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Előszó

Az  Európai  kiegészítő  képesítés  a  turizmus  menedzsmentben.   Koncepció  az 

európai  kiegészítő  képesítések  nemzeti  szakképzési  rendszerekbe  való 

beillesztéséhez  című  Leonardo  da  Vinci  projekt  oktatói  kézikönyve  kétféle 

szempontból  is  útmutató:  egyrészt  válogatott  példák  alapján  tanácsokat  ad 

oktatóknak,  egyetemi/főiskolai  tanároknak  és  szakértőknek  ahhoz,  hogy  hogyan 

lehet  gazdagítani  a  kiegészítő  képesítés  szerkezetét  és  tartalmát  oktatási  céllal 

készített anyagokkal. E tekintetben az oktatói kézikönyv megfelel annak a klasszikus 

szemléletnek  és  elvárásnak,  hogy  a  hivatásos  felhasználóknak  oktatási  anyagot 

bocsásson rendelkezésére. 

Másrészt  azonban,  és  inkább  ezt  emelnénk  ki,  végigvezet  egy  európai 

együttműködésben  létrejött  szakképzési  projekten,  melynek  keretében  az 

idegenforgalom témájában egy rendkívül rugalmas szerkezetű kiegészítő képesítést 

dolgoztak ki. Ennek során azt a célkitűzést tartották szem előtt, hogy a különböző 

nemzeti szakképzési rendszerekben lehetővé tegyék a nemzeti és nemzetközi piac 

mindenkori  követelményeinek megfelelő felhasználást.

Hét  európai  ország nyolc  partnerintézetének ezen nagyon igényes és becsvágyó 

célkitűzése  végül  ahhoz  vezetett,  hogy  egyik  vagy  másik  felhasználó  a 

projekteredményeket egy moduláris kiegészítő képesítés és egy oktatói  kézikönyv 

formájában talán túl elvontnak vagy nem eléggé felhasználóbarátnak találta ahhoz, 

hogy közvetlenül átültethetőek legyenek a képzésbe illetve tanórákba. A célkitűzés, 

hogy  az  „Európai  kiegészítő  képesítés  a  turizmus  menedzsmentben” 

összekapcsolható legyen a nemzeti szakképzési rendszerekkel, sokkal inkább arról 

szól,  hogy  a  kidolgozott  struktúrákat,  célcsoportokat  és  piacorientált  képzettségi 

lehetőségeket mindig a nemzeti és a helyi követelményeknek megfelelő anyagokkal 

kell  kiegészíteni,  azaz  az  oktatókat  és  egyetemi/főiskolai  tanárokat  ez  az  oktatói 

kézikönyv nem menti fel azon feladat alól, hogy saját oktatóanyagokat használjanak, 

vagy  ilyenek  után  kutassanak.  Tanácsokat  azonban  adunk  ebben  az  oktatói 

kézikönyvben csakúgy, mint magukban a modulokban. 

Egy olyan oktatói kézikönyv, amely végigvezet egy európai szakképzési projekten, és 

amelynek célja az, hogy rendkívül rugalmas, jól beilleszthető és dinamikus legyen, 
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amely már nem csupán a lineáris, sokkal inkább a hálózatos gondolkodást követi, 

nem kerülheti el, hogy ezeket a struktúrákat az oktatói kézikönyvben is elismételje. A 

készséges olvasó és felhasználó ennek következtében kikereshet egyes fejezeteket 

és ezeket másikakkal kombinálhatja, vagy, hogy meghagyjuk ezt a lehetőséget is, 

valóban  elejétől  a  végéig,  tehát  lineárisan  olvashatja.  A  modularitásnak  és  a 

kombinatorikának  a  turizmus  menedzsmentben  alkalmazott  európai  kiegészítő 

képesítés keretében itt  felhasznált  módszere ill.  kifejlesztett  modellje  nem kívánja 

páratlannak beállítani magát. Ehhez túl sok példa hozható már fel más területekről, 

mint például az autógyártók modulépítő módszere és platformsratégiái. De ez a tény 

megint csak ötleteket ad ahhoz, hogy hogyan is kell  értelmezni ezt  az útmutatót: 

tartalmát  tekintve  túlnyomóan  az  idegenforgalomban  dolgozó  oktatóknak, 

szakértőknek és tanároknak ad tanácsokat. Ezenkívül azonban ahhoz is ad ötleteket, 

hogy  hogyan  lehet  más  területeken  felhasználni:  keresztülvezet  ugyanis 

struktúrákon,  gondolkodási  módokon  és  kombinációs  lehetőségeken  is;  azt 

mondhatnánk:  a  turizmus  menedzsmentben  alkalmazott  kiegészítő  képesítés 

példáján keresztül. De át is ültethetjük a modellt: nem csak a nemzeti idegenforgalmi 

szakképzési  rendszerekhez  való  csatlakozási  képesség  lehetőségeit  foglalja 

magában, hanem a más szektorokhoz való kapcsolódás lehetőségét is. 

A csatlakozási képesség így tehát központi kategória, amelyet a kiegészítő képesítés 

struktúrájának kell  biztosítania. Ezért  az első fejezetek egyikében rövid áttekintést 

adunk  az  aktuális  európai  szakképzési  politikáról.  Ezzel  úgymond  egy 

metaperspektívából  kívánjuk  megmutatni  a  felhasználónak,  hogy  a  szakképzés 

nemzetközivé tételéről, egy európai képzési térről, az élethosszig tartó tanulásról, az 

átláthatóságról és a képzési folyamatok elismeréséről szóló vitában hová soroljuk a 

jelen  projektet.  Más  szóval:  hol  lehet  a  csatlakozási  pont  az  aktuális  európai 

fejlesztésekhez? 

A második fejezetben az idegenforgalmi szektor felé fordítjuk figyelmünket. A kérdés 

az,  hogy  mely  fejlesztések  és  igények  alapján  ésszerű  létrehozni  egy  európai 

kiegészítő  képesítést  a  turizmus  menedzsmentben,  és  hol  kell  elkezdeni  egy 

képzettség kidolgozását. 

A  harmadik  fejezetben  megmutatjuk,  hogy  mindebben  a  szakmai 

cselekvőképességnek a szakmai képzettségek központi kiindulópontjának kell lennie, 
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valamint ismertetjük a kiegészítő képesítés képzésiterület-orientációját.  Csak ezek 

után  vázoljuk  fel  a  képzettségi  tartalmak  célcsoportok  szerinti  differenciálását  (4. 

fejezet), és röviden az oktatókkal szemben támasztott követelményeket (5. fejezet).

Az általános módszertani és didaktikai tanácsok (6. fejezet) átvezetnek a kiegészítő 

képesítés  szerkezetéhez.  Megmutatjuk,  hogyan  értendők  az  alap-  és  speciális 

képzettségek  az  európai  turizmusban,  és  hogyan  definiálhatók  bizonyos 

idegenforgalmi  ajánlatformák  a  speciális  követelményprofilok  differenciálásának 

további elemeként.

