
Javítóvizsga témakörök:  Utazásszervezés  

1.1. Témakörök 
1.1.1. Utaztatási árualap előállítása  

- Az utazásszervezés fejlődése, fogalma, jogszabályi háttere 

- Az utazásszervezés fajtái, jellemzői  

- Az utazásszervezés humán erőforrásai 

- Az utazásszervezés folyamata, feltételei, jellegzetességei 

- Tervezett utak típusai 

- Csoportos és egyéni utak jellemzői 

- Magyar piac alakulása 

- Kereslet-kínálat elemzésének lehetőségei, vizsgálata, piackutatás 

- Az árualap fajtái, beszerzésének lehetőségei, jellemzői (szállás, étkezés, 

közlekedés, programok, utasbiztosítás, stb.) 

- Utazási csomag összeállításának szempontjai 

- Az utazási csomagban szereplő szolgáltatások fajtái, kategóriái a célcsoportok 

alapján 

- Belföldi árualap, belföldi árualap, Széchenyi Pihenőkártya, szakmai 

szervezetek 

- Beutaztatási árualap 

- Kiutaztatási árualap 

- Garantált programok, fakultatív programok 

- Szálláshelyek árképzésének lehetőségei, árkalkuláció 

- Szállásfoglalási rendszerek 

- Kiegészítő szállodai szolgáltatások igénybevétele 

- Utazási iroda és szálláshely közti szerződések lehetséges fajtái 

- Légi, szárazföldi és vízi közlekedés fajtái 

- Közlekedési fajtánként menetrendi tájékozódás 

- Közlekedési fajtánként helyfoglalási lehetőségek és módok 

- Szerződések más szolgáltatókkal 

- Eladási ár képzése, előkalkuláció 

- Idegenvezető alkalmazásának feltételei, jogszabályi háttér 

- Forgatókönyv készítése 

- Kiajánlás, ajánlati levél 

- Utazásszervezés előkészítése (szolgáltatások beszerzése, szerződések 

partnerekkel, előkalkuláció, forgatókönyv, utaslista, stb.) 

- Utazás lebonyolítása (utazás közben felmerülő problémák kezelése, 

reklamáció, elszámolás szolgáltatókkal, stb.) 

- Elszámolás, utókalkuláció, értékelés 

- Fizetési kötelezettségek 

- Árualap nyilvántartási rendszere 

 

1.1.2. Utaztatási árualap értékesítése  
Az utazásszervezői árualap értékesítésének lehetőségei 

Árualap önálló hatáskörű értékesítési rendszerének jellemzői 

A viszonteladó fogalma, a viszonteladás jogi szabályozása 

A viszonteladói értékesítési rendszer 

Utazásszervező-viszonteladó közötti szerződés tartalmi összetevői 

Utazási szerződés 



Az értékesítési tevékenység nyilvántartása, dokumentumai 

A voucher szerepe, jelentősége 

Az értékesítési pénzforgalom 

Elszámolások 

Statisztikai adatszolgáltatás 

Kiajánlási módszerek 

Fogyasztóvédelem kérdései 

 

1.1.3. Európa fő turisztikai vonzerői  
A mediterrán régió turisztikai adottságai 
NY-Európa turisztikai adottságai 
Közép- és Kelet-Európa turisztikai adottságai. Szomszédjaink 
É-Európa turisztikai adottságai. 

 

1.1.4. Európán kívüli területek turizmusa  
 Az amerikai kontinens fő turisztikai attrakciói 

 Ausztrália fő turisztika vonzerői 
 Afrika fő turisztika vonzerői 
 Ázsia fő turisztikai vonzerői 

 

Komplex utazásszervezési feladat megoldása írásban. Munkaidő 120 perc. 


