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Á l t a l á n o s  t u d n i v a l ó k  
 

A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 
 
1. A szakképesítés azonosító száma: 55 812 01 0000 00 00 
 
2. A szakképesítés megnevezése: Vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser 
 
3. Szakképesítések köre: 
 
3.1 Rész-szakképesítés Nincs   
 
3.2 Elágazások     
    Azonosítószám: 55 812 01 0010 55 01 
    Megnevezés: Idegenforgalmi szakmenedzser 
 
3.3 Ráépülés Nincs   

 
Képzés maximális időtartama: 

Szakképesítés megnevezése Szakképzési évfo-
lyamok száma Óraszám 

Idegenforgalmi szakmenedzser 2 - 
 
A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: 

FEOR száma FEOR megnevezése 
3641 Utazási tanácsadó, szervező, idegenforgalmi ügyintéző 

 

Beiratkozás 
A felvételt nyert tanulók a beiratkozási lap kitöltése és az előírt dokumentu-

mok beadása után válnak a Közgazdasági Politechnikum felsőfokú szakképzés-
ének tanulóivá. A tanulóknak minden tanév kezdetekor be kell iratkozniuk. 

 

Diákigazolvány 
A tanulókat a nappali tagozatos képzés rendszere alapján diákigazolvány illeti 

meg. 
 

Átvétel a Budapesti Gazdasági Főiskolára 
 
Ez a szak a Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és 

Idegenforgalmi Főiskolai Kar által akkreditált szak. 
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A felsőfokú szakképzésről az alapképzésre való átvétel rendje, továbbá a 
kredit-beszámítás pontos meghatározását a kreditbeszámítási táblázatban látha-
tod. 

A felsőfokú szakképzésről a BSc alapképzésre felvételi eljárás keretében le-
het bejutni.  

Az OKJ-s bizonyítvány a hatályos kormányrendeletek szerint 2009/2010-es 
tanévben plusz 30 pontot ér a felvételi eljárásban. 
 

A kredit-beszámítás meghatározása: 
 
Valamennyi BGF BSc képzésbe beszámítható: 
 
Modul FSZ tantárgy  BSc tantárgy Beszámított 

kredit 
2656 Üzleti kommunikáció  Üzleti kommunikáció 2 
2656 Üzleti lélektan  Pszichológia 2 
2657 Szakmai idegen nyelv  Üzleti idegen nyelv I.-II. 8 
2658 Marketing alapismeretek  Marketing alapjai 3 
2655 Gazdasági és munkajogi alapisme-

retek 
 Gazdasági jog I.  3 

   Összesen: 18 
 
A BGF-KVIFK Turizmus–vendéglátás szak Idegenforgalom és szálloda szakirányon 
számítható be. 
 
Modul FSZ tantárgy  BSc tantárgy Beszámított 

kredit 
2356-06 Bevezetés az idegenforgalomba  Bevezetés a turizmusba 3 
2357-06 Vendéglátó ismeretek  Értékesítési ismeretek 2 
2356-06 Idegenforgalmi földrajz  Idegenforgalmi földrajz 6 
2356-06 Művelődéstörténet  Művelődéstörténet 6 
2359-06 Specializáció  Szakmai alternatív 2 
   Összesen: 19 
 
Az előírásoknak megfelelően összesen 37 kreditet számítanak be. 
 

A költségekről 
 

A 2009/2010-es tanévben az érettségi utáni nappali tagozatos szakképzés in-
gyenes magyar állampolgároknak vagy azon külföldi állampolgároknak, akik 
állandó letelepedési engedéllyel rendelkeznek. Ez azokra vonatkozik, akiknek ez 
az első OKJ-s képzésük. Díjat csak a plusz szolgáltatásokért kell fizetni beirat-
kozáskor egy összegben, alapítványi hozzájárulás formájában 22.500 Ft-ot. Aki 
e kritériumok valamelyikének nem felel meg, költségtérítést kell fizetnie alapít-
ványi hozzájárulás formájában. 
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Nem számít vagyoni előnynek az alapítványi iskolába járó tanuló után befize-
tett támogatás, ezért a szülő részére befizetés esetén adókedvezményre jogosító 
igazolást ad ki az iskola. 

Ez az adókedvezmény az érvényes törvény által meghatározott jövedelemha-
tárig vehető igénybe. Az adókedvezmény nem lehet több 100 000 Ft-nál. 

A 100 000 Ft-os adókedvezménybe tartoznak az alábbiak: 
• Felsőoktatási tandíj kedvezménye: a befizetett tandíj 30%-a, maximum 

60 000 Ft. 
• Felnőttképzési szerződés alapján befizetett tandíj 30%-a, valamint a SU-

LINET keretében vásárolt eszközök 50%-a, a kettő együtt maximum 
60 000 Ft. 

• Közcélú adományok kedvezménye: a befizetett támogatás 30%-a /ez ala-
pítványunk támogatásának esete/. 

• Közhasznú szervezet esetében maximum 50 000 Ft. 
• Kiemelkedően közhasznú szervezetnél maximum 100 000 Ft. 
Tehát a fent említett adókedvezmények együttesen érhetik el a 100 000 Ft-os 
korlátot. 

Tanulmányi ügyekben eljáró személyek 
 
Az egyes tantárgyak oktatása, irányítása, ellenőrzése az oktatók feladata. A 

képzéssel összefüggő tanulmányi és adminisztrációs feladatokat az akkreditációs 
felelős látja el. A 3-4. félévekben szervezett szakirány szakmai irányítását Gon-
da Erzsébet szakirány-felelős végzi. 

 

Az Iskolabíróság 
 
A bíróság illetékességi köre kiterjed a „hagyományos” iskolai fegyelmi 

ügyektől a diákjogok megsértéséig minden olyan ügyre, amely más úton már 
nem rendezhető. A bíróság ad hoc módon ülésezik, mindig háromtagú: a diákok, 
a szülők és a tanárok egy-egy választott képviselőjéből áll, mindhárom tagnak 
egy-egy szavazata van. A tárgyalást az Iskolabíróság titkára kezdeményezi a 
hozzá érkezett (általában írásos) bejelentés alapján. A bejelentéstől számított 15 
napon belül össze kell ülnie a bíróságnak, az ülés előtt legalább három munka-
nappal értesíteni kell az érintetteket, döntését írásban is ki kell adnia, és minden 
iskolapolgár számára hozzáférhető módon közzé kell tennie. Az Iskolabíróság 
ülései nyilvánosak, a diákok megjelenhetnek ott, elmondhatják véleményüket, 
érvelhetnek akár tanáraikkal szemben is, és „védői” szerepet vállalhatnak egy-
egy ügyben. 
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Szociális Bizottság 
 
A bizottság feladata, hogy a költségvetésben rögzített kereteken belül döntsön 

a diákok szociális ügyeiben. A diákok támogatást kérhetnek a tankönyvek és az 
étkezés fedezésére. A támogatás formája lehet a költségek részletfizetési ked-
vezménye is. 

A tanév időbeosztása 
 
A félévek, azaz a szorgalmi időszakok általában 15 hetesek, a szakmai vizsga 

előtt további egy hét konzultációs időszak kerül kijelölésre. A szorgalmi időszak 
befejezését 3-4 hetes vizsgaidőszak követi. 

 
Az év rendje a 2009/2010-es tanévben a következőképpen alakul: 
 

1. félév szorgalmi időszak: 2009. szeptember 1. - december 18. 
 őszi szünet:   2009. október 26– október 30. 
 téli szünet:   2009. december 19. - 2010. január 3. 
 vizsgaidőszak:  2010. január 4.- január 29. 
 
2. félév szorgalmi időszak: 2010. február 1. - május 14. 

Tolerancia nap  2010. február 26. 
 tavaszi szünet:  2010. április 2 – április 6.- 
 Poli-Szüli-Nap  2010. április 23.  
 Témahét   2010. május 12-13-14. 
 vizsgaidőszak:  2010. május 17. - június 15. 
 záróvizsga:   2010. június  21 gyakorlati vizsgán kötelező a 
               részvétel 
 Évzáró   2010. június 24. 

 

Szakmai gyakorlat 
 
560 órás nyári szakmai gyakorlat 

A tanulóknak a kötelező 560 óra gyakorlatot a 2. félév vizsgaidőszaka után, a 
június és október közötti időszakban kell teljesíteniük. Az 560 óra szakmai gya-
korlat mellett a következő félév kezdetéig lehetőség van pihenni is, ugyanis a 
következő félév később, novemberben kezdődik. 

A gyakorlat egyben történő teljesítésével a tanulók forgatása a különböző terü-
letek között jobban biztosított, és szakmailag kedvezőbb, ha a betanulási idősza-
kot egy hosszabb, nagyobb rálátást biztosító időszak követi, mely a hatékonyabb 
munkavégzést segíti. 
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A szakmai gyakorlat célja 
• A turizmus vállalkozásainak, non-profit szervezeteinek, államigazgatási te-

rületeinek megismerése, a pályára való alkalmasság és a szakmai elhivatott-
ság megerősítése. 

• A tanuló – a tanulmányaihoz kapcsolódó elméleti és gyakorlati ismereteket 
szintetizálva – részt vegyen konkrét szakmai feladatok megoldásában, is-
merje meg az adott gyakorló hely tevékenységén keresztül az idegenforga-
lom működését, az alapvető gazdasági, gazdálkodási, szervezési és vezetési 
feladatokat. 

• Különböző képességek és készségek – mint empátiás készség, adaptációs 
készség, kommunikációs képesség – fejlesztése. 

• A gyakorlati helyen szerzett tapasztalatokat összegezve a hallgató kb. 15-20 
oldalas írásbeli beszámolót készít. 

 
A szakmai gyakorlat helye 

A képzésnek megfelelő tevékenységet folytató vállalkozás, döntően szállás-
hely szolgáltatás, utaztatás vagy olyan egyéb szervezetek illetve non-profit szer-
vezetek is, amelyek a település, régió, idegenforgalmi térségek turisztikai fej-
lesztésében érdekeltek.  
 
A szakmai gyakorlat időtartama 

A szakmai gyakorlat időtartama 14 hét, a teljesítendő munkaórák száma 560 
óra (heti 5 munkanap, napi 8 óra – rugalmas munkaidő is elfogadható). 

A hallgatók napi munkabeosztása a gyakorlati hely rendjéhez igazodik. A 
gyakorlatról csak orvosi igazolással lehet hiányozni.  

Az igazolt hiányzások nem érhetik el a teljes gyakorlati idő 25%-át. Ha a hi-
ányzások ideje a maximumot meghaladja, akkor ezt pótolni kell. 
 
A szakmai gyakorlat elfogadásának feltételei 
1. A gyakorlat megkezdésének feltétele, hogy a tanuló érvényes Befogadó 
nyilatkozattal rendelkezzen. 
2. A gyakorlat megfelelő színvonalú teljesítését a Gyakorlati igazolás lapon a 
gyakorlatvezető igazolja. 
3. A gyakorlat érvényességének további feltétele, az elfogadott Gyakorlati 
beszámoló. 
 
A szakmai gyakorlatról szóló dolgozat elkészítésének követelményei 

A dolgozat terjedelme: 15-20 oldal, 12-es betűmérettel, másfeles sortávol-
sággal gépelve. 

Táblázatok, fényképek, grafikonok beiktatásával a dolgozat értéke növelhető, 
de ez a terjedelembe nem számít bele. 
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A szakmai gyakorlatról szóló dolgozat és a Gyakorlati igazolás beadási 
határideje: a 3. félévre történő beiratkozáskor a 2010/2011. tanévben. (A be-
iratkozás feltétele!) 

A szakmai gyakorlatról szóló dolgozat elkészítéséhez a tanulók Segédletet 
kapnak. 

 

Szakirány 
 
A tanulók a szabadidő programszervező szakirányon tanulnak. 
 

A foglalkozásokon való részvétel 
 
Az idegenforgalmi szakmenedzser szakon az órák látogatása kötelező; ún. 

bérlet-rendszer működik, amely lehetőséget biztosít arra, hogy tantárgyanként 
félévente négy óráról igazoltan hiányozzanak a tanulók. A fel nem használt lehe-
tőségek a következő félévre nem vihetők át. Hiányzásaikat a diákok kötelesek 
oly módon előre jelezni, hogy személyesen a szaktanárral vagy az osztályfőnök-
kel a bérletükbe a mulasztást megelőzően bejegyeztetik. Az osztályfőnök a tanu-
ló bérletét indokolt esetben teljesen vagy egyes tantárgyakból bevonhatja. A bér-
let megrongálódása, elvesztése esetén nem pótolható. A bérletet a félév végén az 
osztályfőnöknek vissza kell szolgáltatni. 

A tanulók az év során három alkalommal maguknak igazolhatják az iskolából 
való távolmaradásukat. 

30 igazolatlan óra a Politechnikumból való kizárást jelent. 
Az év során az iskola által szervezett programokon (Témahét, Tolerancia-nap, 

Poli-Szülinap, a 14. évfolyamosok gyakorlati záróvizsga napja, karácsonyi ün-
nepség) a részvétel kötelező. Az említett rendezvényekről bérlettel igazolva sem 
lehet távol maradni. 

 

Évkihagyás, a megszakított tanulmányok folytatása 
 
A tanulóknak – indokolt esetben – a tanulmányok megkezdése előtt évhalasz-

tásra, vagy a tanulmányok közben maximálisan egy év kihagyására van lehető-
ségük. Az évhalasztást és az évkihagyást a szaktanárok véleménye alapján a 
Koordinációs Bizottság engedélyezheti abban az esetben, ha a halasztó tanuló az 
utolsó tanév megkezdése évében maximum 22 éves. A megszakított tanulmá-
nyok – amennyiben az adott szak vagy szakirány folytatódik – az évkihagyást 
közvetlenül követő évfolyamon folytathatók. Az évismétlő tanulóknak a leg-
alább közepes eredményre teljesített tantárgyból felmentés adható a félév első 
két hetében beadott írásbeli kérelem alapján. 
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A már megkezdett tanulmányai közben évkihagyási kedvezményben részesült 
tanuló tanulmányainak folytatása előtt kiegészítő vizsgára kötelezhető, ha idő-
közben az adott tantárgy vagy modul tartalma lényegesen megváltozott. Abban 
az esetben, ha az adott tantárgy szakmai követelménye teljes mértékben megvál-
tozott, a megszakított tanulmányokat folytató vagy évismétlő tanulóknak nem 
adható felmentés az adott tantárgy alól. 

 

Leckekönyv, bizonyítvány 
 

A Politechnikum szokásainak megfelelően a diákok a félévek végén megkap-
ják a leckekönyvüket, amely tartalmazza a gyakorlati jegyet, a kollokvium je-
gyét, valamint írásos értékelést is a tanuló félévi munkájáról, hozzáállásáról a 
gyakorlati órák esetében. A főiskolai követelményekhez igazodva a félévek vé-
gén a tanulók bizonyítványt is kapnak, ami abban tér el a leckekönyvtől, hogy 
ebben nincs szöveges értékelés. Az a diák folytathatja tanulmányait a következő 
félévben, aki az adott félév tantárgyainak követelményeit legalább elégségesre 
teljesíti.  
 

A tantárgyak főbb számonkérési formái 
 
Egy-egy tantárgyból év elején tisztázott feltételekkel történik a számonkérés. 