Ehhez kapcsolódóan a 8. és 9. fejezetben válogatott példákon keresztül részletesen 

bemutatjuk  az  EU-EQT  kiegészítő  képesítés  módszertani-didaktikai  szerkezetét, 

majd áttérünk a célcsoportspecifikus képzések fejlesztésére.  Az oktatói  kézikönyv 

ezen részében egyes kiválasztott területekhez kapcsolódóan oktatási anyagokat is 

bemutatunk,  amelyeket  a  képzési  területek  és  modulok  tartalmi  kifejtései  nem 

tartalmaznak.  Itt  tehát  a  modulokban  megtalálható  anyag  kiegészítéseképpen 

bemutatjuk  az  egyetemi/főiskolai  tanároknak  és  oktatóknak,  konkrétan  hogyan 

alakíthatnak  egy  tanítási  órát  mintegy  idegenforgalmi  alkalmazottak 

csoportépítésévé.

Az  oktatói  kézikönyv  azon  alapvető  irodalmi  források  és  fontos  internetes  címek 

áttekintésével  zárul,  amelyek  az  EU-EQT  használóinak  segítséget  nyújthatnak 

abban,  hogy  az  ajánlott  anyagot,  amelynek  összefoglalása  egy  információs 

csomagban  még egyszer,  áttekinthető  formában  megtalálható,  elmélyítsék.  Ezt  a 

befejező részt kiegészíti egy kitekintés (10. fejezet), amely - a bevezető fejezettel (A 

szakképzés nemzetközivé/európaivá tétele) összefüggésben – az európai kiegészítő 

képesítéseknek  a  nemzeti  szakképzési  rendszerekbe  való  beépítési  lehetőségeit 

tárgyalja.
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1. A szakképzés nemzetközivé / európaivá tétele

A gazdaságos kereskedés fokozódó nemzetközivé  válása és  globalizációja  egyre 

inkább  a  képzési  és  foglalkoztatási  rendszerek  dinamikus  egymástól  való 

függéséhez  vezet.  Miközben  a  gazdálkodás  nemzetközivé  válása  egyre  inkább 

terjed, és a fejlett ipari országokban az információs és tudásközpontú társadalommá 

való  átalakulás  következtében  új  követelményeket  hoz  létre,  növekszik  annak  a 

veszélye,  hogy  egyre  erőteljesebbé  válik  a  széthúzás  a  gazdaság  képzettségi 

igényei  és  a  munkaerőpiacon  rendelkezésre  álló  képzettségek  között.  Ezáltal  az 

Európai  Unió  országaiban  és  tudásközpontú  társadalmaiban  a  szakképzési 

rendszerek nemzetközivé tétele egyre nagyobb jelentőséget nyer.

Az  Európai  Unió  erre  a  fejlődésre  többek  között  az  úgynevezett  lisszaboni 
folyamattal reagált. Ebben egyebek közt megfogalmazódik egy európai képzési tér 

2010-ig történő létrehozásának, és az élethosszig tartó tanulás támogatásának célja. 

Ezen túlmenően a legteljesítőképesebb tudásközpontú társadalommá való fejlődés 

célját  szem  előtt  tartva  hangsúlyossá  válik  a  képzés,  különösen  a  szakképzés 

jelentősége.  Még  ha  az  Európai  Bizottság  időközben  szkeptikusan  szemléli  is  a 

kitűzött  cél  időbeli  korlátait,  elindult  egy  fejlődés,  amely  annak elősegítését  tartja 

szem előtt,  hogy a nemzeti  képzési  rendszerek  képesek legyenek kapcsolódni  a 

nemzetközi gazdasági tevékenység képzettségi igényeihez.

Bár  a  nemzetközi  gazdasági  tevékenység  igényei  és  az  elvárt  kompetenciák 

tekintetében viszonylag gyorsan megegyezhetünk (lásd a bekeretezett részt alább), 

a nemzeti szakképzési rendszerek reakciói ezekre az igényekre részben a mai napig 

is inkább kitartóak voltak és most is azok, többnyire a saját identitás feladásának 

elkerülése érdekében.

Csak lassanként érvényesül az a nézet, hogy a képzési tradíciók sokfélesége csak 

akkor erősség, ha a különbségek nem válnak akadályokká és határokká, és hogy a 

szakképzés nemzetközivé tételét nem muszáj egységesítésnek nevezni.
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Nemzetközi képesítések összetevői  
„A szakképzés nemzetközivé tétele”

Jelentések a szakképzésről, 257. füzet, Bonn, 2003

nyomán:

 Idegennyelvi kompetencia
Legalább egy idegen nyelven való kommunikálás képessége.

 Interkulturális kommunikáció
Azon képesség, amely lehetővé teszi egy idegen kultúrához tartozó személyekkel történő 
találkozás során egy, az idegen dolgok és idegen emberek iránti megértésen, elfogadáson 
és tolerancián alapuló reflexiv kommunikációs stílus megvalósítását.

 Nemzetközi szaktudás
Külföldi  ügyfelekkel  és  szállítókkal  történő,  szakmai  jellegű  kommunikáció  szakmai 
tevékenységhez, üzlethez kapcsolódó szituációkban.

 Hálózati kompetencia
Magában foglalja a nemzetköziséget, tehát a határokon túllépő szakmai tevékenységet, és 
az ugyancsak elvileg határokon túllépő információs és kommunikációs médiák használatát. A 
szakmai  feladatok  kivitelezéséhez  szükséges  hálózati  kompetencia  semmiképpen  nem 
korlátozódik  csupán az  inter-  és  intranet  kezelésének technikai  kompetenciájára,  azaz  a 
hálózatokkal  végzett  munkára.  Elvi  határok  nélküliség  jellemzi,  és  ezért  megkívánja  a 
hálózatokkal végzett sikeres munkára való képességet, legyen szó a személyes kapcsolatról, 
vagy éppen a „csak”  technikairól.  Az arról  való döntés képessége,  hogy mely  kapcsolati 
formákat kell választani, ugyancsak része ennek az átfogó kompetenciának.

A  szakképzési  rendszerek  megnyitásakor  mindenekelőtt  egy  részrendszer,  a 

főiskolai szektor játszott vezető szerepet. Az úgynevezett  bolognai folyamat által 

indukálva  az  EU-nak  sikerült  az  akadémiai  képzési  tartalmak  és  végzettségek 

(többek  között  Master  és  Bachelor)  nemzetközivé  tétele,  csakúgy,  mint  a 

kreditpontrendszer  (ECTS1)  bevezetése.  Időközben  és  ehhez  a  folyamathoz 

kapcsolódva a szakképzés nemzeti rendszerei is – eltérő ütemben bár – egy európai 

képzési tér kialakításának célja felé haladnak.

