
TURISZTIKAI VÁLLALKOZÁS MENEDZSMENT 

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 

1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Turisztikai vállalkozás menedzsment 

szakirányú továbbképzési szak 

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 besorolása:  

3.1. Képzési terület szerinti besorolás: gazdaságtudományok képzési terület 

 

3.2.  A végzettségi szint besorolása: 

3.2.1.  ISCED 1997 szerint: 5A 

3.2.2.  ISCED 2011 szerint: 6 

3.2.3.  az európai keretrendszer szerint: 6 

3.2.4.  a magyar képesítési keretrendszer szerint: 6 

 

3.3. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti 

tanulmányi területi besorolása:  
3.3.1. ISCED 1997 szerint: 345 

3.3.2.  ISCED-F 2013 szerint: 0413 

 

4. A felvétel feltételei: 

A képzésben bármely területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezők 

vehetnek részt.  

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 

7.1.A képzés célja:  

A szakirányú továbbképzési szak képzése során a hallgatók megismerik és megértik 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 lesznek felismerni és sikeresen kezelni az 

üzemeltetést megelőző és a menedzselés során felmerülő kockázati tényezőket. A képzés 

tantárgyainak és ezek témaköreinek feldolgozása azoknak a kompetenciáknak a 

fejlesztését szolgálja, amelyek lehetővé teszik a nemzetközi turisztikai, szálloda- és 
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vendéglátóipari szektor szereplőinek összehangolt érdekeit szolgáló szervezet 

menedzselését. Ideértve a logikus gondolkodás által vezérelt gyakorlatias 

feladatértelmezést és az ennek megfelelő munkaszervezést, az együttműködést és a 

kompromisszumkészséget, a döntési és felelősségvállalási képességet, kiegészítve a 

sikerorientáltságon alapuló tervezési képességgel. 

 

7.2.Szakmai kompetenciák 
 

7.2.1. Tudás 

 Ismeri a vállalkozás-, projekt-tervezési és -vezetés szabályait, szakmai és etikai 

normáit.  

 Ismeri a problémafelismerés, -megfogalmazás és -megoldás, valamint az 

információgyűjtés és –elemzés korszerű módszereit  

 Ismeri a turizmus komplex rendszerének felépítését, összetevőit és a rendszer 

összefüggéseit  

 Ismeri a turisztikai szervezetek különféle típusai menedzsment-sajátosságait  

 Birtokában van mindazon ismereteknek, amelyek komplex turisztikai és vendéglátó-

ipari fejlesztési projektek előkészítéséhez és megvalósításához szükségesek  

 Átfogó ismeretekkel rendelkezik a turizmus és a társadalom más alrendszerei közötti 

legfontosabb összefüggésekről 

 

7.2.2. Képesség   

 Képes a turizmushoz kapcsolódó tudományterületek releváns fogalmai, elméletei és 

modelljei összefüggéseinek mélyebb megismerésére, illetve ezek alkalmazására 

turisztikai vállalkozási problémák megoldása során  

 Képes önálló új következtetések megfogalmazására, igényes elemzési módszerek 

alkalmazására, komplex problémák megoldására irányuló stratégiák kialakítására, 

döntések meghozatalára, változó hazai és nemzetközi környezetben, illetve 

szervezeti kultúrában is 

 A gyakorlati tudás, tapasztalat megszerzését követően képes turisztikai vállalkozás 

vezetésére, gazdálkodási folyamatok tervezésére, irányítására  

 Nemzetközi, multikulturális környezetben is képes hatékony munkavégzésre 

 Képes a turizmus szereplőivel kapcsolatos különféle üzleti információk gyűjtésére, 

elemzésére és feldolgozására, valamint az információk felhasználására az üzleti 

modellezés, a stratégiai és operatív tervezés, valamint a döntéshozatal során 

 Képes a turizmusra és a kapcsolódó szakterületekre vonatkozó magyar és idegen 

nyelvű szakirodalmi források gyűjtésére, rendszerezésére és elemzésére.  

 Képes összetett turisztikai fejlesztési projektekben való részvételre, illetve ilyen 

projekt vezetésére 

 Magas szintű írásos és szóbeli kommunikációra képes munkahelyi környezetben, 

szakmai és tudományos fórumokon  

 Képes szakmai összefoglalók, elemzések, pályázati anyagok és részletes 

tanulmányok készítésére és prezentálására az infokommunikációs eszközrendszer 

naprakész módszereinek használatával.  

 

7.2.3. Attitűd 

 Munkájában figyel a szélesebb körű társadalmi, ágazati, regionális, nemzeti és 

európai értékekre, különös tekintettel a fenntartható és felelősségteljes turizmus 

szempontjaira  
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 A vendég elégedettségét előtérbe helyező minőségi szemléletmód jellemzi.  

 A turisztikai szakma értékeit és normáit vállalja, törekszik azok kritikai 

értelmezésére és továbbfejlesztésére.  

 Nyitott a turizmus és vendéglátás területén, illetve környezetében jelentkező új 

tudományos és szakmai eredmények iránt, fogékony a gyakorlati tevékenység során 

való hasznosításukra.  

 Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére, erre munkatársait is 

ösztönzi és támogatja 

 Konstruktív, együttműködő és kezdeményező a rendszeres és projektjellegű 

csoportmunkában, készséges a szervezetek közötti együttműködésben és közös 

fejlesztésekben.  

 Kritikusan viszonyul saját, illetve munkatársai munkájához és magatartásához, 

innovatív és proaktív magatartást tanúsít a problémák kezelésében.  

 Elhivatott az élethosszig tartó tanulás révén az önfejlesztésre  

 

7.2.4. Autonómia és felelősség 

 Felelősséget vállal saját munkájáért, az általa irányított szervezetért, vállalkozásért, 

alkalmazottakért.  

 A turizmus társadalmi, gazdasági, technológiai és jogi környezetében bekövetkező 

változások érdeklik, a szakmai döntések következményeinek felelős végiggondolása 

és figyelembe vétele jellemzi.  

 Szervezetpolitikai, stratégiai, irányítási szempontból jelentős területeken is önállóan 

választja ki és alkalmazza a releváns probléma-megoldási módszereket, önállóan lát 

el gazdasági elemző, döntés-előkészítő, tanácsadói feladatokat.  

 Önállóan létesít, szervez és irányít nagyobb méretű vállalkozást vagy nagyobb 

szervezetet, szervezeti egységet is.  

 Önállóan azonosítja, tervezi és szervezi saját és beosztottai szakmai és általános 

fejlődését, azokért felelősséget vállal és visel.  

 Fejlesztési dokumentumok, tanulmányok, kutatási jelentések, publikációk önálló 

készítése során felelősséget vállal azok tartalmáért és stílusáért. 

 

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 

8.5. A szakdolgozat kreditértéke: 5 kredit. 