Ezek benne vannak ebben a követelményfüzetben, amit részben a szaktanár is-
mertet a tanév elején, részben az osztályfőnökök tisztáznak. Minden félév első 
hetében a tanár köteles rögzíteni az év közben esedékes nagyobb számonkérések 
(zárthelyi dolgozatok, azaz ZH-k) várható időpontját. A pontos időpontot legké-
sőbb egy héttel előre be kell jelenteni, illetve az erre szolgáló faliújságra is ki 
kell írni. Az időpontokat megváltoztatni csak a tanár és a diákok kölcsönös 
megegyezésével lehet. A változtatást mind a szaktanár, mind a diák kezdemé-
nyezheti.  

Egy nap maximum két tárgyból lehet előre bejelentett „nagy” számonkérés. A 
kisebb dolgozatok íratását is legalább egy tanórával korábban közölnie kell a 
tanárnak. 

 
A félévek végén a következő számonkérési formák lehetségesek: 

Gyakorlati jegy (Gy): ezt a számonkérési formát általában akkor írja elő a 
tanterv, ha a tantárgy gyakorlati alkalmazása, az alkalmazási készség értékelése 
a képzési cél szempontjából lehetséges és szükséges. A gyakorlati jeggyel érté-
kelendő tantárgy követelményeit a szorgalmi időszakban kell teljesíteni. A gya-
korlati jegy ötfokozatú minősítéssel történik /jeles (5), jó (4), közepes (3), elég-
séges (2), elégtelen (1)/. Ha a tanuló a gyakorlati jeggyel záruló tantárgy köve-
telményeit nem teljesíti, az eredmény elégtelennek minősül (amit az oktató a 
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szorgalmi időszak utolsó hetében a tanuló leckekönyvébe bejegyez). Elégtelen 
gyakorlati jegy kijavítására a vizsgaidőszakban egy alkalommal (a Gazdasági 
Irodában megvásárolt vizsgajeggyel /1200 Ft/) van mód. Ha a tanuló az elégte-
len gyakorlati jegyét nem javította ki, félévet kell ismételnie. 

Kollokvium (K): valamely tantárgy – általában egy vagy két oktatási idősza-
kot átfogó – anyagának számonkérése. A kollokvium lehet írásbeli, szóbeli vagy 
gyakorlati jellegű számonkérés vagy ezek kombinációja. Értékelése ötfokozatú 
skálán történik. 

Szintvizsga (SZI): elsősorban gyakorlati készségekről és a hozzájuk kapcso-
lódó elméleti ismeretekről kell számot adniuk a diákoknak. A tanult idegen 
nyelvből a képzés alatt két alkalommal kell szintvizsgát tenni. Szintvizsga nél-
kül a nyelvi tanulmányok nem tekinthetők befejezetnek.  

A 4. félév végén, a szorgalmi időszak utolsó hetében szakmai nyelvi szint-
vizsgát kell teljesíteni. 

 
Ha a vizsga kizárólag írásbeli részből áll, az oktató a dolgozat értékelése után 

egyszeri betekintést biztosít a diáknak, és a hibákról felvilágosítást ad az általa 
megjelölt időpontban és tanteremben. Ha a vizsga írásbeli és szóbeli, akkor a 
tanuló egyszeri betekintési jogát csak a teljes vizsga letétele után gyakorolhatja, 
de az írásbeli vizsga eredményét a szóbeli vizsga megkezdéséig közölni kell. 
 

Vizsgaszabályok 
 
A vizsgára bocsátás feltételei: 

• a szorgalmi időszakban tantárgyanként előírt tanulmányi követelmé-
nyek teljesítése, 

• a foglalkozásokon való részvétel, a hiányzások igazolása, valamint 
• a költségtérítési kötelezettséggel rendelkező diákoknak a költségtérítés 

befizetése. 
 

Vizsgázni az előre megadott vizsgaidőszakban lehet. Az egyes tantárgyak 
vizsganapjait a tantárgyat oktató tanárok határozzák meg. A vizsganapokat a 
szorgalmi időszak vége előtt legkésőbb egy héttel kell közzétenni. Tantárgyan-
ként legalább két vizsganapot kell megadnia a tanárnak, ezenkívül két pótlóla-
gos időpontot a javító vagy ismétlő vizsgázók számára. Az egy-egy vizsganapon 
fogadható tanulók számát a tanár határozza meg. Abban az esetben, ha a csoport 
létszáma vagy a számonkérés módja lehetővé teszi, megadható kizárólag egy 
vizsganap is az összes érintett fél beleegyezésével, de ebben az esetben is bizto-
sítanak a tanárok pótlási vagy javítási lehetőséget.  

Vizsgára jelentkezni a szorgalmi időszak utolsó napjáig lehet az akkreditációs 
felelős által kiadott vizsgadossziéban. A tanulóknak minden ismétlő- vagy javí-
tóvizsgára is jelentkezniük kell, legkésőbb a vizsga előtt két munkanappal. Ha a 
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vizsgázó nem jelenik meg a bejelentkezett vizsgán, vizsgaeredménye elégtelen. 
A bejelentkezett vizsga lemondására legkésőbb a vizsga előtt két munkanappal 
van lehetőség.  

Az a tanuló, aki önhibáján kívül (pl. igazolt hosszan tartó betegség) nem tudta 
a vizsgaidőszakban vizsgáit eredményesen letenni, és legfeljebb két tárgyból 
maradt el a vizsgája, a vizsgaidőszakot követő szorgalmi időszakban pótolhatja. 
A pótlásra az iskolakezdéstől számítva két hét áll a diák rendelkezésére. Ha a 
vizsgái elégtelenek, akkor a tanulmányait nem folytathatja. Több hiányzó vizsga 
esetén rendkívüli méltánylást érdemlő esetben pótlás vagy évkihagyás engedé-
lyezett a szaktanár véleménye alapján, a Koordinációs Bizottság engedélyével. 

A tanulók előrehozott vizsgát nem tehetnek a vizsgaidőszakot megelőző szor-
galmi időszakban. 

A tanulók kötelesek a vizsgaidőszakban a vizsgákon szerzett jegyeiket és a 
gyakorlati jegyeiket az adott szaktanárral a leckekönyvükbe bejegyeztetni. Az 
utolsó vizsganapon kötelesek a szaktanárok által már kitöltött leckekönyvüket az 
osztályfőnöküknek leadni. 

A tanuló sikertelen vizsgáit a vizsgaidőszakban kitűzött vizsganapokon külön 
engedély nélkül kétszer megismételheti. Ha a második ismétlő vizsga is elégte-
len osztályzatú, akkor kivételesen indokolt esetben (a tanuló által beadott írásbe-
li kérvény alapján) a Koordinációs Bizottság – a szaktanárral történt konzultáció 
után – engedélyezheti, hogy harmadik alkalommal is tehessen ismétlő vizsgát a 
diák a négy félév alatt egy alkalommal. Ahhoz, hogy a tanuló ismételt vizsgát 
tehessen, a Gazdasági Irodában vizsgajegyet kell vennie (1200 Ft), és azt a vizs-
gára való megjelenéskor a vizsgáztató tanárnak le kell adnia. Az ismételt vizsga 
a vizsgajegy leadása nélkül nem kezdhető meg, s így az adott vizsga eredménye 
elégtelen. 

 
Amennyiben a diák számára egy kollokviummal záródó tárgy vizsgajegye el-

fogadhatatlan, lehetősége van a javításra. Javítóvizsgát félévente egy tárgyból 
egy alkalommal lehet tenni, és e javítóvizsgáért nem kell 1200 Ft-os vizsgaje-
gyet venni. 

A javítóvizsgán elért jegy a végleges. 
Az a tanuló, aki az összes tanult tantárgy több mint feléből nem felelt meg 

(elégtelen osztályzatot kapott), ismételt vizsgát nem tehet, az akkreditált szak-
képzésről el kell őt bocsátani. A félév sikertelen teljesítése esetén évet kell ismé-
telni. A képzés ideje alatt – tanulmányi vagy egyéb okok miatt – a félév csak 
egy alkalommal ismételhető (a törvény által meghatározott feltételeknek megfe-
lelve). Egyes tantárgyak tartalmának jelentős változása esetén az oktató kiegé-
szítő vizsgát írhat elő, vagy kötelezheti a tanulót az adott tantárgy óráinak láto-
gatására, és a tantárgyat záró vizsga letételére. 
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Szakdolgozat, szakmai záróvizsga 
 

A szakdolgozati szemináriumon való részvétel minden 14. évfolyamos tanu-
lónak kötelező, függetlenül attól, hogy kíván e szakmai záróvizsgát tenni a tanév 
végén vagy sem. Azt a tanulót, aki nem vesz részt a szakdolgozati szemináriu-
mon a megadott óraszámban, félévismétlésre kell bocsátani. 

Amikor eleget tettek a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakötelezettségük-
nek a diákok, a szakképesítő bizonyítvány megszerzése érdekében szakmai zá-
róvizsgát tesznek. 

 
Modulzáró vizsgák: vizsgáztatási és értékelési rend 
A szakképesítő vizsgát a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárá-

si rendjéről szóló 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet szabályainak megfelelően 
kell megszervezni, amely jogszabály tartalmazza az értékelésre vonatkozó álta-
lános szabályokat is. 

A modulzáró vizsgák (szakmai vizsgarészek) rendjét és az eredmény kiszámí-
tásának módját az SZVK szabályozza a következők szerint: 

A sikeres vizsga érdekében a komplex, két évet átfogó, modulrendszert záró 
vizsga előkészítésére a negyedik szemeszterből a záróvizsga előtt koncentráltan, 
modulonként hat óra modulzáró vizsgafelkészítést tartunk mind a nyolc modul-
ban. 
 
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei 

Iskolai rendszerű szakképzés esetén: 
− Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű 

a modulzáró vizsga eredményes letételével. 
− A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás 

 
Az 55 812 01 0010 55 01 azonosító számú, Idegenforgalmi szakmenedzser 

megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak 
azonosítója megnevezése 

2655-06 Ügyviteli és munkaerőpiaci ismeretek, álláskeresési technikák 
alkalmazása 

2656-06 Szakmai kommunikációs tevékenység 
2657-06 Informatikai és gazdasági szakmai idegen nyelv használata 
2658-06 Vállalkozások menedzselése 
2356-06 Idegenforgalom rendszerének vizsgálata 
2357-06 Kialakítja és hasznosítja az idegenforgalmi vállalkozások ter-

mékeit 
2358-06 Együttműködés a térségi turizmusban 
2359-06 Az idegenforgalmi vállalkozások hatékony működtetése 
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Vizsgarészek 
 
Az 55 812 01 0010 55 01 azonosító számú, Idegenforgalmi szakmenedzser meg-
nevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek: 
 

1. vizsgarész 
 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
2356-06 Idegenforgalom rendszerének vizsgálata 
 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 
Adott terület turisztikai felkészültségének elemzése 
− A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli  
− Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc,  válaszadási idő 15 perc) 

 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Az elemzés alapján fejlesztési lehetőségek bemutatása 
− A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli 
− Időtartama:15 perc 

 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 60% 
2. feladat 40% 
 

2. vizsgarész 
 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
2357-06 Kialakítja és hasznosítja az idegenforgalmi vállalkozások termékeit 
 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 
Megadott desztinációra és szegmensre állítson össze csomagot 
− A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli 
− Időtartama: 45 perc  

 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Készítsen kalkulációt az összeállított csomagra 
− A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli 
− Időtartama: 45 perc 

 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 50% 
2. feladat 50% 
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3. vizsgarész 
 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
2358-06 Együttműködés a térségi turizmusban 
 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 
Vázolja fel egy térség turisztikai felkészültségét, különös tekintettel az abban 
résztvevő vállalkozások, intézmények munkamegosztására és a partnerkapcsola-
tokra 
− A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli 
− Időtartama: 30 perc 

 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Vázolja fel egy kistérség marketingtervét és rendelje mellé annak eszközeit 
− A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli 
− Időtartama:30 perc 

 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 50% 
2. feladat 50% 
 

4. vizsgarész 
 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
2359-06 Az idegenforgalmi vállalkozások hatékony működtetése 
 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 
Záródolgozat prezentálása és védése 
− A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli 
− Időtartama:30 perc (felkészülési idő 15 perc,  válaszadási idő 15 perc) 

 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
A szálláshely vállalkozással, idegenforgalmi kis- és középvállalkozásokkal ösz-
szefüggő szervezési, gazdálkodási sajátosságok ismertetése meghatározott 
szempontok szerint 
− A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati 
− Időtartama: 30 perc 

 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 60% 
2. feladat 40% 
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5. vizsgarész 
 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
2655-06 Ügyviteli és munkaerőpiaci ismeretek, álláskeresési technikák al-
kalmazása 
 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 
Adott vállalkozás esetén a munkajogi, munka-, környezetvédelmi és tűzvédelmi 
előírások értelmezése. Szervezeti felépítés elemzése. Az ügyviteli folyamatok 
elemzése 
− A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli 
− Időtartama:30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) 

 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Konkrét szituáció alapján álláskeresési technikák alkalmazása számítógéppel 
támogatva 
− A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati 
− Időtartama: 30 perc 

 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 70% 
2. feladat 30% 
 

6. vizsgarész 
 

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
2656-06 Szakmai kommunikációs tevékenység 
 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 
Megadott szituációban, megadott tárgyalási cél érdekében saját stratégia kidol-
gozása és prezentálása 
− A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati 
− Időtartama: 45 perc 

 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 100% 
 

7. vizsgarész 
 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
2657-06 Informatikai és gazdasági szakmai idegen nyelv használata 
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A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 
Üzleti levél készítése szakmai idegen nyelven - idegen nyelvű kezelőfelületű 
szövegszerkesztő program alkalmazásával 
− A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli  
− Időtartama: 45 perc 

 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Idegen nyelvű szakmai szöveg értése, és fordítása 
− A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli 
− Időtartama: 60 perc 

 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 
Interjú és tárgyalás egy adott szituációban idegen nyelven 
− A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli 
− Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) 

 
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: 
Az informatikai és kommunikációs rendszerek használata 
− A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati 
− Időtartama: 45 perc 

 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 20% 
2. feladat 20% 
3. feladat 25% 
4. feladat 35% 
 

8. vizsgarész 
 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
2658-06 Vállalkozások menedzselése 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 
Egy adott gazdasági szervezet kereskedelmi tevékenységének átfogó statisztikai 
elemzése, tervezése a cég gazdálkodási követelményeinek, stratégiájának figye-
lembevételével 
− A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli  
− Időtartama: 45 perc 

 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Az adott vállalkozás tevékenységének megfelelő marketing stratégia, marketing 
tevékenység megtervezése, a fogyasztói magatartás jellemzőinek figyelembevé-
telével. A fogyasztóvédelem elvei és szabályai. 
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− A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli 
− Időtartama: 45 perc 

 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 
Egy aktuális gazdaságpolitikai esemény elemzése a helyszínen biztosított szak-
irodalom alapján 
− A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli 
− Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) 

 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 40% 
2. feladat 30% 
3. feladat 30% 
 