A kihívásnak, hogy a szakképzés nemzeti képesítési folyosóit európaivá szélesítsük, 

hogy  nemzetközibbnek  és  versenyképesebbnek  mutassa  magát,  országonként 

egészen különböző módokon próbálnak eleget tenni: így például Hollandiában és a 

skandináv  országokban  is  központi  szerepet  játszott  a  nemzetköziség  érve  a 

szakiskolai szakmák újraszervezésében: ebbe épül be az idegennyelv-ismeretek (3 

nyelv) megszerzése és a mobilitás támogatása. Maga Németország ezidáig inkább 

kitartó duális szakképzési rendszere (Ausztria mellett az európai szakképzés másik 
1 ECTS – Európai Kreditátviteli Rendszer
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rendhagyó  esete)  is  időközben  egyre  inkább  megújíthatónak  mutatja  magát.  A 

szakképzésre vonatkozó törvény 2005-ös reformja többek között először támogatja 

az  egyes  képzési  szakaszok  külföldön  való  elvégzését  és  azok  elismerését.  A 

szakképzési  rendszerek  európaivá  nyitásában  ugyanígy  szerepet  játszanak  a 

határokon túllépő  szövetségi képzések, valamint a két nemzetiségű szakképzések 

(pl.  Németország és Ausztria között,  és a tervek szerint  majdan Németország és 

Franciaország között)  fejlesztése. Mégis ennél  döntőbb az Európai  Unió alapvető 

magatartása:  nem  a  szakmai  végzettségek  egységesítése,  hanem  azok 

átláthatósága  és  elismerése,  valamint  a  mobilitás  elősegítése  (pl. 
csereprogramok) által akarja megteremteni az élethosszig tartó tanulás számára az 

európai teret, és így kíván eleget tenni annak az igénynek, hogy a képzettségek és 

kompetenciák nemzetközivé váljanak.

A szakképzés területén ezt az utat  Brügge-Koppenhága-Maastricht folyamatnak 

nevezik.

Ez a tanulás európai terének (Brügge-Koppenhága) létrehozását megcélzó általános 

politikai célkitűzéstől egészen az átláthatóságról és elismerésről szóló vita konkrét 

alkalmazási  lépéseinek  (Maastricht)  elfogadásáig  terjed.  A  Maastrichti 
Nyilatkozatban (2004)  többek  között  első  alkalommal  eszközölnek  szerkezeti 

változtatásokat az  európai  szakképzésben.  Tömören  tartalmaz  egy  európai 

képesítési  keretprogram  (EQF),  egy,  a  szakképzésre  érvényes  európai 

kreditpontrendszer  (ECVET),  valamint  európai  szakképzési  együttműködésekre 

irányuló, szektoriális kezdeményezések kidolgozásáról szóló megegyezést.

Az  EQF-nek (European Qualification Framework; Európai Képesítési Keret) ebben 

kulcsfontosságú  eszközzé  kell  válnia  –  kommunikációs  és  fordítási  eszközzé  –, 

amely  létrehozza  az  átláthatóságot  és  a  kompatibilitást  azon képesítések  között, 

amelyeket különböző szakképzési és foglalkoztatási rendszerekben szereztek meg. 

Ki kell dolgozni egy közös besorolási rendszert (szintek), amelyben a kompetenciák 

és  képesítések  típustól  (formális,  nem-formális,  informális),  a  tanulási  folyamat 

időtartamától  és  helyétől  függetlenül  lesznek  leírva.  Ezzel  támogatást  nyer  a 

mobilitás, az élethosszig tartó tanulás pedig vonzóbbá válik.

Az  európai  képesítési  keret  fejlesztéseire  szorosan  támaszkodva  egy  második 

eszköznek  kell  gondoskodnia  a  nagyobb átláthatóságról  és  a  képzési  szakaszok 

érthető  leírásáról:  ez  az  ECVET.  A  Szakmai  Képzés  és  Gyakorlat  Európai 
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Kreditátviteli Rendszerének, mint az ECTS (főiskolai szektor) kiegészítőjének, Klaus 

Fahle,  az európai  nemzeti  iroda vezetőjének szavaival  élve a következőknek kell 

eleget  tennie:  „elvben második valutaként  kell  működnie,  azaz a fennáló nemzeti 

struktúrákat nem érinti, lehetővé teszi azonban, hogy a megszerzett képesítéseket a 

struktúrákból  kiemelve  magunkkal  vigyük  és  más  képzési  rendszerekbe  és 

területekre transzportáljuk.” Egy alapmodellben, és egyelőre a formális szakképzési 

folyamatok területeire korlátozva, az ECVET a tanulási eredmények felé orientálódik, 

és megkönnyíti a kreditpontoknak a tanulási teljesítményekhez és eredményekhez 

való hozzárendelését. Teljeskörű használatával az ECVET elősegíti mind a nemzeti 

szintű átjárhatóságot (vertikális szakmai mobilitás) a képzési rendszeren belül, mind 

a munkaerő horizontális mobilitását az európai munkapiacon. Ily módon az ECVET 

összekapcsolódik az új  Europass-szal (európai önéletrajz,  európai  nyelvi  portfólió, 

európai mobilitás, európai diplomakiegészítés, európai bizonyítványmagyarázat), ami 

egy, a képesítések átláthatóságát elősegítő kiegészítő és aktuális dokumentum. 

A  fentiekből  világossá  válik,  hogy  az  európai  képzési  politika  a  szakképzés 

nemzetközivé tételének, egy európai képzési tér megteremtésének, az élethosszig 

tartó  tanulás  támogatásának  célkitűzésével  hosszadalmasabb  és  összetettebb 

folyamat,  melynek  lezáratlansága  nyilvánvaló,  ám  fontos  impulzusokat  ad  a 

szakképzési rendszerekben megvalósítandó újításokra és a minőség fejlesztésére 

vonatkozólag.

Példaként feltétlenül meg kell itt említeni az Európai Bizottság  Leonardo da Vinci 
akcióprogramját, mely rendszeresen támogatja a szakképzési rendszerekben történő 

újításokat. 

