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1. témakör: Turizmusföldrajz 

 Tudja meghatározni a turizmusföldrajz fogalmát. 

 Ismerje hazánk domborzati viszonyait, vízrajzát, éghajlatát, növény és állatvilágának 

jellemzőit, jelentősebb barlangjainkat, arborétumainkat. Tudja felsorolni nemzeti 

parkjainkat. 

 Ismerje Magyarország kulturális hagyományait és jelentősebb kultúrtörténeti értékeit 

(múzeumok, gyűjtemények, könyvtárak, skanzenek). Legyen képes tájékoztatást adni a 

legjelentősebb hazai kulturális rendezvények, fesztiválok tartalmáról. 

 Ismerje a világörökségi listán szereplő helyszíneket, azok fő sajátosságait. 

 Ismerje a hazai közlekedési viszonyokat, lehetőségeket, a közlekedés szerepét a 

turizmusban. 

 Tudja elhelyezni hazánk térképén a turisztikai régiókat, nemzeti parkokat, világörökségi 

helyszíneket, nagy tájegységeket, fő folyóinkat, tavainkat, autópályáinkat 

 Legyen tisztában a hazai turisztikai régiók fő jellemzőivel, tipikus kínálati elemeivel, 

turisztikai vonzerőivel. 

 

2. témakör: Kultúr- és vallástörténet 

 Legyen képes tájékoztatást adni a jelentősebb, Magyarországon jelen lévő vallási 

felekezetekről (központok, zarándokhelyek, étel- és italfogyasztási előírások, ünnepek, 

épületeik, szertartásaik) 

 Ismerje az egyes művészettörténeti korszakokhoz kapcsolódó legfontosabb 

épületeinket, emlékeinket. 

 

3. témakör: Vendégfogadás 

 Ismerje a vendéglátás feladatát. 

 Igazodjon el a vendéglátás piaci kínálatában. Ismerje hazánk leghíresebb 

vendéglátóegységeit. 



 Ismerje a menü- és italsorok összeállításának szempontjait, a terítési és felszolgálási 

szabályokat. 

 Legyen képes bemutatni a hungarikumokat. Ismerje a tradicionális és aktuális étkezési 

szokásokat, a jellegzetes hazai ételeket és italokat. 

 Ismerje Magyarország borvidékeit és a hazai borok jellemzőit. 

 Ismerje a szálláshely szolgáltatás jogszabályi hátterét, a szálláshelyek fajtáit, a 

védjegyrendszert. Ismerje a szálláshelyek tárgyi és személyi feltételeit, a szállodai 

munkaköröket. 

 Ismerje a szálláshelyek alap és kiegészítő szolgáltatásait, azok tárgyi és személyi 

feltételeit. Legyen képes ismertetni a vendégfogadás folyamatát. 

 Ismerje a szállodaipari trendeket. 

 

4. témakör: Üzleti protokoll 

 Legyen képes a protokoll szabályai szerint kommunikálni. 

 Ismerje a protokollrendezvények sajátosságait, szabályait, a VIP vendégkísérés 

szabályait. 

 Legyen képes a kapcsolattartás különböző formáira külföldi partnerekkel. 

 Legyen tisztában a hivatalos levelek fajtáival, ezek formai és tartalmi követelményeivel. 

Legyen képes hagyományos és digitális formában hivatalos levelek (pl. ajánlat kérés, 

árajánlat adása, tájékoztatás, információkérés) megírására. Tudja kezelni a 

konfliktushelyzeteket. 

 Legyen képes infokommunikációs eszközöket használni. Legyen tisztában az üzleti 

tárgyalásokon való megjelenés követelményeivel. 

 

5. témakör: Turizmus rendszere 

 Ismerje a gazdaság szereplőit és a gazdasági ágakat. Legyen képes elhelyezni a 

turizmust az ágazatok között. 

 Ismerje a turizmus kialakulásának történetét, a turisztikai alapfogalmakat. (A turizmus 

formái és fajtái. Adottság. Fogadóképesség. Kínálat.) 

 Tudja összefoglalni a turizmus gazdasági és társadalmi jelentőségét. 

 Ismerje a turisztikai piac kategóriáit (kereslet, kínálat, árak) és legyen képes bemutatni 

ezek jellemzőit. Tudja megkülönböztetni és jellemezni a turizmus formáit, ágait. Tudja 



értelmezni a turisztikai adottság és fogadóképesség fogalmát, és be tudja mutatni a hazai 

turizmus természeti és ember alkotta kínálatát. Ismerje a nemzetközi trendeket 

 

6. témakör: Marketing 

 Tudja ismertetni a marketing fogalmát, szerepét és alkalmazási területeit. Tudja 

értelmezni a marketingmix elemeit. Értse a piacszegmentálás lényegét és ismérveit. 

Ismerje a piackutatás folyamatát, módszereit. Ismerje az idegenforgalmi marketing 

sajátosságait és a marketing-mix eszközrendszerét. Ismerje az árpolitika kialakításának 

alapvető szempontjait. 

 Ismerje a turisztikai reklám fogalmát, szerepét és fajtáit. Legyen tisztában a PR, az 

eladás ösztönzés és a direkt marketing fogalmával, jellemzőivel. 

 Legyen képes értelmezni az ország-imázs jellemzőit. 

 Ismerje a valuta és deviza fogalmát, jellemzőit. Tudja felsorolni a fizetési módokat és 

eszközöket. Legyen képes a tranzakciókhoz kapcsolódó bizonylatokat kitölteni. 

 Ismerje a turisztikai szektor ügyviteli folyamatait és a biztonságos adat- és iratkezelés 

jellemzőit. Ismerje a különféle ügyviteli bizonylatok fajtáit, felhasználási területét. 

Legyen tisztában a szigorú számadású bizonylatokkal kapcsolatos feladatokkal. Ismerje 

a turisztikai ügyviteli munkafolyamatokhoz használt informatikai eszközöket és 

programokat. Legyen képes információgyűjtésre különféle adatállományokból. 

 

7. témakör: IKT gyakorlata a turizmusban 

 Ismerje a szövegszerkesztés, a táblázatkezelés és az internet használat alapjait. Tudja 

használni az internetes helyfoglalási rendszereket 

 Tudjon prezentációt készíteni. 

 