3.A szakmai vizsga értékelése %-osan: 
Az 55 812 01 0010 55 01 azonosító számú, Idegenforgalmi szakmenedzser 
megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 
1.vizsgarész: 10 
2.vizsgarész: 20 
3.vizsgarész: 20 
4.vizsgarész: 10 
5.vizsgarész: 10 
6.vizsgarész: 10 
7.vizsgarész: 10 
8.vizsgarész: 10
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T a n t á r g y i  k ö v e t e l m é n y e k  
 

1. félév 2. félév SZVK 
Kód Modul megnevezés és tantárgyak 

ea gy kr köv ea gy kr köv
A modul                 

2655 Ügyviteli, munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési 
technikák                 

1. Ügyviteli, munkaerő-piaci ismeretek      2  2  4  k 
2. Gazdasági és munkajogi alapismeretek         2 0 3 k 

2656 Szakmai kommunikációs tevékenység                 
1. Üzleti etika és protokoll alapjai 1 1 3 k         
2. Kommunikációs gyakorlat         0 2 3 gy 
3. Üzleti lélektan         0 2 3 gy 

2657 Informatikai és gazdasági szakmai idegen nyelv                 

1. 
Vállalkozások információs és kommunikációs rend-
szere  1  2  3  gy     

2. Szakmai idegen nyelv 0 6 4 gy 0 6 4 gy 
2658 Vállalkozások menedzselése                 

1. Gazdálkodási ismeretek 2 0 3 k         
2. Marketing alapismeretek 2 0 3 k         
3. Üzleti statisztika 0 2 3 gy         
4. A vállalkozások ellenőrzési rendszerei, módszerei 2 0 3 k         

B modul                 
2356 Az idegenforgalom rendszerének vizsgálata                 

1. Bevezetés az idegenforgalomba 2 0 3 k         
2. Sajátos turisztikai erőforrások         2 0 2 k 
3. Idegenforgalmi földrajz 2 0 3 k 1 1 3 gy 
4. Művelődéstörténet 2 0 3 k 2 0 3 k 

2357 Kialakítja és hasznosítja az idegenforgalmi vállal-
kozások termékeit                 

1. Vendéglátó ismeretek 2 2 3 k,gy         
2. Szálláshely ismeretek         1 0 2 k 
3. Utazásszervezés         1 2 3 gy 
4. Program- és rendezvényszervezés         0 1 2 gy 
  Szabadidő programszervező specializáció                 

1. Animáció         2 2 4 gy 
2. Testkultúra  0  2    a 0 2  a 

560 órás szakm
ai gyakorlat 

 
A specializációt igazoló betétlap feltétele egy szakmaival bővített „C” típusú középfokú nyelvvizsga
Elfogadott gyakorlati beszámoló szükséges 
 
Jelmagyarázat: 

k: kollokvium, 
gy: gyakorlati jegy 
a: aláírás 
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A  m o d u l :   
e g y s é g e s  a l a p o z á s m o d u l j a i  

 

2 6 5 5  m o d u l :  Ü g y v i t e l i ,  m u n k a e rő - p i a c i  i s m e r e t e k ,  
á l l á s k e r e s é s i  t e c h n i k á k  

 

2655-1 Ügyviteli és munkaerő-gazdálkodási ismeretek II. félév 
 
A tantárgy képzési célja: 
Megismertetni a tanulókat: 

- az ügyviteli folyamatokkal és azok informatikai vetületével 
- a gépesítés lehetőségeivel és módszereivel 
- a munkaerő-gazdálkodás sajátosságaival 
- a gazdálkodás tevékenységeivel és a kapcsolódó ügyviteli és informatikai 
megoldásokkal. 
A tantárgy célja nem csupán ismeretátadás, hanem az ismeretszerzés képes-

ségének elsajátíttatása. Ezzel a hallgatókat fel kell készíteni a folyamatos tanu-
lásra. Célunk továbbá, hogy mint leendő szakemberek az ügyviteli és különösen 
munkaügyi területen ezt a képességet kamatoztassák, illetve továbbadják. 
 
A számonkérés követelményei: 
A hallgatók a félév során kiscsoportos feladatot oldanak meg. Ennek értékelésé-
re az utolsó gyakorlati foglalkozáson kerül sor. A csoport teljesítményét (relatív 
összpontszámát) részben a csoport tagjainak megítélése, részben egyéni beszá-
moló alapján kell szétosztani. Az egy főre jutó maximális pontszám 30 lehet. 
A vizsgaidőszakban a hallgatóknak kollokviumot kell tenni, amely három rész-
ből áll: 
• elméleti teszt számítógépen, amely 10 pontos 
• elméleti kifejtős kérdések. Ennek pontszáma 30 
• számítógépen megoldandó, a gyakorlati foglalkozásokon megoldottakhoz 
hasonló feladat 30 pontért 
A szorgalmi időszakban szerezhető 30 ponttal együtt összesen 100 pont. 
Az aláírás feltételei: 
• részvétel a gyakorlati foglalkozások legalább 75%-án 
• A kiscsoportos feladat beadása 
A sikeres kollokvium feltételei: 
• a minden részfeladatra adható maximális pontszám legalább 25%-a 
• a megszerezhető összes pontszám legalább 50%-a 
Utóvizsga: 
• csak a vizsgán megszerzett pontok számítanak 
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A hallgató minősítése a teljesítmény alapján százalékosan a következő táblázat 
szerint: 
 0 – 49% ..................elégtelen 
 50 – 62% ................elégséges 
 63 – 75% ................közepes 
 76 – 87% ................jó 
 88 – 100% ..............jeles 
 
Ajánlott irodalom: 
Homonnay Gábor: Alkalmazási rendszerek; Műszaki Könyvkiadó (2003). 
Arató István–Schwarczenberger Istvánné dr.: Információs rendszerek szervezési 
módszertana; Computer Books (1993) 
 
Részletes tematika heti bontásban:  
1. hét  
 Elmélet 

A gazdasági rendszer fogalma, folyamatai. Az informatika szerepe a gazda-
sági rendszerben. Információs igény 
Gyakorlat 
Ügyviteli dokumentumok szerkesztése Word szövegszerkesztővel: pályá-
zat, szerződés, üzleti levél, körlevél. 

2. hét  
 Elmélet 

Az ügyvitel lényege. Az informatika és az ügyvitel kapcsolata. Ügyviteli 
folyamatok, ügyviteli rend. Dokumentumok, adatlapok, bizonylatok. Tar-
talmi, szerkezeti és formai követelmények 
Gyakorlat 
Word sablonok alkalmazása és szerkesztése. Ügyviteli és munkaügyi bi-
zonylatok 

3. hét  
 Elmélet 

Adatellenőrzés és adatbiztonság az ügyviteli folyamatban. Az ügyvitel és 
hatáskör viszonya. Automatizált ügyviteli folyamatok: Work-Flow-
Management 
Gyakorlat 
Meghívok, értesítők készítése; E-mail; körlevél interneten 
A különböző célú és formátumú kördokumentumok szerkesztése és továb-
bítása.  

4. hét  
 Elmélet 

Az ügyviteli folyamatok és a gépesítés szervezése. Hardver és szoftver (IT) 
szükséglet meghatározása. Működés- és szervezetfejlesztés. Folyamatirá-
nyítás. Dokumentum-menedzsment 
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Gyakorlat 
Értekezletek, tréningek dokumentumai: prezentáció készítése MS PowerPo-
int segítségével. A bemutató-készítés formai lehetőségei: 

• tervezősablonok 
• animációk 
• akciógombok alkalmazása, vezérlés 
• vetítés, előadás közben alkalmazható lehetőségek 
• multimédiás eszközök használata: képek, hangeffektusok, hangbeját-

szás, mozgóképek, videók 
• időzítés, végtelenített vetítés (pl.: reklám, menü) 

A jó prezentációk ismérvei, a prezentációkészítés szabályai. 
5. hét  
 Elmélet 

A munkaerő helye és sajátos jellege a gazdasági rendszerek erőforrásai kö-
zött. A munkaerő gazdálkodás (HRM vagy HEM) folyamata 
Gyakorlat 
Csapatépítő tréningek multimédiás eszközök alkalmazásával. 
A csapatszemlélet kialakításának lehetőségei. 
Viselkedési formák és a szerepjátékok. 

6. hét  
 Elmélet 

Munkaerő-szükséglet tervezése a termelési/szolgáltatási folyamatban. A 
munkaerőpiac felmérése és elemzése 
Gyakorlat 
A tréning értékelése, továbbfejlesztése. Kommunikációs eszközök alkal-
mazása 
Szerepjátékok elektronikus kommunikációs eszközök bevonásával 
Állásinterjúk, döntési szituációk. 

7. hét  
 Elmélet 

A munkaerő toborzása. Álláskeresési technikák. A piaci folyamatok sta-
tisztikai értékelése, az IT alkalmazása. Pályáztatás, pályázatírás 
Gyakorlat 
A dokumentum menedzsment alkalmazása. 

8. hét  
 Elmélet 

Munkaerő kiválasztása, állásinterjúk. Beilleszkedés, betanítás. Munkaerő 
fejlesztése, képzése. Viselkedéskultúra. Prezentációk készítésének köve-
telményei. 
Prezentáció és reklám a munkaügyi folyamatban 
Gyakorlat 
Munkaügyi nyilvántartás az MS Office eszközeivel: táblázatkezelő, adat-
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bázis-kezelő. Felhasználóbarát adatbevitel, űrlap 
Követelmények specifikálása 
Adatmodell elkészítése 
Adatbázis kialakítása 
Adatfeltöltés 

9. hét  
 Elmélet 

Teljesítménymérés és -értékelés; Motiválás. Bérezés, bérformák. Bérgaz-
dálkodás, bér és jövedelem elszámolás. Nyilvántartás. Gépesítés 
Gyakorlat 
Adatellenőrzés megoldása. Adathalászat interneten; tesztadat-generálás 

az adatellenőrzés funkcióinak meghatározása 
az ellenőrzés gyakorlati megoldása ACCESS-ben 
tesztadat-generálás (Excel) 
tesztadatgyűjtés internetről 

10. hét  
 Elmélet 

A munka elosztása. Feladat meghatározása, kiadása, végrehajtás, ellenőr-
zés, értékelés folyamata. Feladat – hatáskör – felelősség szinkronitása 
Gyakorlat 
Különböző vezetői szintű információk lekérése a kialakított adatbázisból. 
Az előzőekben kialakított adatbázisból aggregált adatok előállítása, ezek 
felhasználhatóságának értékelése. 
Döntési szituáció megteremtése 

a döntési kritériumok meghatározása 
az információigény definiálása 
az adatok előállítása az adatbázisból 
az információtartalom értékelése a döntés aspektusában 

11. hét  
 Elmélet 

Ügyviteli rendszerek és a munkaerő gazdálkodás általános adatmodellje és 
értelmezése 
Gyakorlat 
Komplex ügyviteli vagy munkaügyi rendszer kialakítása csoportos fogla-
kozás keretében.  

12. hét  
 Elmélet 

Számítógépes munkaerő- és bérgazdálkodási rendszerek alkalmazása. Ins-
tallálás, betanítás, üzemeltetés 
Gyakorlat 
A munkaerőpiac elemzése, értékelése: internetes adatbázisok elérése, sta-
tisztikai feldolgozása 
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A statisztikai értékeléshez egyszerű, könnyen értelmezhető statisztikai mu-
tatók kiszámítása Excelben 

13. hét  
 Elmélet 

Számítógépes rendszerek minőségi ismérvei és biztonsági kérdései 
A biztonság kritériumai 
A védelem szintjei és eszközei 
Gyakorlat 
Professzionális ügyviteli programcsomag használata. Kisvállalkozások 
munkaerő- és bérgazdálkodási programcsomagjának használata bemutató 
jelleggel. 

14. hét  
 Elmélet 

Integrált információs rendszerek ügyviteli és munkaerő moduljai. Vezetői 
információk, döntés-előkészítés. 
Gyakorlat 
A csoportmunka eredményeiről beszámoló, értékelés 

 
2655-2 Gazdasági és munkajogi ismeretek II. félév 

 
A tantárgy képzési célja: 
A gazdasági jogi alapismeretek tantárgy célja: 

• megismertetni a tanulóval mindazokat a jogi alapfogalmakat, amelyekre 
építve a gazdaságot érintő jogterületek szabályozásának ismerete is elsajá-
títható, 

• megismertetni a tanulóval a magyar alkotmányos állam berendezkedését, 
főbb szerveit, azok feladatait és működését, továbbá az állampolgárok al-
kotmányos jogait és kötelezettségeit, 

• ezt követően foglalkozunk a polgári jog gazdálkodó szervezetekre vonat-
kozó alapvető szabályaival; a tulajdonjoggal és a szerződések kötelmi jo-
gával, valamint a munkajoggal és a fogyasztóvédelemmel. 

 
A számonkérés követelményei: 
A tantárgyat kollokvium zárja, amelyet írásban kell megtenni. 
 
Ajánlott irodalom: 
Halmai G.–Szalay László: Az üzleti jog alapjai I. kötet 
Lenkovits–Szalay: Az üzleti jog alapjai II. kötet vonatkozó fejezetei (BGF 
KVIFK, Távoktatás jegyzetek; Budapest, 2005) 
Gregóczki Etelka–Szalay László: Jogi alapismeretek (BGF, Unió kiadó, Buda-
pest, 2005) 
A hatályos magyar alkotmány 
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Részletes tematika heti bontásban:  
1. hét  
 Az alkotmányozás történeti előzményei, az alkotmányos állam kialakulásá-

nak történeti körülményei, a polgári állam szervezetének modellje.  
A hatalmi ágak szétválasztása, államformák, kormányformák. 
A magyar alkotmány rövid története a kezdetektől napjainkig.  
A magyar állam szervezeti modellje. 

2. hét  
 A törvényhozó hatalom. Az Országgyűlés szervezete és működése. 

A választási rendszer. Az Állami Számvevőszék. Jogforrások. A jog hierar-
chiája. 

3. hét  
 A végrehajtó hatalom: a kormány feladatköre és működése. 

A köztársasági elnök jogállása, feladatköre. 
Az Alkotmánybíróság szerepe és feladatai. 
A bírói hatalom: a bíróságok alkotmányos feladatai, bírósági rendszerünk.  
A Legfelsőbb Bíróság szerepe, feladatai. A bírósági eljárás főbb sajátossá-
gai. 

4. hét  
 Az önkormányzati rendszer.  

A helyi önkormányzatok feladatai, szervezete és működése.  
Települési és területi önkormányzatok. 

5. hét  
 A Ptk. szabályozási köre.  

A dologi jog vázlata.  
A tulajdonjog alapjai. 

6. hét  
 A kötelmi jog.  

A kötelem (alanya, tárgya, tartalma), a kötelem alaptípusai, a szerződés 
fogalma és elemei, a szerződési szabadság és kötelezettség, az előszerző-
dés. 

7. hét  
 A szerződés megkötésének mechanizmusa, az ajánlat.  

A szerződés érvénytelensége (semmisség és megtámadhatóság) és jogkö-
vetkezményei. 

8. hét  
 A szerződés tartalma, a szerződési biztosítékok.  
9. hét  
 A szerződésszegés (késedelem, hibás teljesítés, lehetetlenülés).  

Szavatossági jogok. 
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10. hét  
 A szerződésen kívüli kártérítési felelősség, vétkességi felelősség, fokozott 

felelősség, speciális alakzatok. 
11. hét  
 Kötelmi jog különös rész.  