Ennek keretében  prioritásokat  találunk  az  Európai  Bizottság európai  szakképzési 

politikája  helyzetének  megfelelően.  Ezeket  nemzetközi  projektek  keretében 

dolgozzák fel. Jelenleg (2005/2006) különösen az alábbi projekttémákat támogatják:  

A képesítések átláthatóságának támogatása

A szakképzési rendszerek és gyakorlatok minőségének fejlesztése

Releváns és innovatív e-learninges tartalomfejlesztés

Oktatók és tanárok továbbképzése

A képzési teljesítmények beszámítása a szakképzésben
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Nem formális és informális tanulási folyamatok validálása

Itt  rendszerint  a szakképzési  rendszer és a munka világának követelményei  közti 

kapcsolat  erősítéséről  van  szó.  Az  európai  gazdálkodási  és  képzési  tér 

fejlesztésében  való  részvétel  szükséges  előfeltétele  a  nemzetközi  szakmai 

tevékenységben  szerzett  kompetencia.  Ez  magában  foglal  alapvető  szakmai 

képzettségeket,  mint  például  az  iskolai  képzés,  szakmai  tapasztalatot  és 

számítógépes  ismereteket,  valamint  kulcsképzettségeket  és  olyan 

személyiségjegyeket,  mint  a  csoportmunkára  való  képesség,  a  kommunikációs 

készség,  teljesítőkészség,  terhelhetőség,  tanulási  készség  (vö.  fenti  bekeretezett 

rész).

Időközben ezek a célkitűzések egyre erőteljesebben jelennek meg szektorspecifikus 

és szakmacsoport-orientált projektekben.

2. Az EU-EQT: Európai kiegészítő képesítés a turizmus menedzsmentben  
című Leonardo da Vinci projekt

Az európai idegenforgalmi ipart stabil és állandó növekedés jellemzi. A WTTC (World 

Travel & Tourism Council; Utazási és Turisztikai Világtanács) abból indul ki, hogy az 

Európai Unió kibővítése újabb 3 millió potenciális munkahelyet eredményez. Ennek 

ellenére a turizmusszektornak számos kihívással és problémával kell szembenéznie.

Egyrészt a társadalmi és gazdasági keretfeltételekről van itt szó:

 A termékek és ügyféligények életciklusainak állandó rövidülése

 Gyors újítások

 A piacok nemzetközivé válásának és globalizációjának fokozódása

 Élethosszig tartó tanulás mint a változás szerves alkotórésze

Másrészt sok részágazatban szerepet játszanak bizonyos belső faktorok:

 Részben kedvezőtlen munkafeltételek

 Alacsony képzettségi szint és a fejlődés lehetőségének hiánya

 Nagy személyzeti fluktuáció és a képzett munkaerő hiánya
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 Egy  valóban  európai  munkapiac  meglétének  hiánya  a  képesítések  és 

megszerzett készségek határokon túli elismerésének hiánya miatt

 A  szolgáltatások  nem  kielégítő  minősége  a  képzettségi  hiányosságokból 

adódóan

Az  Európai  Bizottság  a  turizmusban  dolgozók  szakmai  ismereteinek  bővítését 

kulcsfontosságú  tényezőként  tartja  számon  azon  foglalkoztatási  lehetőségek 

optimális kihasználása szempontjából, amelyeket ez a gazdasági ágazat kínál. 

A  szakmai  alapozó  képzés  fontos  eszköz  a  képzett  munkaerő  fejllesztéséhez. 

Európában a turizmus szektorában a szakképzések igen eltérően szabályozottak: a 

duális  szakképzési  rendszerektől  (lásd  Németország,  Ausztria)  a  tisztán  iskolai 

képzésen át (pl.  Görögország, Franciaország) egészen a szabályozatlan „training-

on-the-job”  (a  napi  tevékenység  megfigyelése  és  utólagos  kiértékelése) típusú 

képzési modellekig (pl. Olaszország, Spanyolország) mindent megtalálhatunk.  Ha 

ezen  háttér  ismeretében  kívánjuk  kiküszöbölni  a  képzettségi  hiányosságokat,  ezt 

egyrészt a mindenkori nemzeti alapozó képzések fejlesztésével, illetve másrészt egy 

olyan idegenforgalmi kiegészítő képesítés kifejlesztésével tehetjük meg, amelynek 

képesnek  kell  lennie  a  különböző  nemzeti  szakképzési  típusokhoz  való 

kapcsolódásra,  és  követnie  kell  a  turisztikai  gazdaság  mindenkori  aktuális 

követelményeit.  Ehhez  kapcsolódik  az  EU-EQT  (Európai  kiegészítő  képesítés  a 

turizmus menedzsmentben) című Leonardo da Vinci kísérleti projekt, mely a benne 

foglalt  turisztikai  szakmai  kiegészítő  képesítés  moduláris  rendszerének  rendkívül 

rugalmas  struktúrájával  reagál  az  európai  idegenforgalmi  ipar  képzettségi 

követelményeire,  ezenkívül  pedig  megteremti  a  különböző  európai  képzési 

rendszerekhez való kapcsolódás képességének lehetőségét. 

A  projekt  három  sarkalatos  pontot  vesz  figyelembe,  amelyekre  az  EQUAL2 

elnevezésű  társadalmi  kezdeményezés  is  nagy  hangsúlyt  fektet  az  európai 

munkaerőpiac fejlesztése kapcsán:

 Foglalkoztatási képesség

 Alkalmazkodóképesség

 Vállalkozó szellem

2 http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index_de.cfm
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Az EU-EQT keretében meghatározott  képzési  területek, a kidolgozott  modulok és 

képesítési  összetevők  differenciáltságukkal  elősegítik  a  dolgozók  további 

foglalkoztatását,  esélyt  teremtenek  a  munkát  keresők  újbóli  besorolására  és 

támogatják  a  turizmusszektorban  a  vállalatalapítás  lehetőségét.  A  kiegészítő 

képesítés ily módon lehetővé teszi az élethosszig tartó ill. munka melletti tanulást, és 

elősegíti az egyéni „változtatási képesség” fejlődését.

Németországban  nemzeti  szinten  úgy  reagálnak  a  turizmus  ágazatának 

követelményeire, hogy a meglévő turisztikai szakmaképeket és az új szakmaképek 

(turisztikai és szabadidős vállalkozó) kifejlesztését átalakítják.

2.1 A projekt indoklása és az EU-EQT újító kezdeményezése

A szakképzéskutatás aktuális eredményeiből (BIBB 2002: 01-es impulzus), a projekt 

felelős egy korábbi Leonardo-projekttel (EU-szolgáltatási menedzsment) kapcsolatos 

disszeminációs  tapasztalataiból  és  a  turizmus  ágazatához  kapcsolódó 

tanulmányokból kiindulva, melyek egy egyre fokozottabban globalizált piacon történő 

piacfejlesztések,  igények  és  személyi  követelményprofilok  témájában  készültek 

(Homann 2001: A turizmus jövője), a projekt céljai az alábbiak voltak:

