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1. témakör: Turizmusföldrajz 

 A turizmusföldrajz fogalma. 

 Hazánk természetföldrajza (domborzati viszonyok, vízrajz, éghajlat, növény- és 

állatvilág jellemzői, jelentősebb barlangok, arborétumok). Nemzeti parkjaink 

felsorolása. 

 Magyarország kulturális hagyományai és jelentősebb kultúrtörténeti értékei 

(múzeumok, gyűjtemények, könyvtárak, skanzenek). A legjelentősebb hazai kulturális 

rendezvények, fesztiválok tartalma. 

 A világörökségi listán szereplő helyszínek, azok fő sajátosságai. 

 A hazai közlekedési viszonyok, lehetőségek, a közlekedés szerepe a turizmusban. 

 A turisztikai régiók, a nemzeti parkok, a világörökségi helyszínek, a nagy tájegységek, 

a fő folyók, tavak, autópályák elhelyezése hazánk térképén. 

 A hazai turisztikai régiók fő jellemzői, tipikus kínálati elemei, turisztikai vonzerői. 

 

2. témakör: Kultúr- és vallástörténet 

 A jelentősebb, Magyarországon jelen lévő vallási felekezetek (központok, 

zarándokhelyek, étel- és italfogyasztási előírások, ünnepek, épületeik, szertartásaik). 

 Az egyes művészettörténeti korszakokhoz kapcsolódó legfontosabb épületeink, 

emlékeink. 

 

3. témakör: Vendégfogadás 

 A vendéglátás feladata. 

 A vendéglátás piaci kínálata. Hazánk leghíresebb vendéglátóegységei. 

 A menü- és italsorok összeállításának szempontjai, a terítési és felszolgálási szabályok. 



 Hungarikumok bemutatása. Tradicionális és aktuális étkezési szokások, a jellegzetes 

hazai ételek és italok. 

 Magyarország borvidékei és a hazai borok jellemzői. 

 A szálláshely szolgáltatás jogszabályi háttere, a szálláshelyek fajtái, a védjegyrendszer. 

A szálláshelyek tárgyi és személyi feltételei, a szállodai munkakörök. 

 A szálláshelyek alap és kiegészítő szolgáltatásai, azok tárgyi és személyi feltételei. A 

vendégfogadás folyamata. 

 A szállodaipari trendek. 

 

4. témakör: Üzleti protokoll 

 A protokoll szabályai szerinti kommunikáció. 

 A protokollrendezvények sajátosságai, szabályai, a VIP vendégkísérés szabályai. 

 A kapcsolattartás különböző formái külföldi partnerekkel. 

 A hivatalos levelek fajtái, ezek formai és tartalmi követelményei. Hagyományos és 

digitális formában hivatalos levelek (pl. ajánlat kérés, árajánlat adása, tájékoztatás, 

információkérés) megírása. Konfliktushelyzetek kezelése. 

 Infokommunikációs eszközök használata. Az üzleti tárgyalásokon való megjelenés 

követelményei. 

 

5. témakör: Turizmus rendszere 

 A gazdaság szereplői és a gazdasági ágak. A turizmus elhelyezése az ágazatok között. 

 A turizmus kialakulásának története, a turisztikai alapfogalmak (A turizmus formái és 

fajtái. Adottság. Fogadóképesség. Kínálat.). 

 A turizmus gazdasági és társadalmi jelentőségének összefoglalása. 

 A turisztikai piac kategóriái (kereslet, kínálat, árak) és ezek jellemzői. A turizmus 

formáinak, ágainak megkülönböztetése és jellemzése. A turisztikai adottság és a 

fogadóképesség fogalma, a hazai turizmus természeti és ember alkotta kínálata. A 

nemzetközi trendek. 

 

6. témakör: Marketing 

 A marketing fogalma, szerepe és alkalmazási területei. A marketingmix elemei. A 

piacszegmentálás lényege és ismérvei. A piackutatás folyamata, módszerei. Az 



idegenforgalmi marketing sajátosságai és a marketing-mix eszközrendszere. Az 

árpolitika kialakításának alapvető szempontjai. 

 A turisztikai reklám fogalma, szerepe és fajtái. A PR, az eladásösztönzés és a direkt 

marketing fogalma, jellemzői. 

 Az ország-imázs jellemzői. 

 A valuta és deviza fogalma, jellemzői. A fizetési módok és eszközök. A tranzakciókhoz 

kapcsolódó bizonylatok kitöltése. 

 A turisztikai szektor ügyviteli folyamatai és a biztonságos adat- és iratkezelés jellemzői. 

A különféle ügyviteli bizonylatok fajtái, felhasználási területe. Szigorú számadású 

bizonylatokkal kapcsolatos feladatok. A turisztikai ügyviteli munkafolyamatokhoz 

használt informatikai eszközök és programok. Információgyűjtés különféle 

adatállományokból. 

 

7. témakör: IKT gyakorlata a turizmusban 

 A szövegszerkesztés, a táblázatkezelés és az internethasználat alapjai. Az internetes 

helyfoglalási rendszerek használata. 

 Prezentáció készítésének ismerete. 

 