Adásvételi típusú szerződések, vállalkozási szerződések (adásvételek, 
megbízási, vállalkozási, szállítási, termékértékesítési szerződések stb.). 

12. hét  
 Munkajog.  

Munkajogi alapfogalmak. A munkaviszony. A munkaszerződés, ~ módo-
sítása. A munkaviszony megszűnése és megszüntetése. 

13. hét  
 Munkajog.  

A munkavégzés szabályai. A munkaidő, a pihenőidő, a szabadság. Kárté-
rítési felelősség. A munkaügyi vita. 

14. hét  
 Esettanulmány az áruházláncos foglalkoztatási politikával kapcsolatban 
 
 

2 6 5 6  m o d u l :  S z a k m a i  k o m m u n i k á c i ó s  t e v é k e n y s é g  
 

2656-1 Üzleti etika és protokoll I. félév 
 
A tantárgy képzési célja: 

Az üzleti kapcsolatokat, tevékenységeket, döntéseket, magatartást döntően a 
jog, ezen túlmenően a piac, a gazdaság szereplői szabályozzák. Mégis emellett, 
vagy ezek ellenére léteznek íratlan szabályok, normák, etikai útmutatók, melye-
ket minden vállalkozásnak elemi érdeke betartani, hogy működése hosszútávon 
sikeres lehessen. Az előadásokon kívül a tanulók esettanulmányok feldolgozá-
sával megvizsgálják az erkölcs helyét és szerepét az üzleti életben. Megvitatják, 
hogy a mai magyar gazdaság milyen etikai állapotban van, egyáltalán mi a létjo-
gosultsága az erkölcsnek, a „helyes és korrekt” viselkedésnek a gazdasági élet-
ben. 

A kurzus további célja, hogy bevezesse a tanulókat a protokoll világába, be-
mutassa a protokoll lényegét, fontosságát, annak érdekében, hogy a hallgatók 
majd használni és alkalmazni tudják a protokolláris eszközöket az üzleti életben. 

A kurzus egyfajta gondolatébresztőként kíván segítséget nyújtani a jövő üz-
letembereinek és döntéshozóinak, hogy munkájuk során döntési helyzetben 
mindig tartsák szem előtt: felelősséggel tartoznak nemcsak vállalatuknak és köz-
vetlen felettesüknek, hanem vállalkozásuk tág környezete felé is; továbbá hozzá-
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járul ahhoz, hogy a protokolláris eszközök ismeretének birtokában és azok meg-
felelő alkalmazásával még sikeresebbek legyenek az üzleti életben. 
A számonkérés követelményei: 
A félév elfogadásának feltétele:  

• Két alkalmat meg nem haladó hiányzás a gyakorlati órákról; 
• Egy önálló prezentáció megtartása előre egyeztetett témából; 
• Elfogadott szintű (minimum 60%-os) zárthelyi dolgozat megírása. 

Félévvégi követelmények: 
• Írásbeli kollokvium. 

Félév végi értékelés módszere: 
Az írásbeli kollokvium eredménye 
 
Kötelező irodalom: 
Dr. Csapóné Dr. Riskó Tünde: Üzlet etika BGF 
Tokodi Anikó: Üzleti etikett és protokoll BGF KVIFK, Budapest, 2005 FA-
23-01/2005 
 
Részletes tematika heti bontásban:  
1. hét 1. előadás 
 • Az emberi magatartás szabályozottsága: illem, erkölcs, jog. 

• Az erkölcsi felelősség. 
2. hét 1. gyakorlat 
 Esettanulmányok. 
3. hét 2. előadás 
 Fogyasztóvédelem. 
4. hét 2. gyakorlat 
 Kiselőadások, esettanulmányok. 
5. hét 3. előadás 
 Reklámetika. 
6. hét 3. gyakorlat 
 Esettanulmányok. 
7. hét 4. előadás 
 Viselkedéskultúra. 

Viselkedés nyilvánosság előtt. 
8. hét 4. gyakorlat 
 Szituációs gyakorlatok.  
9. hét 5. előadás 
 • Hivatalos protokoll; 

• Diplomáciai protokoll;  
• Az utazás protokollja. 

10. hét 5. gyakorlat 
 Szituációs gyakorlatok. 
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11. hét 6. előadás 
 • Rendezvényszervezés protokollja;  

• Vendéglátás protokollja; 
• Protokoll sajátosságok külföldön. 

12. hét 6. gyakorlat 
 Szituációs gyakorlatok. 
 

2656-2 Kommunikációs gyakorlat II. félév 
 
A tantárgy képzési célja: 
A tantárgy oktatásának célja, feladata, hogy bevezesse a tanulókat a kommuni-
káció világába, és segítséget nyújtson a mindennapi emberi kapcsolatok kialakí-
tásához, értelmezéséhez, fenntartásához. Bemutassa a kommunikáció lényegét 
és fontosságát. A tanulókban kialakítsa a kommunikációs eszközök tudatos al-
kalmazásának képességét. Sor kerül a kulturált viselkedés szabályainak megis-
merésére, majd alkalmazására az etikett normáinak elsajátításán keresztül. Cél 
továbbá a tanulók megismertetése különböző kommunikációs eszközökkel úgy, 
hogy a gyakorlatban is alkalmazni tudják azokat. 
 
A számonkérés követelményei: 
Az órákon való részvétel, a szituációs játékokban való aktív közreműködés. Egy 
kiselőadás megtartása, és két zárthelyi dolgozat megírása. 
 
Kötelező irodalom: 
Vörösné Dr. Keszler Erzsébet: Kommunikáció alapjai BGF 
 
Részletes tematika heti bontásban:  
1. hét  
 Bevezetés a kommunikáció világába 

A kommunikáció fogalma. Az interakció fogalma, folyamata, eszközrend-
szere.  

2. hét  
 Verbális kommunikáció 

A verbális kommunikáció megjelenésének formái. Milyen információt ad-
hat az írásos dokumentum a készítőjéről. 
A metanyelv és a diszkvalifikált üzenetek szerepe a kommunikációban. 

3. hét  
 Nem verbális kommunikáció csatornái értelmezése, alkalmazása a gyakor-

latban.  
4. hét  
 Nem verbális kommunikációs csatornák értelmezése, alkalmazása a gyakor-

latban. 
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5. hét  
 Távolságtartás, szaganyagok, érintés, vokális csatornák, emblémák.  
6. hét  
 A hallgatók által választott témák bemutatása PowerPointos előadás for-

mában. 
7. hét  
 Az eddig feldolgozott ismeretanyag számonkérése  

Zárthelyi dolgozat 
8. hét  
 Manipulációs csapdák fajtái és alkalmazásuk a mindennapi kommunikáci-

óban.  
9. hét  
 Az emberi játszmák jelentősége az emberi kommunikációban.  
10. hét  
 Alapvető viselkedési normák, formák a mindennapi kommunikációban. 
11. hét  
 Alapvető viselkedési normák, formák a mindennapi kommunikációban. 
12. hét  
 Külföldi országok szokásai, illemszabályai. 
13. hét  
 Külföldi országok szokásai, illemszabályai. 

Az éves anyag összefoglalása.  
14. hét  
 Zárthelyi dolgozat 
 

2656-5 Üzleti lélektan II. félév 
 
A tantárgy képzési célja: 
A tárgy oktatásának célja, hogy a tanulók, akik leendő munkájuk során embe-
rekkel fognak kapcsolatot tartani, esetleges konfliktushelyzeteket kell megolda-
niuk, stresszes helyzetben is megállják a helyüket, fel legyenek készülve önma-
guk menedzselésére és a stressz, valamint a vitás helyzetek konstruktív, haté-
kony kezelésére. 
 
A számonkérés követelményei: 
A számonkérés az órai aktív munkából, és a ZH eredményéből tevődik össze. A 
ZH-ban egy megadott szituációt kell elemezni és megoldani, illetve a félév tény-
anyagán alapuló kérdésekre válaszolni. 
 
Kötelező irodalom: 
Az órai előadások anyaga. 
Gordon, T.–Burch, N.: Emberi kapcsolatok, Gordon Könyvek, Budapest, 2001 
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Mohás, L.: Ki tudja, mi a siker? Magyar Könyvklub, Budapest, 2005 
 
Részletes tematika heti bontásban:  
1. hét  
 A kurzus tematikájának és követelményeinek az ismertetése. Bemutatkozó 

játék.  
2. hét  
 Önismeret és emberismeret 
3. hét  
 Hány ember vagyok?  
4. hét  
 Tranzakciók és játszmák 
5. hét  
 Önmenedzselés 
6. hét  
 Önkontroll 
7. hét  
 Konfliktusok 
8. hét  
 A konfliktusok vereségmentes megoldása 
9. hét  
 Csoportélet 
10. hét  
 A csoportok belső szerkezete  
11. hét  
 Csoportfolyamatok 
12. hét  
 Teljesítménymotiváció 
13. hét  
 Befolyásolás 
14. hét  
 Zárthelyi dolgozat 

 

2 6 5 7  m o d u l :  I n f o r m a t i k a i  é s  g a z d a s á g i  s z a k m a i  
i d e g e n  n y e l v  

 
2657-1 Vállalkozások információs és kommunikációs rendszere I. félév 

 
A tantárgy képzési célja: 
Az információ-feldolgozás és az elektronikus kommunikáció olyan formáit és 
módszereit kívánjuk bemutatni, amelyek a kis és közepes vállalkozások mene-
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dzselésekor fontosak. A tárgy követelményeinek teljesítése után a tanuló képes 
lesz felismerni: 
− hogy az egyes tevékenységekhez milyen számítástechnikai eszközök szüksé-

gesek; 
− hogy az egyes tevékenységeket milyen programok segítik. 
 
A számonkérés követelményei: 
Az előadások elméleti anyagának számonkérése teszt feladatsor megoldatásával 
történik. 
A félév során két alkalommal összetett számítógépes gyakorlati feladatok meg-
oldása. 
A számonkérési módok súlyozása: 
1. ZH  2. ZH Teszt 
40 pont   40 pont   20 pont 
Kötelező irodalom: 
Szövegszerkesztési alapismeretek (Főiskolai jegyzet) 
Táblázatkezelés lépésről lépésre I-II. (Főiskolai jegyzet) 
 
Részletes tematika heti bontásban: Előadások  
1. előadás  
 A számítógép és a programok 

A számítógép mint információ-feldolgozó berendezés 
A számítógép főbb részei, a hálózati számítógép 
A programok csoportosítása 
A szövegszerkesztők főbb fajtái és használati lehetőségeik 
Táblázatos munka szövegszerkesztővel vagy táblázatkezelővel 

2. előadás  
 A hálózati számítógépek 
3. előadás  
 Az internet. 
4. előadás  
 Adatkezelések számítógépen 
5. előadás  
 Számítógéppel támogatott tervezés 
6. előadás  
 Rendszerező előadás 
Részletes tematika heti bontásban: Gyakorlatok  
1. hét  
 A személyi számítógép részei, jellemzői, erőforrások. 

Bejelentkezés a hálózatba, azonosító és jelszó. 
Szoftverleltár: az irodai programcsomag részei, és egy speciális angol nyel-
vű tervező szoftver (CAD). 
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2. hét  
 Szövegszerkesztés az irodában 
3. hét  
 Sokoldalas munkadokumentum 
4. hét  
 A hálózati számítógép 
5. hét  
 Elektronikus levelezés 
6. hét  
 Szövegfeldolgozás, ZH előkészítő gyakorlat 
7. hét  
 Témazáró gyakorlat 

1. ZH: Szövegszerkesztés + internethasználat 
8. hét  
 Táblázatkezelés alapjai 
9. hét  
 Elemző számítások táblázatkezelővel 

Üzleti terv alátámasztása elemző számításokkal 
Pénzügyi függvények. Logikai függvény. 
Keresőfüggvények. Diagramok.  

10. hét  
 Betekintés egy adatbázisba 

Készletnyilvántartás adatbázis programmal 
Access (relációs) adatbázis bemutatása 

11. hét  
 Számítógépes tervezés alapjai (CAD) 

A Home Suite 3D belsőépítészeti tervező program használata 
12. hét  
 Infrastruktúra számítógéppel támogatott tervezése 
13. hét  
 Táblázatkezelés és CAD, ZH előkészítő gyakorlat 
14. hét  
 2. ZH: 

Adatbázis-használat. Táblázatkezelési feladat. 
CAD feladat: A tervrajz és paramétereinek a bemutatása szövegszerkesz-
tővel. 
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2657-2 Szakmai idegen nyelv 1. I. félév 
 
A tantárgy képzési célja: 
A nyelvi, kommunikatív és stratégiai kompetenciák kialakítása az alapkészségek 
fejlesztésével annak érdekében, hogy a tanuló képes legyen munkahelyi környe-
zetben, munkavégzéshez kapcsolódó helyzetekben mind a nyelvismeret, mind a 
jártasságok vonatkozásában a célnak megfelelően kommunikálni a Közös Euró-
pai Referenciakeretben meghatározott minimum B1 szinten. Kiemelt cél a mun-
kavállaláshoz kapcsolódó szóbeli és írásbeli műfajok megismertetése és a kap-
csolódó kommunikációs készségek fejlesztése (önéletrajz, motivációs levél, in-
terjú). 
 
A számonkérés követelményei: 
Félévközi követelmények: két ZH dolgozat. 
Félév végi értékelés módszere: dolgozatok + ZH eredményei + órai munka érté-
kelése + házi feladat értékelése. 
Kötelező irodalom: 
Soars–Soars: Headway intermediate 
Market Leader Pre-Intermediate, Market Leader Intermediate 
A kötelező irodalom szintenként más lehet 
 
Részletes tematika heti bontásban :  
1. hét  
 Ismerkedés, bemutatkozás, személyes adatok 
2. hét  
 Iskola, iskolarendszer, tanulás, pályaválasztás 
3. hét  
 Munka, foglalkozások, elképzelések a jövőről 
4. hét  
  Média, tévé, rádió, sajtó, internet 
5. hét  
  Szabadidős tevékenységek, turizmus 
6. hét  
 Szolgáltatóipar, szolgáltatások 
7. hét  
 A reklám szerepei, fajtái, módszerei 
8. hét  
 Szűkebb és tágabb környezet, a környezetvédelem problémái 
9. hét  
 Magyarország bemutatása: földrajzi régiók, kulturális hagyományok 
10. hét  
 Programkínálat a külföldi számára 
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11. hét  
 A célnyelvi ország(ok) jellemzői 
12. hét  
 A célnyelvi ország(ok) kulturális arculata, jelentősége a világ kultúrájá-

ban 
 

2657-2 Szakmai idegen nyelv 2. II. félév 
 
A tantárgy képzési célja: 
A nyelvi, kommunikatív és stratégiai kompetenciák kialakítása az alapkészségek 
fejlesztésével annak érdekében, hogy a tanuló képes legyen munkahelyi környe-
zetben, munkavégzéshez kapcsolódó helyzetekben mind a nyelvismeret, mind a 
jártasságok vonatkozásában a célnak megfelelően kommunikálni a Közös Euró-
pai Referenciakeretben meghatározott minimum B1 szinten. Kiemelt cél a mun-
kavállaláshoz kapcsolódó szóbeli és írásbeli műfajok megismertetése és a kap-
csolódó kommunikációs készségek fejlesztése (önéletrajz, motivációs levél, in-
terjú). 
A számonkérés követelményei: 
Félévközi követelmények: két ZH dolgozat. 
Félév végi értékelés módszere: dolgozatok + ZH eredményei + órai munka érté-
kelése + házi feladat értékelése. 
 