 Egy olyan moduláris képesítési rendszer kidolgozása a turizmusban dolgozók 

számára,  amely  az  oktatók  és  szakértők  számára  lehetővé  teszi,  hogy 

időszerűen,  dinamikusan  és  nagyon  rugalmasan  reagáljanak  a  turizmus 

ágazatában felmerülő képzettségi igényekre

 Az élethosszig tartó tanulás lehetővé tétele a turizmusban dolgozók számára 

a munkafolyamatba építve

 A képesítési modulok erőteljes piac-, és szegmentált célcsoport-orientáltsága

 A kidolgozott modulok képessé tétele a legkülönbözőbb nemzeti képzésekbe 

és továbbképzésekbe való beépítésre

 Az  eredmények  terjesztése  európai  és  az  egyes  nemzeti  tanácsadói 

struktúrák, valamint  társadalmi párbeszéd segítségével
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2.2 Tanulmány az európai turizmus képzési tendenciáiról

Annak biztosítása érdekében, hogy a kidolgozandó kiegészítő képesítés és az abban 

foglalt  képzési  területek és modulok az európai  idegenforgalmi ipar igényeinek is 

megfeleljenek, a Gießeni Egyetem 2003 tavaszán, a német projektfelelős (Deutsche 

Angestellten-Akademie Mittelhessen)  megbízásából  igényfelmérést  hajtott  végre a 

jövőbeni képzettségi igények felderítése céljából. Hét európai ország (Németország, 

Franciaország,  Olaszország,  Görögország,  Litvánia,  Ausztria  és  Magyarország) 

idegenforgalmi  szakembereinek  bevonásával,  egy  kétfázisú  Delphi-felmérés 

keretében  a  jövőbeni  képesítési  igényeket  kutatták.  Szakértőket,  idegenforgalmi 

cégek  személyzeti  felelőseit  és  vezetőit  kérdezték  meg  arról,  hogy  milyen 

képzettségi  igények merülnek fel  az utazásszervező irodáknál,  utazási  irodákban, 

szállodákban  és  panziókban,  valamint  turista-információs  irodákban  dolgozó 

alkalmazottakkal szemben.

A vizsgálat  eredménye  szerint  az  európai  idegenforgalmi  képesítési  rendszerek 

szervezeti felépítésüket tekintve igen különbözőek. A szolgáltatási spektrum egyaránt 

magában  foglal  akadémikus  és  nem  akadémikus  képzési  és  továbbképzési 

lehetőségeket.  Ezenkívül  különféle  nemzeti  egyenlőtlenségek  figyelhetők  meg.  A 

szakértőkkel folytatott beszélgetések elemzése folyamán az idegenforgalmi képzés 

és  továbbképzés  szükséges  összetevőire  vonatkozóan  az  alábbi  témák 

kristályosodtak ki:

 Élethosszig tartó, munka mellett végzett tanulás a dinamikus és folyamatosan 

változó turizmusszektorhoz való gyors alkalmazkodás érdekében

 Az  idegenforgalmi  képzés  és  továbbképzés  gyakorlati  vonatkozásának 

egyértelmű erősítése

 A turisztikai ajánlatok értékesítésének és hálózatosodásának javítása

A standardizált formában történt megkérdezés a következő fontos szempontokat és 

kihívásokat  generálta  az  európai  képzési  és  továbbképzési  rendszerek 

továbbfejlesztésével kapcsolatban:

 A marketing területén meglévő, a szakértők által már említett hiányosságokat 

a  standardizált  formában  végrehajtott  megkérdezés  eredményei 

megerősítették.
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 Az idegenforgalmi képzés és továbbképzés alaptémáira vonatkozó kérdésre 

válaszolva  az  értékesítési  tréning,  az  interkulturális  kommunikáció  és 

menedzsment, az idegen nyelvek, az ügyféltájékoztatás, az új piaci formák, az 

új  médiák,  a  szociális  és  személyi  kompetencia  és  a  személyzeti 

menedzsment  merültek  fel  mint  legfontosabb  témák.  Ezzel  szemben  az 

inkább elméleti jellegű, nemzetközi, európai témákat, mint pl. a gazdaságjogi 

know-how, kevésbé fontosnak ítélték. Ebben is mutatkozik az az igény, hogy a 

képzés és továbbképzés egyre gyakorlatibb jellegűvé váljon. 

 A speciális témákat általában nagyon fontosnak tartották. Az ilyen témának 

számító  ökoturizmus  mint  egyedülálló  turizmusforma  mindenesetre 

problémásnak tűnik, mivel a tartósság, a környezettel és társadalommal való 

összeegyeztethetőség  szempontjai  minden  turisztikai  ajánlatnak 

keresztmetszeti témái lehetnek. 

Azt  is  meg  kell  állapítani,  hogy  a  tanulmányban  leírt  turizmus-fogalmak  az 

idegenforgalmi gyakorlatban gyakran nem tiszta formában jelennek meg. A turisztikai 

ajánlatokban nem ritkán előfordulnak olyan kombinációk (például az üzleti turizmus 

összekapcsolása a wellness-turizmussal), amelyeknek összetevői elméletileg inkább 

egymás mellett állnak, a konkrét ajánlatban azonban kiegészítik egymást, és egyéni 

minőséget hozhatnak létre. A különféle turisztikai ajánlatok kombinálásával (például 

sport és kultúra Toszkánában, síelés és wellness Ausztriában) az egyes ajánlatok és 

régiók vonzóbbá tehetők a fogyasztók számára.  A különböző ajánlatok ily  módon 

való  kombinálása  tartósan  fenntartja  az  érdeklődést  és  a  keresletet.  Az  újonnan 

kifejlesztett, európai orientáltságú, turizmusspecifikusabb tartalmaknak a már létező 

vagy  jövőbeni  nemzeti  képzésekbe  és  továbbképzésekbe  való  integrálási 

lehetőségeire vonatkozóan a szakértői beszélgetések elemzéséből és a standardizált 

formában történt megkérdezés eredményeiből is a következő alkalmazási prioritások 

vezethetők le: 

 Multiplikátorok / oktatók képzésének aktív alakítása

 Az integráció folyamatának támogatása az alábbiakkal:

- európai csereprogramok

- a  modulok  elismerése  egy  Europassban  („passport  of  skills”; 

„készségútlevél”)

- idegenforgalmi képzések és továbbképzések kölcsönös elismerése
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- Európa-szerte elismert saját működtetésű bizonyítványkiállító hivatal

 Ezen prioritások támogatólagos kiegészítése az alábbiakkal:

- marketing és kommunikáció a nyilvánosság felé

- internetes terjesztés

2.3 A tanulmányból levont végkövetkeztetések

A szakértők és gyakorlati szakemberek által megnevezett képzettségi igények nagy 

számából és összetettségéből kiindulva a projektpartnerek és –tanácsadók arra a 

végkövetkeztetésre jutottak, hogy nem lehet kizárólag lineáris tantervet kidolgozni az 

idegenforgalomban dolgozók képzéséhez és továbbképzéséhez. Inkább a kiegészítő 

képesítés  moduláris  felépítése mellett  döntöttek,  ami  lehetővé kell,  hogy tegye a 

képzési területek, modulok és alkotóelemek egymással való rugalmas kombinálását. 

