
TURISZTIKAI VÁLLALKOZÁS MENEDZSMENT 
SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 

1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Turisztikai vállalkozás menedzsment. 

2. A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő 
megnevezése: 

• szakképzettség: Turisztikai vállalkozás menedzser; 
• a szakképzettség angol nyelvű megnevezése: Tourism enterprise manager. 

3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: Gazdaságtudományok. 

4. A felvétel feltételei: 

A képzésben BA vagy főiskolai szintű végzettséggel rendelkezők vehetnek részt: 

• azon képzési területekről melyekre a szakirányú továbbképzési szak épül: agrár, 
bölcsészettudományi, társadalomtudományi, gazdaságtudományok, jogi és 
igazgatási, sporttudományok; 

• a képzési terület azon képzési ágairól, melyekre a szakirányú továbbképzési szak épül: 
gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus agrármérnöki, környezetgazdálkodási 
és természetvédelmi mérnöki, történelem, politikatudomány, szociális, 
társadalomismeret, közgazdasági, üzleti, igazgatási, sport testkultúra. 

5. A képzési idő, félévekben meghatározva: 2 félév. 

6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit. 

7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető 
ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása 
konkrét környezetben, tevékenységrendszerben 

A szakirányú továbbképzési szakon végzettek 
ismerik: 

• a hazai és nemzetközi turizmus, valamint a turisztikai szuprastruktúra elemeit alkotó 
turisztikai, elszállásolási és vendéglátó vállalkozások keresletét és kínálatát alkotó és 
az ezeket befolyásoló tényezőket; 

képesek: 
• felismerni és sikeresen kezelni az üzemeltetést megelőző és a menedzselés során 

felmerülő kockázati tényezőket; 
alkalmasak: 

• a nemzetközi turisztikai, szálloda- és vendéglátóipari szektor szereplőinek 
összehangolt érdekeit szolgáló szervezet menedzselésére; 

rendelkeznek: 
• az ismereteket, képességeket és készségeket szintetizáló kompetenciákkal, beleértve a 

logikus gondolkodás által vezérelt gyakorlatias feladatértelmezést és az ennek 
megfelelő munkaszervezést, az együttműködést és a kompromisszumkészséget, a 
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döntési és felelősségvállalási képességet, kiegészítve a sikerorientáltságon alapuló 
tervezési képességgel. 

8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb 
ismeretkörökhöz rendelt kreditérték 

8.1. Alapozó ismeretek: 9-12 kredit: 
turisztikai alapismeretek, kvalitatív kutatási módszerek. 

8.2. Szakmai törzsanyag: 36-45 kredit: 
turizmus marketing, vendéglátó ismeretek, turizmusföldrajz, turizmus informatika, 
európai turizmus, elszállásolási ismeretek, szállodamenedzsment és szervezés, 
utazásközvetítése és utazási irodai menedzsment. 

8.3. Választható ismeretek: 3-6 kredit: 
vállalati arculattervezés, turisztikai vállalkozások minőségbiztosítása. 

8.4. Gyakorlati ismeretek aránya: 30-35 %: 18-21 kredit. 

9. A szakdolgozat kreditértéke: 5 kredit. 