Kötelező irodalom: 
Cotton–Falvey–Kent: Market Leader 
 
Részletes tematika heti bontásban:  
1. hét  
 Főiskolai tanulmányok, karriertervek 
2. hét  
 Önéletrajz, elhelyezkedés, álláskeresés 
3. hét  
 Munkahelyi környezet, vállalati kultúra 
4. hét  
  Gazdasági alapfogalmak I. 
5. hét  
  Gazdasági alapfogalmak II. 
6. hét  
 Pénz, banki szolgáltatások, árfolyamok 
7. hét  
 Üzleti etika 
8. hét  
 Kulturális sokszínűség, a célnyelvi ország(ok) 
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9. hét  
 Globalizáció, globális problémák, helyi megoldások 
10. hét  
 Európai Unió 
11. hét  
 Magyar gazdaság, Magyarország lehetőségei az Európai Unióban 
12. hét  
 A technológia szerepe, e-mail, internet stb. 
 

2 6 5 8  m o d u l :  V á l l a l k o z á s o k  m e n e d z s e l é s e  
 

2658-1 Gazdálkodási ismeretek I. félév 
 
A tantárgy képzési célja: 
A tárgy célja, hogy megismertesse a felsőfokú szakképzés tanulóit a gazdálko-
dással összefüggő legfontosabb alapfogalmakkal, a gazdaság alapvető egységei-
nek, a háztartásoknak és vállalkozásoknak a működési jellemzőivel, néhány 
alapvető nemzetgazdasági mutatóval és folyamattal, továbbá a mai magyar gaz-
daság legfontosabb folyamataival. 
 
A számonkérés követelményei: 
Kollokvium, melynek feltétele egy tetszőlegesen (ajánlott kínálati árucsoport 
szerint) választott témában minimum 15 gépelt oldal terjedelmű házi dolgozat 
beadása és annak prezentálása. 
 
Kötelező irodalom: 
Horn Miklós: Gazdálkodási ismeretek c. jegyzete az előadásokon történő kiegé-
szítésekkel 
 
 
Részletes tematika heti bontásban:  
1. hét  
 A gazdálkodásról  
2-3. hét  
 A piac, a piaci mechanizmus 
4. hét  
 A háztartások szerepe a piacgazdaságban 
5. hét  
 A vállalkozások a piacgazdaságban 
6. hét  
 A vállalkozások termelő, szolgáltató és piaci szerepe, tevékenysége 
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7. hét  
 Az állam gazdasági szerepe, a piac szereplője 
8. hét  
 A piacgazdaságok teljesítményének mérése 
9. hét  
 A gazdaság, a nemzetgazdaság teljesítményének növekedése 
10. hét  
 Korunk egyensúlyzavarai I. 

A munkanélküliség 
11. hét  
 Korunk egyensúlyzavarai II. 

Az infláció 
12. hét  
 A magyar gazdaság a 21. század első évtizedében 
13. hét  
 Egyensúly, növekedés és reform 
 

2658-2 Marketing alapismeretek I. félév 
 
A tantárgy képzési célja: 
A tanulók ismerjék meg a marketing fogalmát, kialakulásának és elterjedésének 
okait. Legyenek tisztában azzal, hogy a marketing-szemlélet (a külső-belső kö-
rülményekhez való alkalmazkodás) nélkülözhetetlen a szervezet hatékony és 
sikeres működéséhez. Kapjanak átfogó, alapozó ismeretanyagot a marketing 
eszköztárát és egyes elemeit illetően, s ennek alapján váljanak alkalmassá arra, 
hogy további tanulmányaik során mélyebb és alaposabb ismereteket szerezhes-
senek adott specializációjuknak megfelelően. 
 
A számonkérés követelményei: 
Kollokvium, melynek feltétele egy sikeres (legalább 60 százalékos) zárthelyi 
dolgozat megírása és egy szabadon választott termékszolgáltatás marketingjéről 
szóló, minimum hat oldal terjedelmű házi dolgozat megfelelő tartalmú és szín-
vonalú elkészítése. 
 
Kötelező irodalom: 
Veres–Szilágyi: A marketing alapjai, Perfekt, 2005 
 
Részletes tematika heti bontásban:  
1. hét  
 A marketing alapjai 
2. hét  
 A piac alapfogalmai 
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3. hét  
 A marketing információs rendszer 
4. hét  
 A szegmentálás 
5. hét  
 Marketingstratégiák 
6. hét  
 Marketing-mix 
7. hét  
 Zárthelyi dolgozat 
8. hét  
 A termékpolitika 
9. hét  
 Az árpolitika 
10. hét  
 Elosztás-politika 
11. hét  
 A marketingkommunikáció  
12. hét  
 Szolgáltatásmarketing 
13. hét  
 A marketing speciális területei 
14. hét  
 Új irányzatok a marketingben 
 

2658-3 Üzleti statisztika I. félév 
 
A tantárgy képzési célja: 
A tanulók ismerjék meg a kvantitatív módszerekkel végzett elemzési lehetősé-
geket, készségszinten sajátítsák el a szakmájuk gyakorlásához szükséges ismere-
teket: 

• a statisztikai adatok, mutatószámok értését, 
• a statisztikai adatszerzés, adatelemzés legfőbb elveit, 
• a leíró statisztika eszköztárát és alkalmazását. 

A tárgynak meg kell alapoznia a szaktárgyakban előforduló módszerek haszná-
latát. 
 
A számonkérés követelményei:  
A félévet gyakorlati jegy zárja.  
A gyakorlatokon történő részvétel (legfeljebb három hiányzás fogadható el). 
Két dolgozat megírása kötelező.  
A gyakorlati jegy az alábbi skálán állapítható meg: 



TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 

 38 

 
Összesen szerzett pontszám Osztályzat 

  0-50 elégtelen (1) 
51-62 elégséges (2) 
63-75 közepes (3) 
76-87 jó (4) 
88-100 jeles (5) 

 
Kötelező irodalom: 
Antalné Takács Éva–Horváth Jenőné dr.–Dr. Szunyogh Zsuzsa: Statisztikai 
alapismeretek (HEFOP) Átdogozott tankönyv 
 
Ajánlott irodalom: 
Korpás Attiláné dr. (szerk.): Általános statisztika I. Tankönyvkiadó, 1996 
 
Részletes tematika heti bontásban:  
1. hét  
 Bevezető fogalmak (sokaságok, ismérvek, mérési skálák). 

Statisztikai adatok minősége, pontosságuk. 
2. hét  
 A viszonyszámok típusai (megoszlási, dinamikus, intenzitási). 

Dinamikus viszonyszámok. 
3. hét  
 Intenzitási viszonyszámok. 
4. hét  
 Mennyiségi ismérv szerinti elemzés. 

Statisztikai táblák szerkesztése. 
Grafikus ábrázolás. 

5. hét  
 Átlagok. Súlyozott és súlyozatlan átlagok. A számtani átlag főbb tulajdon-

ságai. Egyéb átlagok. 
6. hét  
 Helyzetmutatók. 

Szóródási mérőszámok (terjedelem, szórás, relatív szórás). 
7. hét  
 1. Zárthelyi dolgozat 
8. hét  
 Viszonyszámok átlagolása. 
9. hét  
 Standardizálás. 

Összetett intenzitási viszonyszámok (főátlagok) összehasonlítása térben és 
időben. 
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Különbségfelbontás. 
10. hét  
 Standardizáláson alapuló indexszámítás. 
11. hét  
 Érték-, volumen- és árindexszámítás. Laspeyres, Paasche és Fisher érték-, 

volumen- és árindexek. Aggregátformák. 
12. hét  
 Gyakorlás az indexek témaköréből. 
13. hét  
 2. Zárthelyi dolgozat: 
14. hét  
 A félév zárása. 
 

2658-4 A vállalkozások ellenőrzési rendszerei, módszerei I. félév 
 
A tantárgy képzési célja: 
Az elszámolás-orientált, regisztráló szemlélettől, tevékenységektől nem elsza-
kadva, a gazdálkodó beállítottságú, a vállalkozási gyakorlatot segítő, minősítő, 
ellenőrző szemlélet irányába kell a tanulók gondolatatait, problémafeltáró és 
megoldó képességeit irányítani, hogy a gyakorlatban – hasznosítva az értékelési 
ellenőrzési ismereteiket – a folyamatokban hatékonyan alkalmazva járuljanak 
hozzá a vállalkozás eredményes gazdálkodásához. 
 
A számonkérés követelményei: 
A félév során egy zárthelyi dolgozat, melyek elérhető pontszáma: 30, az elért 
pontszám a kollokviumi érdemjegybe – a tanuló saját döntése alapján – beszá-
mítható. Az írásbeli kollokvium elérhető összes pontszáma 100. Az elért (ösz-
szes) pontszám alapján az értékelés: 

  1-59 elégtelen (1) 
60-70  elégséges (2) 
71-80  közepes (3) 
81-90  jó (4) 
91-100  jeles (5) 

 
Kötelező irodalom: 
Előadásvázlat, feladat és részletes feladatmegoldás 
 
Részletes tematika heti bontásban:  
1. hét  
 Az ellenőrzés lényege, szükségessége. 

Az ellenőrzés alapjai, követelményrendszere.  
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Az ellenőrzés fogalma és általános jellemzői. 
Az ellenőrzés általános célja, feladata, módszertana. 

2. hét  
 Az ellenőrzés fajtái és az ellenőrzések csoportosítási szempontrendszerei. 
3. hét  
 Az ellenőrzési munka megszervezésének általános szempontjai. 

Az időszakos helyszíni ellenőrzések munkaszakaszai. 
4. hét  
 Az ellenőrzés előkészítése, tervezése mint kiemelkedő jelentőségű feladat. 
5. hét  
 Az ellenőrzés során tett megállapítások és írásba foglalásuk. 

Az ellenőrzéshez kapcsolódó jogok és kötelezettségek. 
6. hét  
 Az ellenőrzés rendszere Magyarországon. 
7. hét  
 Az önellenőrzés és szabályai. 

Az adóhatósági ellenőrzések és fajtáik. 
Az adóhatósági ellenőrzések szankciói: mulasztási bírság, adóbírság, kése-
delmi pótlék. Jogorvoslati lehetőségek. 

8. hét  
 Összefoglalás. Rendszerezés. 
9. hét  
 A vállalkozások tulajdonosi ellenőrzése és jogszabályi háttere. 

A Felügyelő bizottság feladatai. Az Audit bizottság feladatai. A vezetői 
ellenőrzés. 

10. hét  
 A belső ellenőrzés szükségessége, lényege, célja, feladatai. 

Az ellenőrzés és a kontrolling kapcsolatrendszere. 
11. hét  
 A vagyonvédelem fontossága. 

A vagyonvédelem ellenőrzése és eszközrendszere. 
12. hét  
 Az ellenőrzések dokumentálásának követelményrendszere. 
13. hét  
 A könyvvizsgálói ellenőrzés célja, szükségessége és tartalma. 

A könyvvizsgálat európai és hazai szabályozottsága. 
14. hét  
 Összefoglalás. Rendszerezés. 
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B  m o d u l :  
e g y s é g e s  a l a p o z á s  m o d u l j a i  

 

2 3 5 6  m o d u l :  A z  i d e g e n f o r g a l o m  r e n d s z e r é n e k  
v i z s g á l a t a  

 
2356-1 Bevezetés az idegenforgalomba I. félév 

 
A tantárgy képzési célja: 
Az oktatás elsődleges célja a szabadidő kulturált eltöltési lehetőségeinek, ezen 
belül az idegenforgalom és környezete sokoldalú összefüggésrendszerének, 
piacának, feladatainak, szervezeteinek és hatásainak rendszerszemléletű bemu-
tatása. Feladata továbbá a témával kapcsolatban már meglévő, illetve az okta-
tás során szerzett tanulói ismeretek birtokában korszerű, szilárd elméleti ala-
pokon nyugvó, gyakorlat- és vendégorientált, idegenforgalmi szemlélet és 
gondolkodásmód kialakítása. Célunk, hogy a hallgatók képesek legyenek a 
szabadidő és a turizmus fejlődéstörténetének ismeretében: 
- megérteni napjaink idegenforgalmának főbb fejlődési trendjeit itthon és 
külföldön, 
- eligazodni a turizmus piacának, intézményeinek és környezeti hatótényező-
inek rendszerében, 
- elismerni és értékelni a turizmus gazdasági és egyéb (pl. környezeti) hatásait, 
- megérteni a sport és a kultúra kiemelt szerepét a szabadidő eltöltésében, 
- fentiek ismeretében rendszerszemléletű közelítéssel, elemző módon képe-
sek legyenek közelíteni jelenségekhez, problémákhoz, átlátni mélyebb össze-
függéseket országos, regionális és helyi szinten egyaránt, 
- ismerni a tradicionális nemzetközi és a magyar étkezési kultúra összetevőit, 
sajátosságait, 
- ismerni az idegenforgalmi szálláshelyek típusait, szervezeti felépítését, 
alaptevékenységeiket és kiegészítő szolgáltatásaikat, 
mindezek birtokában legyenek képesek majd gyakorló szakemberként korszerű 
termékfejlesztésre, valamint a vendégcentrikus szolgáltatói attitűd felvállalására. 
 
A számonkérés követelményei: 
A félév kollokviummal zárul. Az értékelés alapja az előadáson elhangzottak, 
valamint a kötelező szakirodalom ismerete. 
 
Kötelező irodalom: 
C. Kaspar–Fekete M.: Turisztikai alapismeretek, Budapest, 2002 
dr. Jenkei L.: Értekezés a turizmus szociológiai irányzatáról, Budapest, 2002 
Turizmus szakfolyóirat 



TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 

 42 

Részletes tematika heti bontásban:  
1. hét  
 A turizmus rendszere, piaca, környezete és intézményrendszere ismeret-

kör birtokában épülhetnek a tárgykörben megszerzett ismeretekre a to-
vábbi szakmai blokkok. 
A szabadidő és a turizmus fogalmának meghatározásai, csoportosításai, 
alapfogalmai. A turizmus története, fejlődése, tömegessé válása és helyze-
te napjainkban. 

2. hét  
 A turizmus és környezete: közgazdasági, társadalmi-kulturális, politikai, 

technológiai és ökológiai környezet és kölcsönhatásuk. 
3. hét  
 A közlekedés és a turizmus. A személyközlekedés fejlődése, tömegessé 

válása. A turizmus közlekedési ágai. 
4. hét  
 A turizmus alanya. Szükséglet fejlődése, keresletté válása. A turizmus 

keresletének jellemzői és sajátosságai. A fogyasztási szokások változásai. 
5. hét  
 A turizmus alanyainak tipizálása. Motivációk. Üdülő- és hivatásturizmus. 

Endogén és exogén tényezők. 
6. hét  
 Az idegenforgalmi statisztika. A statisztikai adatgyűjtés szerepe és jelen-

tősége. Adatgyűjtési módszerek. A turizmus bevételeinek számítási mó-
dozatai. 