Ezenfelül  a  speciális  képesítések  (lásd  7.2)  területén  elvégezték  a  célcsoportok 

differenciálását. Így egyrészt a küldő-szakmák (utazásszervezők, utazásközvetítők) 

számára  dolgoztak  ki  modulokat,  másrészt  pedig  a  fogadó-szakmák  (szállodák, 

panziók) számára. 

3. Képzésiterület-orientáció az EU-EQT-ben

Az  idegenforgalmi  kiegészítő  képesítés,  az  EU-EQT  szerkezete  a  német 

kultuszminiszteri konferencia (KMK) képzésiterület-koncepciójához igazodik, amelyet 

1996 óta a kerettantervek kidolgozására vonatkozó kötelező strukturális előírásként 

fogadtak el. Így kívántak létrehozni egy minden szövetségi tartományban egységes 

szabályeszközt a duális szakképzés területén. A cél az volt, hogy lecsökkentsék a 

képzés alakításának sokféleségét, amely Németországban a szövetségi tartományok 

kulturális szuverenitásának köszönhetően oly jellemző volt. 

Ezen  képzéspolitikai  megfontolások  mellett  a  képzésiterület-koncepció  válasz  a 

szakmai világ ’90-es évek kezdete óta zajló erőteljes változására is. Ennek kapcsán 

a következő címszavakat kell megemlítenünk:

 Európaiasodás/nemzetközivé válás
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 Szolgáltatói gondolkodásmód

 A kommunikáció jelentősége

 Vállalati hierarchiák leépítése

Ezen  változásokból  az  alábbi  általános  kritériumok  adódnak  a  szakemberek 

képzésére és képesítési profiljaira vonatkozóan: 

 Cselekvésorientáltság

 Folyamatorientáltság

 Egészlegesség

 Szakmákat átfogó oktatás

 Problémaorientált tanulás

 Önállóan irányított tanulás

 Kulcsképzettségek

Mindenekelőtt  a  cselekvésorientáltság  játszik  vezető  koncepcióként  különleges 

szerepet.  A cselekvésorientáltság lehetővé kell,  hogy tegye az önálló  tanulást  és 

munkavégzést. A cselekvésorientált tanítás kialakításához a következő szempontok 

szolgálnak alapul:

 Gyakorlati célú tanulás

 Csinálva tanulás (legalábbis gondolati szinten)

 A cselekvés önálló megtervezése, kivitelezése és ellenőrzése a tanuló által

 A szakmai valóság egészleges megértése

 A cselekvések beépítése a tanulók tapasztalataiba

 Társadalmi folyamatok bevonása a cselekvésekbe

A szakmai képzés képzésiterület-koncepciója abból a kritikából adódik, amely szerint 

nincs  elég  szoros  összefüggés  a  tanítási  tartalmak  és  a  szakmai  mindennapok 

konkrét  követelményei  között.  A  képzésiterület-koncepció  az  egyes  témákat  és 

szakterületeket  gyakorlati  szempontok  szerint  képzési  területekké  foglalja  össze, 

amelyek aztán egyes tanulási szituációkká tagolódnak tovább.

A  turizmus  menedzsmentben  megvalósuló  kiegészítő  képesítéshez  kidolgozott 

képzési  területek,  modulok  és  alkotóelemek  kifejlesztése  a  kezdetektől  fogva  a 

turizmusban  előforduló  üzleti  folyamatokhoz  igazodott.  Az  üzleti  folyamatok  olyan 
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tevékenységek  összefüggő,  lezárt  sorából  állnak,  amelyek  egy  munkafeladat 

teljesítéséhez szükségesek.

Az  idegenforgalmi  szakmákban  az  üzleti  folyamatokra  nézve  döntő  fontosságú 

vonatkoztatási pont az ügyfél. Az ügyfél indítja el az üzleti folyamatot, ő határozza 

meg a szolgáltatás fajtáját és terjedelmét, és ezzel együtt az értékteremtést is. Az 

ügyfél  zárja  le  az üzleti  folyamatot,  amennyiben az  ügyféligényeket  kielégítettnek 

tekinti.

4. A kiegészítő képesítés célcsoportjai

A turizmus menedzsment  kiegészítő  képesítésének képzési  területei,  moduljai  és 

alkotóelemei a tanároknak, oktatóknak és szakértőknek szólnak. A meglévő anyagok 

segítségével  felkészülhetnek  az  idegenforgalmi  cégek  dolgozóinak  képzési  és 

továbbképzési lépéseinek megtervezésére és kivitelezésére. A kiegészítő képesítés 

az alábbi célcsoportok képzésére alkalmas:

 Utazásszervező irodák alkalmazottai

 Utazási irodák alkalmazottai

 Szállodák alkalmazottai

 Kisebb panziók dolgozói

 Turista-információs irodák dolgozói

 Egyéb, turizmushoz kapcsolódó munkaterületek

Ez  a  kiterjedt  célcsoport-differenciálás  mind  a  küldő-, 

(utazásszervező/utazásközvetítő  irodák),  mind  a  fogadó-szakmákat 

(szállodák/kisebb panziók) figyelembe veszi.

5. Az oktatóval szemben támasztott követelmények

Az EU-EQT képzési területei és moduljai olyan tanárokat és oktatókat céloz meg, 

akik  már  rendelkeznek  tapasztalattal  az  idegenforgalmi  képzés  és  továbbképzés 

területén.  Az  anyag úgy épül  fel,  hogy az  oktatóknak egyrészt  egyetemi/főiskolai 
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tanároknak kell  lenniük, másrészt előadói feladatot is teljesítenek. A szóban forgó 

anyag nem teljesen kidolgozott képzést ír le. 

Az  oktató  feladata,  hogy  a  meglévő  struktúrákból  és  tartalmakból  célcsoport-  és 

résztvevőspecifikus képzéseket/kurzusokat dolgozzon ki, ill. hogy a meglévő anyagot 

a tanulási céloknak megfelelően kiegészítse. Ehhez szükséges az is, hogy a tanítási 

folyamat kidolgozásához ország- vagy területspecifikus anyagot állítsanak elő vagy 

kutassanak fel.

6. Általános módszertani és didaktikai tanácsok

Az EU-EQT-ben megadott  órakeretek csak körülbelüli,  tájékoztató jellegű értékek. 

Sok esetben,  éppen a munka mellett  folytatott  képzéseknél,  a  keretet  viszonylag 

szűkre  kell  fogni.  Erre  egyrészt  időbeli  okokból  (a  munkahelyen  nem  áll 

rendelkezésre elég idő e célra), másrészt pedig a költségek miatt van szükség. A 

képzési keretek ezenkívül igen erősen függenek a mindenkori tanulócsoporttól. Így 

például  olyan résztvevők számára,  akik  nagy előismerettel  rendelkeznek,  nagyon 

célzott  képzéseket  lehet  kidolgozni  a  specializációhoz,  viszonylag  alacsony 

óraszámokkal. Másrészt a kiegészítő képesítés azt is megengedi, hogy a szakma 

azon  újrakezdői,  akik  az  alapozó  témák  területén  is  képzést  igényelnek,  nagyon 

részletes oktatásban részesüljenek.

