítése) 

- üzleti kapcsolatot tartani a turisztikai piac szereplőivel 

- biztosítani a folyamatos munkamenetet a vállalkozás minden munkaterületén 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések 

   A  B  C 

 3.3.1.  A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 

 3.3.2.  azonosító száma  megnevezése  a kapcsolódás módja 

 3.3.3.  51 812 01  Utazásügyintéző  részszakképesítés 

 3.3.4.  54 812 01  Idegenvezető  azonos ágazat 

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 
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   A  B 

 4.1. 
 A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések 

szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

 4.2.  azonosító 

száma 

 megnevezése 

 4.3.  10064-16  Turisztikai termékkínálat 

 4.4.  10065-16  Turisztikai vállalkozások 

 4.5.  11714-16  Turisztikai erőforrások 

 4.6.  11715-16  Kommunikáció a turizmusban 

 4.7.  11716-16  Gazdasági folyamatok a turizmusban 

 4.8.  11717-16  Infokommunikációs technológia a turizmusban 

 4.9.  11498-12  Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) 

 4.10.  11499-12  Foglalkoztatás II. 

  

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga 

eredményes letétele. 

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak 

szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - 

egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. 

A komplex szakmai vizsga megkezdésének feltétele a vizsgafeladatban meghatározott témában 

vizsgaremek (ppt) elkészítése és beadása CD-n, nappali rendszerű képzés esetén legkésőbb az 

utolsó tanítási napon, felnőttképzés esetén a vizsgára jelentkezéskor. A vizsga megkezdéséhez 

szükséges prezentációt a szaktanár előzetesen áttekinti (eldönti annak vizsgára bocsáthatóságát), 

de a téma prezentálása és annak értékelése a vizsgán történik. 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben, valamint az iskolai rendszerű szakképzésben B2 

(középfokú) komplex nyelvvizsga vagy idegenforgalmi-vendéglátóipari szaknyelvi B2 

(középfokú) komplex nyelvvizsga letétele. 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:  

   A  B  C 

 5.2.1.  A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak 

 5.2.2.  azonosító száma  megnevezése  a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége 

 5.2.3.  10064-16  Turisztikai termékkínálat  gyakorlati 

 5.2.4.  10065-16  Turisztikai vállalkozások  szóbeli 

 5.2.5.  11714-16  Turisztikai erőforrások  szóbeli 

 5.2.6.  11715-16  Kommunikáció a turizmusban  gyakorlati 

 5.2.7.  11716-16  Gazdasági folyamatok a turizmusban  írásbeli 

 5.2.8.  11717-16  Infokommunikációs technológia a 

turizmusban 

 interaktív 

 5.2.9.  11498-12  Foglalkoztatás I. (érettségire épülő 

képzések esetén) 

 írásbeli 

 5.2.10.  11499-12  Foglalkoztatás II.  írásbeli 
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Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a 

modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető. 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Kiemelt hazai turisztikai termék bemutatása, elemzése 

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó által választott turisztikai termék bemutatása, elemzése 

(vizsgaremek készítése) és a vizsgamunka prezentációja ppt-formájában. 

Vizsgamunka, prezentáció szempontjai: 

- Vizsgamunka felépítése legyen logikus, tartalmilag arányos. 

- Tartalmi elemei: pld. attrakció jellege, megközelíthetőség, fogadóképesség, 

marketingtevékenység, termékfejlesztési lehetőségek 

- A téma feldolgozása során megfelelő mértékben és módon használjon a vizsgázó szemléltető 

anyagokat, grafikonokat, táblázatokat. 

- A szakirodalomra vonatkozó forrásjelölések legyenek megfelelőek. 

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc prezentáció 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30% 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység 

A) A vizsgafeladat megnevezése: Belföldi programajánlat készítése számítógépes felületen 

A vizsgafeladat ismertetése: 3-4 napos belföldi program előre megadott szempontok alapján 

történő összeállítása 

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya az írásbeli vizsgatevékenységen belül: 40% 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Belföldi programajánlatra kalkuláció, forgatókönyv és 

ajánlattétel készítése számítógépes felületen 

A vizsgafeladat ismertetése: Belföldi programajánlatra kalkuláció és forgatókönyv készítése és 

ajánlattétel külföldi partnernek idegen nyelven 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya az írásbeli vizsgatevékenységen belül: 60% 

A vizsgafeladat időtartama: 210 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30% 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység 
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A vizsgafeladat megnevezése: Gazdasági folyamatok, Turisztikai termékkínálat, vállalkozás 

A vizsgafeladat ismertetése: Szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított kérdéssora az 

alábbi témaköröket foglalja magában: 

Turisztikai erőforrások bemutatása, Turizmus rendszere, A turisztikai vállalkozás 

gazdálkodására vonatkozó szabályok, Az utazásszervezés, -közvetítés jogszabályi háttere, A ki- 

és beutaztató referensi tevékenység, Az utazási iroda marketing eszközei, A turisztikai 

vállalkozás szervezési-vezetési tevékenységei 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40% 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a 

vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán 

használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: 

A központi írásbeli tevékenység feladatainak megoldása számítógépekkel felszerelt 

tanteremben zajlik. 

A központi írásbeli tevékenység számolási feladataihoz zsebszámológép használható. Az 

útvonal tervezéséhez Középiskolai Földrajzi atlasz vehető igénybe. 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ című weblapján érhetők el a Vizsgák 

menüpontban 

Iskolarendszeren kívüli oktatás keretében a Turizmus-vendéglátás szakon végzett hallgatók 

felmentést kaphatnak a szóbeli vizsgatevékenység teljesítése alól. Diplomájuk tantárgyi átlaga 

beszámítható vizsgajegyként. 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: - 

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 

   A 

 6.1.  A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez  

szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék 

 6.2.  Számítógépes munkaállomás internetkapcsolattal 

 6.3.  Irodai ügyviteli munkát segítő szoftverek  

(szövegszerkesztő, táblázatkezelő, prezentációkészítő, levelező program, iktatóprogram, webes felület) 

 6.4.  Irodai telekommunikációs eszközök (nyomtató, szkenner, telefon, fax, lamináló)  

 6.5.  Irodai munkakör tanirodai kialakítása (irodabútor, katalógusállvány, iktatóállvány/polc) 

 6.6.  Tárgyalóasztal 

 6.7.  Ügyfélpult 

 6.8.  Projektor 

 6.9.  Szakmai szoftverek (integrált szállodai szoftver, értékesítési program) 

 6.10.  Szakmai folyóiratok, katalógusok 

7. EGYEBEK 
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