7. hét  
 A turizmus tárgya, intézményrendszere.  Turisztikai kínálat: természeti és 

ember alkotta adottságok. Alap- és idegenforgalmi infrastruktúra. Felké-
szültség elemei és fogadóképesség. Vonzerők. 

8. hét  
 A turizmus intézményei. Települések. A turizmus vállalkozásai. Civil 

szervezetek. 
9. hét  
 A turizmus piaca és annak sajátosságai. A piac összetevői. Költés struktú-

ra. Verseny és krízisérzékenység. A turizmus-marketing jelentősége és 
sajátosságai. 

10. hét  
 A turizmus közvetlen és közvetett hatásai. Társadalmi és gazdasági hatá-

sok (GDP, regionális és multiplikátorhatás, fizetési mérleg, foglalkoztatá-
si, kiegyenlítési és értéktermelési funkció) 

11. hét  
 A turizmus állami, ágazati, területi (regionális) és helyi irányítása, annak 

nemzetközi és hazai rendszerei. Az EU turizmusirányítási rendszerei. Ál-
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lamigazgatás turizmussal és vendégforgalommal kapcsolatos feladatai, 
felelőssége. A Tourinform irodák. Az idegenforgalom szakmai és társa-
dalmi civil szervezetei. 

12. hét  
 A turizmuspolitika fogalma és célja. A turizmuspolitika meghatározó té-

nyezői, eszközei, hordozói és intézményei. A turizmuspolitika mint a 
gazdaságpolitika része. Egyes kiemelt EU országok turizmuspolitikájá-
nak összehasonlítása. 

13. hét  
 A magyar turizmus SWOT analízise. A magyar turizmuspolitika. Turiz-

mus törvény és országos turizmuskoncepció. 
14. hét  
 Regionális, kistérségi és helyi turizmuspolitika. A szabadidő-politika és a 

turizmuspolitika összefüggése. A turisztikai régió (vidék) felvevőképes-
sége. Szelíd és kemény turizmus. A turizmus nemzetközi szervezetei és 
azok magyar kapcsolatai. 

 
2356-2 Sajátos turisztikai erőforrások II. félév 

 
A tantárgy képzési célja: 
A tanulók ismerjék meg a turizmusban hasznosítható természet és ember alkotta 
erőforrások teljes körét, amelyet az idegenforgalmi földrajzban és művelődéstör-
ténetben nem vagy csak vázlatosan oktatunk. Fontos, hogy a hallgatók meg tud-
ják különböztetni az ingyenesen hasznosítható javakat az ellenértékesen, jelle-
génél fogva piaci kínálatkén hasznosíthatóktól. A tanulók világosan értsék a tu-
risztikai erőforrások hasznosításánál a komplexitás szükségességét. 
 
A számonkérés követelményei: 
A félév kollokviummal zár. Az értékelés alapja az előadáson elhangzottak, va-
lamint a kötelező szakirodalom ismerete 
 
Kötelező irodalom: 
dr. Jenkei László: Értekezés a turizmus elméletének szociológiai irányzatáról 
BGF KVIFK, 2002 
Fél Edit–Hofer Tamás–Csilléry Klára: A magyar népművészet Budapest, 1969 – 
kijelölt fejezetek 
Erdős Ferenc: Ágazati és regionális kommunikációs földrajz 2. kötet Pécs JPTE 
1995 – kijelölt fejezetek 
Az előadás vázlatai  
A Turizmus Bulletin vonatkozó cikkei 
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Részletes tematika heti bontásban:  
1. hét  
 A turisztikai attrakciók és turisztikai erőforrások 
2. hét  
 Nemzeti parkok, természetvédelmi területek, arborétumok 
3. hét  
 Gyógy- és termálvizek, sík- és vadvizek, természetes és mesterséges tavak 
4. hét  
 Barlangok, sziklás hegyek 
5. hét  
 Élményparkok, vízi parkok 
6. hét  
 Sportolási intézmények (sportpályák, sportcsarnokok, uszodák stb.) 
7. hét  
 Kulturális intézményrendszer (múzeumok, skanzenek, művelődésházak, 

színházak, hangversenytermek, kiállító csarnokok, tájházak stb.) 
8. hét  
 Néprajz, tárgyi néprajz, népművészet 
9. hét  
 Szellemi néprajz, népszokások, néphagyományok, népzene, népdalok 
10. hét  
 Régiók történelme (emlékek, hagyományok, műemlékek stb.)  
11. hét  
 Az UNESCO-világörökségek, hazai világörökségek 
12. hét  
 Várak és kastélyok 
13. hét  
 Turisztikai vonzerők osztályozása, vonzerőleltár 
14. hét  
 A turizmus helyszíne mint erőforrás 
 

2356-3/1 Idegenforgalmi földrajz 1. I. félév 
 
A tantárgy képzési célja: 
A tantárgy alapozó tárgy. Tanításának célja, hogy a korábban szerzett ismeret-
anyagra támaszkodva és a vele párhuzamosan tanult ismeretekkel összekapcsol-
va gyarapítsa és bővítse a tanulók általános és szakmai műveltségét, segítse elő a 
megszerzett ismeretek gyakorlati alkalmazását. Specifikus célkitűzés az, hogy a 
hallgató legyen képes Magyarország és hazánk minden idegenforgalmi régiójá-
nak idegenforgalmi kínálatát (adottságok és infrastruktúra) pontosan és napraké-
szen ismertetni, mely ismeretek megléte szükséges az utazásszervezés és értéke-
sítés c. tárgy sikeres elsajátításához is. Egyúttal a tanulók legyenek képesek 
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mindezen ismeretekhez a megfelelő információs forrást használni, az informáci-
ókat szelektálni. Ugyanakkor igen fontos a kívánatos szakmai szemlélet kialakí-
tása. 
 
A számonkérés követelményei: 
A félév kollokviummal zárul. A hallgatóknak a kötelező szakirodalmon kívül az 
előadások anyagát is tudniuk kell. 
 
Kötelező irodalom: 
Hegedüs E.: Idegenforgalmi földrajz BGF-KVIFK Budapest, 1999, 139 p. 
Aubert A. (szerk.): Magyarország idegenforgalma Szakkönyv és atlasz, 
Chartographia Budapest, 2006, 65 p. 
 
Részletes tematika heti bontásban:  
1. hét  
 Az idegenforgalmi földrajz tárgya, módszere, elemző és feltáró oldala, 

vonzerőink átfogó jellemzése: hagyományos és alternatív vonzerők. 
2. hét  
 Az idegenforgalmi fogadóképesség és felkészültség. (Infrastruktúra, szál-

lás- és étkezési lehetőségek, kereskedelmi hálózat, szórakozás, sport, ide-
genforgalmi jellegű szolgáltatások. 

3. hét  
 Az idegenforgalmi vonzerő és versenyképesség. 
4. hét  
 A közlekedés szerepe az idegenforgalomban. 

Magyarország közlekedési helyzetének bemutatása a tranzitforgalom függ-
vényében, közúti és vasúti rendszerünk bemutatása, radiális és transzverzá-
lis közlekedési folyosók, légi és vízi közlekedésünk jellemzése. 
A hazai közlekedési rendszer jövőbeli fejlesztési tervei (közúti, vasúti, bel-
földi légi) 
Hazánk környezeti állapotának idegenforgalmi értékelése a táj, a felszíni 
vizek, a levegőminőség térségi jellemzőivel. 

5. hét  
 Magyarország idegenforgalmi adottságai I. 

Védett természeti értékeink idegenforgalmi hasznosítása, zónásítás, nemze-
ti parkok, tájvédelmi körzetek és természetvédelmi területek értékei. 
Hazai örökségi értékeink, világörökségi helyszíneink és turisztikai haszno-
sításuk bemutatása. 

6. hét  
 Magyarország idegenforgalmi adottságai II. 

Magyarország klimatikus adottságai, éghajlati körzetei és jellemzői, ezek 
idegenforgalmi jelentősége. 
Klimatikus gyógyhelyek jellemzői: gyógyklímák és gyógybarlangok Ma-
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gyarországon. 
7. hét  
 Magyarország idegenforgalmi adottságai III. 

Ásvány-, termál- és gyógyvizek kritériumai, osztályozásuk, termálforrása-
ink területi elhelyezkedése. 
Jelentősebb gyógyfürdőink területi elhelyezkedése, vizük jellemzői, életta-
ni hatásaik, gyógyturizmusunk. Borok és hungarikumok. 

8. hét  
 Magyarország idegenforgalmi adottságai IV. 

Magyarország művészeti emlékei. 
9. hét  
 Magyarország regionális idegenforgalmi földrajza I. 

Magyarország régiói, tervezési-fejlesztési és idegenforgalmi régiók. 
10. hét  
 Magyarország regionális idegenforgalmi földrajza II. 

Budapest és környéke 
11. hét  
 Magyarország regionális idegenforgalmi földrajza III. 

Balaton és környéke idegenforgalmi körzet. 
12. hét  
 Magyarország regionális idegenforgalmi földrajza IV. 

Dunántúl egyéb területei (Kisalföld, Nyugat-Dunántúl, Délnyugat-
Dunántúl, Dél-Dunántúl, Velencei-tó és környéke). 

13. hét  
 Magyarország regionális idegenforgalmi földrajza V. 

Észak-Magyarország. 
14. hét  
 Magyarország regionális idegenforgalmi földrajza VI. 

Alföld. 
 

2356-3/2. Idegenforgalmi földrajz 2. II. félév 
 
A tantárgy képzési célja: 
A tantárgy alapozó tárgy. Tanításának célja, hogy a korábban szerzett ismeret-
anyagra támaszkodva és a vele párhuzamosan tanult ismeretekkel összekapcsol-
va gyarapítsa és bővítse a tanulók általános és szakmai műveltségét, segítse elő a 
megszerzett ismeretek gyakorlati alkalmazását. Specifikus célkitűzés az, hogy a 
tanulók legyenek képesek a fontosabb fogadó, tranzit és küldő országok idegen-
forgalmi kínálatát (adottságok és infrastruktúra) pontosan és naprakészen ismer-
tetni. Egyúttal legyenek képesek mindezen ismeretekhez a megfelelő informáci-
ós forrást használni, az információkat szelektálni. Ugyanakkor igen fontos a kí-
vánatos szakmai szemlélet kialakítása. 
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A számonkérés követelményei: 
A félév kollokviummal zárul. A hallgatóknak a kötelező szakirodalom kívül az 
előadások anyagát is tudniuk kell. 
 
Kötelező irodalom: 
Hortobágyi M.: Idegenforgalom földrajza II. Európa, KVIF, Budapest, 1998 
Középiskolai földrajzi atlasz 
 
Részletes tematika heti bontásban:  
1. hét  
 Európa természeti képe, földrajzi régiói, nagytájai 

Európa földrajzi határai, természeti tájai 
2. hét  
 Európa nagy domborzati egységei, kialakulásuk fő időszakai, idegenfor-

galmi jellemzőik 
3. hét  
 Az európai klíma idegenforgalmi szempontú jellemzése (napsütés, hőmér-

séklet, csapadék, szél)  
Az európai tengerpartok jellemzői; Európa vízrajza: tavak és folyóvizek 

4. hét  
 A kontinens növényvilágának övezetenkénti jellemzése, turisztikai értéke-

lése 
Európa történelmi-kulturális régiói: történelmi korok és fennmaradt emlé-
keik 

5. hét  
 Európa történelmi régiói, műemléki értékei, kulturális tradíciói, világörök-

ségi értékei 
Népek, nyelvek és vallások Európa nagyrégióiban 

6. hét  
 A kontinens gazdaságának mai képe. Legfejlettebb területek, küldő orszá-

gok 
Az innováció terjedésének övezetei, fogadó és tranzit zónák Európa ide-
genforgalmi térképén. Jelentős fogadóterületek Európán kívül 

7. hét  
 Európa közlekedési rendszere 

A kontinens gyorsforgalmi út- és vasúthálózata, vízi közlekedése és légi-
forgalmi gócpontjai 

1 gyakorlat  
 Az Alpok országai, az alpi desztináció turisztikai jellemzői I.: természet, 

gazdálkodás és turizmus 
Az Alpok országai, az alpi desztináció turisztikai jellemzői II.: az alpi or-
szágok idegenforgalmi jellemzői, főbb turisztikai desztinációi 
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2 gyakorlat  
 A mediterrán Európa 

Nyugat-mediterrán: Franciaország, Spanyolország és Portugália 
3 gyakorlat  
 Kelet-mediterrán medence: Olaszország, Görögország  
4 gyakorlat  
 Az atlanti Európa országai: 

Németország, Benelux országcsoport, Nagy-Britannia és Írország 
5 gyakorlat  
 A skandináv országcsoport: Dánia, Norvégia, Svédország és Finnország 
6 gyakorlat  
 Közép-Európa és a Baltikum országai: 

Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Horvátország, Litvánia, 
Lettország és Észtország  

7 gyakorlat  
 Kelet-Európa országai: Ukrajna, Moldávia, Oroszország 

A Balkán-félsziget országai: Szerbia, Montenegró, Macedónia, Albánia, 
Románia, Bulgária 

 
2356-4 Művelődéstörténet 1. I. félév 

 
A tantárgy képzési célja: 
A művelődéstörténet végigvezeti a tanulót a kultúra történetén, mindig azokat a 
társadalmi, eszmei, filozófiai, vallási, művészeti stb. jelenségeket emelve ki, 
amelyek az egyes korszakokra a legjellemzőbbek voltak, meghatározták azokat, 
a fejlődés újabb lépcsőjét jelentették, és hatásuk direkt vagy indirekt módon má-
ig jelenlévő szellemi és tárgyi örökségünket alkotja. 
A tárgy specifikus célja, hogy a tanulók képesek legyenek ezen örökség idegen-
forgalmi értékének és jelentőségének felismerésére. 
A tantárgy célkitűzése, hogy a hallgatók olyan emberközpontú gondolkodási 
módszert sajátítsanak el, ami lehetővé teszi a társadalom és a kultúra jelenségei 
közötti összefüggések felismerését, szélesítve ezzel általános műveltségük alap-
jait. 
A tanulók rövid áttekintést kapnak a főbb Európán kívüli civilizációkról és 
egymásra gyakorolt hatásukról. 
A gyakorlati tudás elsajátíttatása mellett kívánatos cél, hogy minél több tanuló-
ban megfogalmazódjék a műveltség és a tovább-művelődés igénye. 
 
A számonkérés követelményei: 
A félév kollokviummal zárul, melyen a tanulók számot adnak a tantárgyban 
szerzett jártasságukról. A számonkérés az előadásokon elhangzottakra is vonat-
kozik. 
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Kötelező irodalom: 
Gombrich: A művészet története, kijelölt fejezetek, mindenkori legújabb kiadás 
Glasenapp: Az öt világvallás, Gondolat, Budapest 1988, kijelölt fejezetek 
Kósa László: A magyar művelődéstörténet, Corvina 1998, kijelölt fejezetek 
 
Részletes tematika heti bontásban:  
1. hét  
 A művelődéstörténet fogalma, a különböző nézetek és iskolák 

A művelődéstörténet szerepe az idegenforgalomban 
2. hét  
 Az Európán kívüli nagy kultúrák I. 

India I. 
3. hét  
 Az Európán kívüli nagy kultúrák I. 