A módszertani-didaktikai eljárásmódhoz kapcsolódó, speciális modul és alkotóelem 

vonatkozású  útmutatás  található  az  egyes  modulok  4.  szakaszaiban:  Didaktikai-

módszertani  részletek.  E  részekben  javaslatokat  találhatunk  arra,  hogy  az  adott 

modulban mely módszerrel érhetők el a képzési célok:

 szeminárium/E-learning  (számítógép  segítségével  történő  tanulás)/Kevert 

típusú tanulás

 esettanulmányok

 csoportmunka/projektmunka/szerepjátékok

 internetes kutatások

 agyvihar

 stb.



Oktatói kézikönyv – Európai kiegészítő képesítés a turizmus menedzsmentben 17
__________________________________________________________________________________

7. Az EU-EQT kiegészítő képesítés felépítése

Az európai kiegészítő képesítés a turizmus menedzsmentben (EU-EQT) rendszere 

az alábbi részekre tagolódik:

 Az európai idegenforgalmi képzés és továbbképzés alapképzettségei

o Az európai idegenforgalmi képzés és továbbképzés speciális képzettségei

Ez a tagolódás egyrészt a tanulmány során készített szakértői beszélgetések 

kiértékeléséből, és a partnerekkel, valamint az európai tanácsadókkal folytatott 

megbeszélésből következett, másrészt az aktuális képzéspolitikai vitában fent már 

említett négy nemzetközi képzési és képzettségi elemhez igazodott:

Nemzetközi képesítések összetevői 
„A szakképzés nemzetközivé tétele”

Jelentések a szakképzésről, 257. füzet, Bonn, 2003

nyomán:

 Idegennyelvi kompetencia
Legalább egy idegennyelven való kommunikálás képessége.

 Interkulturális kommunikáció
Azon képesség, amely lehetővé teszi egy idegen kultúrához tartozó személyekkel történő 
találkozás során egy, az idegen dolgok és idegen emberek iránti megértésen, elfogadáson 
és tolerancián alapuló reflexiv kommunikációs stílus megvalósítását.

 Nemzetközi szaktudás
Külföldi ügyfelekkel és szállítókkal történő, szakmai jellegű kommunikáció szakmai 
tevékenységhez, üzlethez kapcsolódó szituációkban

 Hálózati kompetencia
Magában foglalja a nemzetköziséget, tehát a határokon túllépő szakmai tevékenységet, és 
az ugyancsak elvileg határokon túllépő információs és kommunikációs médiák használatát. A 
szakmai feladatok kivitelezéséhez szükséges hálózati kompetencia semmiképpen nem 
korlátozódik csupán az inter- és intranet kezelésének technikai kompetenciájára, azaz a 
hálózatokkal végzett munkára. Elvi határok nélküliség jellemzi, és ezért megkívánja a 
hálózatokkal végzett sikeres munkára való képességet, legyen szó a személyes kapcsolatról, 
vagy éppen a „csak” technikairól. Az arról való döntés képessége, hogy mely kapcsolati 
formákat kell választani, ugyancsak része ennek az átfogó kompetenciának.
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7.1 Alapképzettségek az európai idegenforgalmi képzésben és 
továbbképzésben

A európai turizmus képzési tendenciáiról készült tanulmány (vö. 2.2 és 2.3) 
eredményeiből levezetve, a partnerekkel és tanácsadókkal együttműködésben 5 
képzési területet határoztak meg, amelyek egy úgynevezett európai idegenforgalmi 
alapképzettség alkotóelemeit adják. Az alapképzettségek olyan képzési területeket 
foglalnak magukban, amelyek nem kizárólag az idegenforgalmi szakmák esetében 
fontosak. Az alapképzettségek körébe tartozó képzési területek olyan készségeket 
tükröznek, amelyek sok kereskedelmi és egyéb szolgáltató szakmában is nagy 
jelentőséggel bírnak a szakmai tevékenységre nézve. Ezekhez a képzési 
területekhez az egyes szakmákhoz feltétlenül szükséges képzési modulokat 
rendeltek hozzá.

 Alapképzettségek

Képzési területek Modulok

Kulcsképzettségek Szociális készségek
Módszerkészségek
Médiakészségek

Marketing Marketing alapok
Alacsony költségű marketingeszközök
Online marketing
Új szolgáltatások kifejlesztése
Marketing-akcióterv

Ügyfélkapcsolati 
menedzsment

Turisztikai szolgáltatások értékének és minőségének változása
Új média és turizmus
A piac polarizációja
Az ügyfél értéke (Customer Value)
Az ügyfelek elégedettségének mérése
Az ügyfél a király/Vásárlói klubok
Az ügyfél megszerzésében/visszaszerzésében használt 
kommunikációs területek 

Személyzeti menedzsment A személyzeti munka jogi-szervezeti keretei
Személyzeti menedzsment/Menedzsment- koncepciók 
Humánerőforrás-fejlesztés

Nyelv és kultúra Interkulturális tanulás
Angol nyelv a turizmus alábbi területein dolgozók számára:
- recepció
- étterem
- turista-információs iroda
- utazásszervező
- pályázatok
Külföldi gyakorlati oktatás előkészítése
Egyéni idegennyelvi képzések támogatása

Az alapképzettségek képzési területei és moduljai alkalmazási példákkal és az 
idegenforgalomban dolgozók szakmai gyakorlatából merített anyaggal bővülnek ki.
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7.2 Speciális  képzettségek  az  európai  idegenforgalmi  képzésben  és  
továbbképzésben

Az  úgynevezett  speciális  képzettségek  meghatározott  turisztikai  ajánlattípusokra 

vonatkoznak, és ennek következtében célcsoport-specifikus szakismereteket,  ill.  a 

szakmához  szükséges  /  munkafolyamat-orientált  cselekvéskészséggel  kombinált 

szakértői  tudásanyagot  foglalnak  magukban.  A  speciális  képzettségek  minden 

képzési területe 4 modult tartalmaz. A modulok minden esetben célcsoport-specifikus 

anyagot kínálnak.  