India II. 
4. hét  
 Az Európán kívüli nagy kultúrák II. 

Kína I. 
5. hét  
 Az Európán kívüli nagy kultúrák II. 

Kína II. 
6. hét  
 Az Iszlám 
7. hét  
 Az Iszlám és az európai kultúra kölcsönhatása 

Iszlám emlékek mint idegenforgalmi vonzerő 
8. hét  
 Európa fogalma, értelmezések, iskolák 

Az Európai Unió szellemi gyökerei 
9. hét  
 A zsidó-keresztény hagyomány 
10. hét  
 A kereszténység szakrális helyei – zarándoklatok, világörökségek 
11. hét  
 A klasszikus antikvitás öröksége – Hellász kultúrája, hatása, idegenforgal-

mi jelentősége I.  
12. hét  
 A klasszikus antikvitás öröksége – Hellász kultúrája, hatása, idegenforgal-

mi jelentősége II.  
13. hét  
 A klasszikus antikvitás öröksége – az ókori Róma kultúrája, hatása, ide-

genforgalmi jelentősége 
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14. hét  
 A felvilágosodás, modernitás, posztmodern, globalizáció, lokalizáció, 

globalizáció 
Posztmodern kihívások és az idegenforgalom 

 
2356-4/2 Művelődéstörténet 2. II. félév 

 
A tantárgy képzési célja: 
A tantárgy célja, hogy a tanulók biztos tudást szerezzenek az európai kultúrát 
illető szakkifejezések és fontosabb nevek területén, valamint gyakorlati képes-
ségük fejlődjék a főbb stílusirányzatok önálló felismerésére és történeti kontex-
tusba helyezésében. A tantárgy keretében sor kerül az európai, ezen belül kon-
centráltabban a magyar mindennapi élet struktúráinak vizsgálatára is a főbb tör-
ténelmi korokban. 
A tárgy specifikus célja, hogy a tanulók képesek legyenek a magyar kulturális 
örökség idegenforgalmi értékének és jelentőségének felismerésére. 
 
A számonkérés követelményei: 
A félév kollokviummal zárul, melyen a hallgatók számot adnak a tantárgyban 
szerzett jártasságukról. A számonkérés az előadásokon elhangzottakra is vonat-
kozik. 
 
Kötelező irodalom: 
Kovács Imre: Magyar művelődéstörténet, BGF KVIFK főiskolai jegyzet, 1996 
 
 
Részletes tematika heti bontásban:  
1. hét  
 Az európai művelődéstörténet nagy korszakai 

A klasszikus ókor művészete 
2. hét  
 A Kárpát-medence kulturális öröksége 

A klasszikus antikvitás nyomai Magyarországon 
3. hét  
 A magyarság mint entitás 
4. hét  
 A középkor filozófiája és művészete Európában és Magyarországon 
5. hét  
 Reneszánsz és reformáció Európában és Magyarországon 

A török uralom 
6. hét  
 Az ellenreformáció Európában és Magyarországon, a barokk művészet 
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7. hét  
 Az ész kultusza – a 18. század meghatározó eszmei irányzatai és stílusai 

A magyar felvilágosodás 
8. hét  
 A hosszú 19. század jellemzői és magyar sajátosságai 

1867-1919 
9. hét  
 A művelődéstörténet színterei I.: város  

Budapest fejlődése az első világháborúig 
10. hét  
 Az első világháborút lezáró békék, békediktátumok és következményei 

Trianon 
11. hét  
 A diktatúrák kora, a XX: század  
12. hét  
 A művelődéstörténet színterei II. a falu – a néprajzi örökség 
13. hét  
 A művelődéstörténet színterei II. a falu – a néprajzi örökség 

Népi tájegységek 
14. hét  
 A művelődéstörténet színterei II. a falu – a néprajzi örökség 

Népi tájegységek 
 

2 3 5 7  m o d u l :  K i a l a k í t j a  é s  h a s z n o s í t j a  
a z  i d e g e n f o r g a l m i  v á l l a l k o z á s o k  t e r m é k e i t  

 
2357-1 Vendéglátó ismeretek I. félév 

 
A tantárgy képzési célja: 
A tantárgy célja, hogy egy leendő idegenforgalmi és szállodai szakember számá-
ra a szükséges és nélkülözhetetlen vendéglátó étel- és italismeret megtanulását 
biztosítsa. Ezen belül cél az, hogy a tantárgy bemutassa az ételkészítési és érté-
kesítési folyamatok időbeli és térbeli elemeit, illetve a történeti és a nemzetközi 
környezetet is. Hangsúlyozza az ételkészítés mint a vendéglátó tevékenység 
termelő folyamatának, az új érték létrehozási fázisának jelentőségét. Felhívja a 
figyelmet a modern technika alkalmazására és annak korlátaira, valamint a ma-
gas élőmunka-arány miatt a megfelelő munkaerő alkalmazásának fontosságára. 
A hallgatók megismerkednek a vendéglátás történetével, a táplálkozástudományi 
alapokkal, az alapvető vendéglátó tevékenységgel, annak tartalmával, üzletköre-
ivel és típusaival, a vendéglátás szervezésének tárgyi és személyi feltételeivel és 
azok sajátos működtetési módozataival. Rövid áttekintést adunk a korszerű táp-
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lálkozási követelményekről is. Az ételismereti alapfogalmak és folyamatok, az 
étrendek, az előételek, a levesek, a főételek, a kiegészítő fogások, az étkezést 
befejező fogások jellemzőinek megismertetése mellett az italismeretre, az italok 
ételekkel való harmonizáltatására is figyelemmel van az oktatás. A vendéglátó 
értékesítés felszerelései, az éttermi terítés, az éttermi terítés menete, a felszolgá-
lói rendszerek, felszolgálási módok és azok gyakorlata, valamint az alapvető ét-
lap- és étrendismeret teszi teljessé a képzés alapjait. A vendéglátásban dolgo-
zókkal szemben támasztott követelmények, a személyi higiénia, a munkavéde-
lem és a baleset-elhárítás is tárgyalásra kerül. 
A gyakorlati képzés keretében a hallgatók az alapterítés mellett megismerked-
nek az ételek és italok felszolgálási technikáival, valamint meghatározott étel- és 
italsorok díszterítésével. 
 
A számonkérés követelményei: 
A vizsga feltétele egy érvényes ZH megléte, a gyakorlati vizsga feltétele a gya-
korlatokon való aktív részvétel. 
 
Kötelező irodalom: 
dr. Csizmadia László: Vendéglátóipari értékesítés alapjai KVIF F-2004 
dr. Seregi Andrásné:  Italismeret FV 03-02/1 
 
 
Részletes tematika heti bontásban (előadás):  
1. hét  
 A vendéglátás története, vendéglátó üzletek, üzlettípusok. 
2. hét  
 Az éttermi értékesítés tárgyi feltételei. Evőeszközök, tálalóeszközök, porce-

lánok, poharak, textíliák egyéb felszerelések. 
3. hét  
 Az éttermi munka. Az éttermi terítés. Terítési módok. Felszolgálási módok, 

felszolgálási rendszerek. 
4. hét  
 Aperitif italok. 
5. hét  
 Bor, a bor szakmai osztályozása, a borkészítés menete, pinceműveletek. 

Magyar borok és borvidékek. 
6. hét  
 Pezsgő és pezsgőgyártás. 
7. hét  
 Sör, sörgyártás. 
8. hét  
 Borpárlatok, konyak, brandy. 
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9. hét  
 A magyar konyha jellegzetes fűszerei, alapanyagai. Ételkészítési ismeretek, 

magyar konyha. Ételismereti alapok. Konyhatechnológiai fogalmak és fo-
lyamatok. 

10. hét  
 Ételek és italok harmóniája. Az italajánlás szabályai. Az italok felszolgálá-

sa. 
11. hét  
 Étlap, étlapszerkesztés, az étrend-összeállítás szabályai, menükártyák. 
12. hét  
 Itallap-szerkesztés, -összeállítás. 
13. hét  
 Rendezvények, díszétkezések. 
14. hét  
 Mikrobiológia – higiéné, HACCP 
 
A gyakorlatok tematikája: 
 
1. hét  
 Követelményrendszer ismertetése. Az étterem, konyha, éttermi eszközök 

ismertetése. 
2. hét  
 Éttermi alapterítés, tányérösszefogás. 
3. hét  
 Díszterítés, tányérösszefogás. 
4. hét  
 Díszterítés, tányérösszefogás. 
5. hét  
 Felszolgálási módszerek gyakorlása, lerámolás.  
6. hét  
 Díszterítés, lerámolások gyakorlása. 
7. hét  
 Italok felszolgálása, bornyitás.  
8. hét  
 Vendéglátó technikák, tányérszerviz, lerámolás, angol I-II. szerviz. 
9. hét  
 Díszterítés. 
10. hét  
 Díszterítés. 
11. hét  
 Díszterítés. 
12. hét  



TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 

 54 

 Díszterítés, tányérösszefogás. 
13. hét  
 Díszterítés, tányérösszefogás.  
14. hét  
 Gyakorlati vizsga.  
 

2357-2 Szálláshely ismeretek II. félév 
 
A tantárgy képzési célja: 
A képzés során a tanulók megismerik az idegenforgalom különböző kereske-
delmi szálláshelyeit, valamint a nem kereskedelmi szálláshelyek típusait, azok 
kialakítási, szervezettségi és működésbeli lehetőségeit. Megismerik a tárgyi és 
személyi követelményeket, az alapvető szálláshelyi munkakörök feladatait, a 
vendégfogadás helyiségeit, azok berendezését, a vendégproblémák intézését. 
Az ismeretek alapján képesek lesznek a különböző szálláshelyek munkaköreinek 
betöltésére. 
 
A számonkérés követelményei: 
A félév kollokviummal zárul, melyen a hallgatók számot adnak a tantárgyban 
szerzett jártasságukról. A számonkérés az előadásokon elhangzottakra is vonat-
kozik. 
 
Kötelező irodalom: 
Bártfai Endre: Szálláshelyi ismeretek BGF KVIFK Budapest, 2005 
 
Részletes tematika heti bontásban:  
1 hét  
 A kereskedelmi és nem kereskedelmi szálláshelyek fogalma, típusait, osz-

tályba sorolásuk és minősítésük 
2 hét  
 A kereskedelmi és nem kereskedelmi szálláshelyek helyiségei, azok beren-

dezési és felszerelési tárgyai 
3 hét  
 A kereskedelmi és nem kereskedelmi szálláshelyek szolgáltatásainak lehet-

séges csoportjai, a kötelező és fakultatív szolgáltatások összeállítása 
4 hét  
 A szálláshelyek szervezeti felépítése, azok lehetséges változatai és kialakí-

tásuk módjai, a munkaidő választható változatai 
5 hét  
 A különböző munkakörök munkaköri feladatai a vendégciklus alapján, 

azok sajátosságai, a munkahelyek tárgyi eszközei, egyes munkakörök 
munkaköri feladatai (munkaköri leírások) 
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6 hét  
 Vendégpanaszok lehetséges esetei, azok kezelése, felhasználása a munka-

végzés során 
7 hét  
 Kereskedelmi szálláshelytípusok: szállodák, panzió (fogadó) 
8 hét  
 Kereskedelmi szálláshelytípusok: kemping, üdülőház 
9 hét  
 Kereskedelmi szálláshelytípusok: turistaszálló, ifjúsági szálló 
10 hét  
 Nem kereskedelmi szálláshelytípusok: fizető-vendéglátás 
11 hét  
 Nem kereskedelmi szálláshelytípusok: falusi vendéglátás 
12 hét  
 A kereskedelmi szálláshelyek ügyvitel és adatszolgáltatás területei, formái, 

az ügyviteli és statisztikai adatfeldolgozás menete 
13 hét  
 Összefoglalás, témazáró dolgozat előkészítése 
14 hét  
 Zárthelyi dolgozat megírása 
 

2357-3 Utazásszervezés II. félév 
 
A tantárgy képzési célja: 
A tárgy oktatásának elsődleges célja, hogy a tanulók ismerjék meg az utazás-
szervezés és -közvetítés szakmai alapjait, az utazási vállalkozások piacra lépésé-
nek feltételeit. 
A tanulók betekintést kapnak a különböző utazási irodai üzletágak feladataiba, 
úgymint termék-előállítás, szervezett utazások előkészítése, értékesítése és lebo-
nyolítása; szálláshelyek közvetítése, valutaváltás, menetjegy-értékesítés. Az ok-
tatás kitér az idegenvezetők alkalmazásának feltételeire, és betekintést ad a me-
netrendkezelés technikáira. 
A végzett tanulók képesek lesznek különböző utazási szolgáltatások, standard 
valamint for fait utak megszervezésére és lebonyolítására; a csomagtúrák eleme-
inek beszerzése érdekében jó szakmai kapcsolatrendszerek kialakítására és a 
marketing szemléletű, többcsatornás értékesítéspolitikára, és felkészülnek a ha-
tékony üzleti kommunikáció megvalósítására. 
A tárgy további jelentősége, hogy a képzés befejezését jelentő záróvizsgához 
alapvető szakmai ismereteket nyújt. 
 
A számonkérés követelményei: 
Félévközi követelmények: aktív részvétel a foglalkozásokon. 
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Gyakorlati jegy megszerzése két zárthelyi dolgozat alapján. 
Első zárthelyi dolgozat: (szervezett beutaztatás vagy kiutaztatás témakörben 
programterv és kalkuláció, valamint üzleti levél vagy forgatókönyv vagy szóró-
lap készítése) 
Elérhető: 40 pont 
Második zárthelyi dolgozat: teszt írása a félév során oktatott ismeretekből 
Elérhető: 60 pont 
Elérthető maximális pontszám: 100. 
Értékelés:  

50 pontig:  elégtelen (1) 
51-63 pont:  elégséges (2) 
64-75 pont:  közepes (3) 
76-88 pont:  jó (4) 
89-100 pont: jeles (5) 

 
Kötelező irodalom: 
Bihari–Nagy: Utazásszervezés – értékesítés oktatási segédanyag egyes fejezetei 
(FI 3301) 
Bihari–Zalotay–Zsobrák: Esettanulmány utazásszervezés témakörben (FI 3302) 
A többször módosított 213/1996. Korm. r. az utazásszervező és közvetítő tevé-
kenységről 
A többször módosított 214/1996. Korm. r. az utazási és utazást közvetítő szer-
ződésről. 
 
Részletes tematika heti bontásban:  
1. hét  
 Tantárgyi követelmények ismertetése 

Az utazási irodák üzletágai 
Az utazásszervezők, közvetítők piacra lépési feltételei 

3. hét  
 Belföldi turizmus jelentősége 

Üdülési csekk 
A szervezett belföldi turizmus folyamatszakaszai 

5. hét  
 Szervezett aktív turizmus 

A beutaztatás folyamatszakaszai 
Árualap kiajánlási lehetőségei 
Kalkuláció, üzleti levél, forgatókönyv készítésének elvei 

7. hét  
 Szervezett passzív turizmus folyamatszakaszai 

Ajánlatkérés 
Kalkulációkészítés elvei 
Árualap kiajánlása 
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Forgatókönyv-készítés szabályai 
9. hét  
 Utazások értékesítése 

(214/1996. Kormányrendelet) 
Utasvédelem, utasbiztosítás egyéb kérdései 

11. hét  
 Magánszálláshelyek értékesítése 

Pénzváltási tevékenység 
A szervezett turizmus aktuális mutatószámai 

13. hét  
 Turisztikai szakmai szervezetek 

Turizmus irányítása. Turisztikai Célelőirányzat 
Nemzeti Fejlesztési Terv turizmus vonatkozásai 

1. gyakorlat  
 Felmérő teszt íratása. Az utazásszervezéshez szükséges alapismeretek átte-

kintése. 
A hazai utazási irodai piac kialakulása, fejlődése 

2. gyakorlat  
 Légi + vasúti menetrendek kezelése 
3. gyakorlat  
 Példamegoldás szervezett belföldi turizmus témakörben 
4. gyakorlat  
 Utazási irodák szerződései az árualap megteremtése érdekében 

Szerződésekkel kapcsolatos példamegoldás 
5. gyakorlat  
 Példamegoldás szervezett aktív turizmus témakörben 

Kalkuláció. Programtervezés 
6. gyakorlat  
 Példamegoldás szervezett aktív turizmus témakörben 

Üzleti levél, forgatókönyv 
7. gyakorlat  
 Példamegoldás szervezett passzív turizmus témakörben 

Ajánlatkérő levél írása 
Kiutazó csoport számára kalkulációkészítés 

8. gyakorlat  
 Példamegoldás szervezett passzív turizmus témakörben 

Kiutazó csoport részére forgatókönyv írása, szórólap készítése 
9. gyakorlat  
 Önálló kiscsoportos munka 

Beutazó vagy kiutazó túrával kapcsolatos feladatok 
10. gyakorlat  
 Első zárthelyi dolgozat írása  
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11. gyakorlat  
 A szervezett utak szakmai, gazdasági értékelése 

Az utókalkuláció készítése 
12. gyakorlat  
 Zárthelyi dolgozat kiértékelése 

Kiscsoportos munkák kiértékelése 
13. gyakorlat  
 Második zárthelyi dolgozat írása  
14. gyakorlat  
 Összefoglalás, konzultáció 

Második zárthelyi kiértékelése 
Gyakorlati jegyek kialakítása 

 
 

2357-4 Program és rendezvényszervezés II. félév 
 
A tantárgy képzési célja: 
A tanulók ismerjék meg és sajátítsák el az idegenforgalom egyik speciális – 
legösszetettebb tevékenységet jelentő, egyre jobban bővülő – üzletágának, a 
program- és rendezvényszervezésnek, illetve a lebonyolításnak alapvető, sajá-
tos szakmai ismereteit. 
A tantárgy oktatási célja, hogy a végzett tanulók képesek legyenek a különbö-
ző programok és rendezvények megszervezésében közreműködni, majd kellő 
gyakorlat és szak-specifikus elmélyülés után azokat átfogóan szervezni és le-
bonyolítani. Ezért az oktatás során különös hangsúlyt fektetünk a programok 
és rendezvények előkészítésére, a forgatókönyv készítésére, a kalkulációra, a 
lebonyolítási ütemterv elkészítésére, valamint a rendezvény értékelésére, a ta-
pasztalatok összegezésére. 
A tantárgy oktatása során a tanulók a legalapvetőbb idegenforgalmi programok, 
kongresszusok, konferenciák, incentív utak szervezése mellett az idegenforgalmi 
vásárokkal és kiállításokkal is megismerkednek. 
 
A számonkérés követelményei: 
A félév a csoportok által elkészített és az egyéni munkák értékelése alapján gya-
korlati jeggyel zárul.  
 
Kötelező irodalom: 
Tomecskó Erika: Konferencia típusú rendezvények szervezése Budapest, 2003 
dr. Csizmadia László: Incentív rendezvényszervezés 
Előadás-vázlatok. 
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Részletes tematika heti bontásban:  
1. hét  
 A rendezvények és programok szerepe az idegenforgalomban 
2. hét  
 A programszervezés általános menete 
3. hét  
 Nemzeti és helyi ünnepek programszervezési lehetőségei 
4. hét  
  Aktív programok (szenioroknak, kerékpárosoknak, tájékozódási természet-

járóknak, evezősöknek stb.) 
5. hét  
 Speciális érdeklődésű programok (borutak, gasztronómiai programok, szí-

nes magyar mozaik stb.) 
6. hét  
 Kulturális programok (irodalmi kávéház, táncversenyek, népi tánc, rajzver-

seny, amatőr színjátszás stb.) 
7. hét  
 Ifjúsági és gyermek programok 
8. hét  
 Idegenvezetés, csoportkísérés és animáció 
9. hét  
 A konferencia-turizmus jellemzői 
10. hét  
 A kongresszusok, konferenciák szervezésének menete 
11. hét  
 Az incentív túrák általános jellemzői 
12. hét  
 Idegenforgalmi és más kereskedelmi jellegű kiállítások és vásárok szer-

vezése 
13. hét  
 Házon kívüli nagy gasztronómiai rendezvények 
14. hét  
 Sportrendezvények  
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2 3 5 9  m o d u l :  A z  i d e g e n f o r g a l m i  v á l l a l k o z á s o k  
h a t é k o n y  műk ö d t e t é s e  

 
2359-5 Animáció II. félév 

 
A tantárgy képzési célja: 
A tanulóknak az alapvető animációs elméleti tudáson túlmenően ismerniük kell 
az animációs programok jellemzőit. Képesnek kell lenniük célcsoportoknak 
megfelelő animációs programok kialakítására, az ahhoz szükséges eszközök 
működtetésére. Tudniuk kell információt adni az animációs programokról, azo-
kon megfelelő hangulatot kialakítani, a vendégeket aktivizálni. Ismerniük kell az 
animátori szakma támasztotta nagyfokú fizikai és pszichikai megterhelést. 
Az elméleti ismereteken túl a blokk nagy súlyt fektet a gyakorlati ismeretek el-
sajátíttatására is. A hallgatóknak a gyakorlatban is el kell sajátítaniuk a legfonto-
sabb sportok alapjait. Tudniuk kell megtervezni, előkészíteni és levezetni ani-
mációs programokat. Széleskörű szakirodalom-ismerettel kell rendelkezniük a 
legkülönbözőbb játékok, kvízek, táncok stb. területén. 
 
A számonkérés követelményei: 
Elméleti tudás számonkérése: 
Animációs helyszínek kialakítása, vendégekkel, résztvevőkkel való bánásmód, 
eszközök, kellékek ismerete, korosztály és érdeklődés szerinti programismeret, 
naprakész információk az aktuális szórakoztató és sporteseményekről, azok 
animációba történő beillesztésének lehetőségéről. Hagyományok és naptári ün-
nepek szokásainak, azok változásának ismerete, nyomon követése. Az esemény-
animáció és hotel-animáció közötti markáns különbségek ismerete. 
Gyakorlati tudás számonkérése: 
Programsorozat összeállítása, programok levezetése, szabotálások kezelése, já-
tékszabály-módozatok ismerete, eszközök, kellékek ismerete, használatuk be-
mutatása. A vizsgázók által készített koreográfia bemutatása. 
A tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, melynek 40%-át egy zárthelyi dolgozat, 
30%-át egy házi dolgozat (project-terv) és 30%-át az órai munka adja. 
 
Kötelező irodalom: 
Magyar Márton: Turisztikai animáció BGF KVIFK 2006 
 
Részletes tematika heti bontásban (előadás):  
1. hét  
 Az animáció fogalma, története, kialakulásának társadalmi háttere 

Az idegenforgalmi animáció 
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2. hét  
 Az idegenforgalmi animáció helye, szerepe az idegenforgalom rendsze-

rében 
(Animáció, szabadidő-turizmus) 

3. hét  
 Animáció és pszichológia 

A játék pszichológiája 
4. hét  
 Az animáció területei. Testmozgás és sport, társas együttlét, kreatív 

tevékenységek, felfedezések, kaland, a csendes kikapcsolódás animáci-
ója 

5. hét  
 Különböző célcsoportok animációjának sajátosságai 

A programszervezés általános elvei 
6. hét  
 Programok, programsorozatok kialakítása I. 

Különböző célcsoportok animációjának sajátosságai (szenior, család 
stb.) 
Lehetőségek, személyi és tárgyi feltételek, veszélyek 

7. hét  
 Programok, programsorozatok kialakítása II. 

Különböző célcsoportok animációjának sajátosságai (szenior, család 
stb.) 

Lehetőségek, személyi és tárgyi feltételek, veszélyek 
8. hét  
 Programok, programsorozatok kialakítása III. 

Különböző célcsoportok animációjának sajátosságai (szenior, család 
stb.) 

Lehetőségek, személyi és tárgyi feltételek, veszélyek 
9. hét  
 A programok meghirdetése, ösztönzés a részvételre, motiváció 
10. hét  
 Az animáció tárgyi és anyagi feltételei, kalkuláció 
11. hét  
 Az animátor személyisége konfliktus, asszertivitás, szakmai kompe-

tencia, a szerep problematikája  
12. hét  
 Az animátor kommunikációja a szolgáltatói egységgel 
13. hét  
 Animáció és biztonság 

Animáció és környezetvédelem 
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14. hét  
 Összefoglalás 
Részletes tematika heti bontásban (gyakorlat):  
1. hét  
 Az animáció és kommunikáció kapcsolata. Az ismerkedés, jégtörés 

problematikája 
2. hét  
 Jégtörő gyakorlatok megismerése, elsajátítása 
3. hét  
 A játék és érzelmek, azok kezelése. Önélmény – tanulás 
4. hét  
 Játékok tanulása az animáció egyes területeihez I. 
5. hét  
 Játékok tanulása az animáció egyes területeihez II. 
6. hét  
 Programok összeállítása megadott célcsoportra és témára I. 
7. hét  
 Programok összeállítása megadott célcsoportra és témára II. 
8. hét  
 Programok összeállítása megadott célcsoportra és témára III. 
9. hét  
 Programok összeállítása megadott célcsoportra és témára IV. 
10. hét  
 Programszervezési gyakorlatok 
11. hét  
 Kalkuláció gyakorlása 
12. hét  
 Programtervek összeállításának közös elemzése I. 
13. hét  
 Programtervek összeállításának közös elemzése II. 
4. hét  
 Összefoglalás 
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E g é s z s é g  é s  t e s t m o z g á s  
 

2359-6 Testkultúra I. – II. félév 
 
A számonkérés követelményei: 
A testkultúra tantárgyblokk sok szempontból különleges „élőlény” iskolánkban. 
Másságai közül szorosan a követelményekhez tartozik, hogy az elsajátított tu-
dásról nem kell félévente számot adni. Ez annyira elüt az iskola általános rend-
szerétől, hogy mindenképpen indoklást igényel. 
A testgyakorlati formák nagy többségénél a tevékenység eredménye vagy mér-
hető (úszás, atlétika stb.), vagy legalábbis szembetűnő (Sikerült a csel?, Jó volt 
az átadás?, Jó volt a kosárra dobás?, Sikerült a fejállás? stb.). Amennyiben ezen-
kívül számszerűen értékelnénk a teljesítményeket, akkor egyszerű átváltást vé-
geznénk el (pl. távolugrás: négytől öt méterig = négyes, öt méter felett = ötös; te 
jól tudsz kosarazni, tehát ötöst kapsz, te kevésbé jól, tehát hármast, stb.). Esetleg 
eléggé idétlenül mondhatnánk azt is – a tanuló részvételi aktivitását figyelembe 
véve –, hogy aki nagyon szorgalmas, tehát pillanatnyi és majdani egészséges 
életmódja, edzettsége érdekében sokat tett, az ötös. Természetesen kombinálhat-
nánk a teljesítmények és az igyekezet értékelését. 
Az osztályzatokkal való értékeléssel a tantárgy lényegét egyszerűsítenénk le. A 
számokra váltással megfosztanánk a testnevelést a benne rejlő természetes 
adottságoktól, elvennénk a tanulóktól azt a lehetőséget, hogy a testkultúra sajá-
tosságait érzékeljék, és a megfigyelésekre alapozható fontos következtetéseket 
önállóan megfogalmazzák, megértsék. 
Írásban értékeljük a tanulók teljesítményét. 
Mindezeknek megfelelően a diákokkal szembeni legfőbb kívánalmunk: a test-
kultúraórákon érdeklődően, együttműködően, a tanuláshoz szükséges odafigye-
léssel vegyenek részt. A követelmény az, hogy mindenki saját adottságaival, ké-
pességeivel élve minél többet fejlődjön. A folyamat elvárt eredménye azonban 
nem csupán egy-egy testgyakorlati forma ismereteinek valamilyen szintű birtok-
lása, hanem egy talán kevésbé megfogható, de jóval tágabb értelemben vett tu-
dás, amely a tanulók számára segítséget ad a magasabb színvonalú élethez fel-
nőttkorban is. Célunk, hogy legyenek képesek a sportok, mozgások közül vá-
lasztani egyet vagy többet, amely(ek) életmódjuk, életvitelük részévé vál-
hat(nak). Ez a politechnikumi testkultúra-oktatás legfőbb célja. 

 
A fakultáció rendszere: 
• Az első félévben a sportági kínálatból a létszámtól függően (a legtámoga-

tottabb és működő) sportágak indulnak be. 
A választás végleges döntés. Attól eltérni csak rendkívüli esetben – idő-
ben benyújtott írásbeli kérelemmel – a munkacsoport döntése alapján le-
het. 
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Egy adott sportág elindulásához minimum 10 fő jelentkezése szükséges, a 
csapatjátékokban természetesen még ennél is több. 

• A második félév első felében a diákok aktív résztvevői lesznek a testneve-
lési és népi játékok, a sor- és váltóversenyek megismerésének. 
A második félév második felében pedig lehetőség nyílik arra is, hogy ki-
próbálják magukat a tanórák megszervezésében és lebonyolításában. 

 
A testkultúraórák szervezeti keretei: 
• Szabad hiányzás 

A tanulók évente nyolc alkalommal (negyedévente kétszer) hiányozhatnak 
igazolás nélkül, szabadon (bérletrendszer). A fel nem használt alkalmak 
nem vihetőek át a második félévre. 

• Igazolás 
A fent leírtakon kívül hiányozni lehet orvosi igazolással. Mindig az adott 
órára, rendkívüli esetben legkésőbb a következő testkultúraórára kell hoz-
ni az igazolást. 
Teljes felmentést orvosi vagy tanulói javaslatra is csak indokolt esetben 
adhat a testkultúratanár. (Amikor semmit, tehát a kötelező anyag helyett 
mást sem tud csinálni a diák, pl. futás helyett erősíteni sem képes.) Ennek 
értelmében a kérelem mellé a felszerelést célszerű elhozni, hiszen nem 
biztos, hogy megkaphatja a tanuló a teljes felmentést. 
Ha a szabályos felmentés határidőre nem érkezne be, az igazolatlan órát 
eredményezhet. A felmentettek az óra helyszínén tartózkodnak. 
Igazolatlanul hiányzónak bérletmegvonás jár. 

• Felszerelés 
A testkultúraórán átöltözve, sportfelszerelésben lehet részt venni. 

• A testkultúraóra időtartama: 
Az óra csengetéstől csengetésig tart. Az óra kezdetére átöltözve az adott 
helyszínen kell lenni. 
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