Speciális képzettségek
Képzési területek Modulok

Üzleti turizmus
Utazásszervezők
Utazásközvetítők
Szálloda
Panzió

Egészség-turizmus / 
wellness-turizmus

Utazásszervezők
Utazásközvetítők
Szálloda
Panzió

Kulturális turizmus Utazásszervezők
Utazásközvetítők
Szálloda
Panzió

Eseményturizmus Utazásszervezők
Utazásközvetítők
Szálloda
Panzió

Sportturizmus Utazásszervezők
Utazásközvetítők
Szálloda
Panzió

A speciális képzettségek moduljai egyrészt a tartalomra, a turisztikai ajánlattípusra 

vonatkozóan,  másrészt  a  felhasználói  célcsoportra,  az  idegenforgalmi 

alkalmazottakra vonatkozóan lettek kifejlesztve. A modulok súlypontjai tartalmilag a 

négy említett célcsoport szakmai tevékenységi területeihez lettek igazítva.

A speciális képzettségek moduljai az alapképzettségeknek a célcsoportok és 

munkafolyamatok szempontjából lényeges tartalmi elemeit veszik alapul és ezeket 

mélyítik el. A speciális képzettségek 5 fő témája a projekt végrehajtásának idején 
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legfontosabb turisztikai ajánlattípusokat jeleníti meg, amelyeket a továbbiakban 

röviden definiálunk.

7.2.1 Az üzleti turizmus fogalma

Üzleti  turizmuson  a  következőket  értjük:  „50  km-nél  nagyobb  távolságra  való 

elutazás,  pl.  egy  vásáron,  ülésen,  szemináriumon,  kongresszuson  való  részvétel 

vagy  ügyféllátogatás  céljából  –  tehát  minden  olyan  utazás,  amely  a  legtágabb 

értelemben véve a munkával összefüggésben történik.” (Forrás: Wirtschaftswoche, 

Geschäftsreiseklima 2002) Az üzleti utazások általában eredményközpontúak, és az 

alábbi típusokba sorolhatók:

 üzleti szerződések előkészítése

 termelés

 dolgozók továbbképzése

 vásárra/kiállításra utazás

 kongresszusi, ülés- és szeminárium-turizmus

 ösztönző utazások

7.2.2 Az egészség-turizmus / wellness-turizmus fogalma

Az egészség-turizmusnak két formáját különböztethetjük meg:

Egyrészt létezik a manapság kevésbé jellemző, klasszikus egészség-turizmus, az 

úgynevezett  gyógyulási  célú  tartózkodás.  Ebben az  alábbi  szempontok  játszanak 

különleges szerepet:

 A föld természetes gyógyító anyagai

 A kúra típusának megfelelő felszerelés

 A kúra típusának megfelelő helyszín

 Természetes gyógyvíz

Az ilyesfajta tartózkodás a megbetegedések megelőzésére, balesetek vagy orvosi 

beavatkozások utáni  rehabilitációra,  esetleg krónikus megbetegedések kezelésére 

szolgál. A gyógyulási célú tartózkodások mindig meghatározott időtartamra szólnak.
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Másfelől létezik az egészség-turizmusnak egy modern formája, melyet „wellnessnek” 

is  nevezünk.  A wellness-turizmus  olyan,  az  egészséget  a  középpontba  helyező 

kikapcsolódási forma, amely összeköti a pihenést az élvezettel. Arról van szó, hogy 

egy egészségturizmus-központban megteremtjük/visszaállítjuk a testi és lelki jóllétet 

egy (rövid idejű) tartózkodással. Ez a központ lehet egy klasszikus kúrahelyszín, egy 

fürdőhely  vagy  egy  speciális  hotel.  Fontos  összetevők  az  alábbi  kulcsterületek 

ajánlatai:

 Egészség és táplálkozás

 Szépség és vitalizálás

 Anti-stressz és lazítás

 Fitness és mozgás

7.2.3 A kulturális turizmus fogalma

A kulturális turizmus majdnem mindig egy kulturturisztikai  ajánlattal  függ össze. A 

fogalmat két kategóriára oszthatjuk:

Az első kategória a kultúra fogalmát szűkebb értelemben veszi, azaz többnyire egy 

bizonyos régió művészettörténeti jellegű ajánlatát jelenti (régi épületek, múzeumok 

és hasonló látnivalók). 

A második kategória tágabban értelmezi a kultúra fogalmát, azaz magában foglalja a 

helyiek szokásait, nyelvét, konyhaművészetét stb. (vö. Heinze 1999).

A  kulturális  turizmus  kifejezés  magában  foglalja  tehát  mindazon  utazásokat, 

amelyeknek fő célja elsősorban kulturális tevékenység végzése (vö. Dreyer 1996). A 

kulturális célú utazásoknak alábbi fajtáit különböztethetjük meg:

 városnéző kirándulások

 tanulmányutak

 nyelvtanuláshoz kapcsolódó utak

 tematikus utak  
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A kulturturizmus fogalma alatt  tehát  olyan utazásokat  értünk,  amelyekhez akár  a 

magasabb kultúra, akár a mindennapok kultúrája és a helyi kultúra iránti érdeklődés 

is alapot szolgáltathat.

7.2.4 A rendezvényturizmus fogalma

A rendezvényturizmus (élményturizmus) jellegét olyan események határozzák meg, 

amelyek bizonyos időszakokhoz, helyekhez kötődnek, illetve regionális vagy ennél 

nagyobb  jelentőségűek,  és  a  fogyasztók  számára  különleges  értékű  élményt 

kínálnak. Az alábbi ajánlatokat sorolhatjuk ebbe a típusba:

 musical előadások

 szabadtéri koncertek

 színház és koncertek

 élményparkok3

 kiállítások és vásárok

 regionálisnál nagyobb jelentőségű művészeti kiállítások 

 nemzeti és nemzetközi sportesemények

7.2.5 A sportturizmus fogalma

A  sportturizmus  nem  azt  jelenti,  hogy  résztvevőként  jelen  vagyunk  egy 

sporteseményen,  hanem  hogy  mi  magunk  is  sporttevékenységet  végzünk.  Bár 

néhány évvel ezelőtt csak a hivatásos sportolók és félprofik szabadság ill. és edzési 

célú tartózkodását jelölték a sportturizmus fogalmával,  időközben igen erőteljesen 

kibővült  a sporttevékenységek köre amatőr szinten is.  Egyre jellemzőbb, hogy az 

üdülés  helyszínének  kiválasztásában  szerepet  játszik,  hogy  van-e  ott  lehetőség 

sportolásra.  Egy  üdülőhely  ajánlata  gyakran  az  adott  terület  természetes 

3 Bár az élményparkok rendszerint egész évben nyitva tartanak, a célcsoportok csak bizonyos időkorlátok között 
látogatják őket.
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adottságaihoz igazodik, pl. a kenuzás, vitorlázás, hegymászás, búvárkodás és a golf 

esetében. Persze egyre nagyobb a kínálat és egyre több központ áll rendelkezésre 

az olyan sportágak terén is, amelyek nincsenek ráutalva a természet adottságokra, 

mint pl. a tenisz, az íjászat vagy a tánc. A sportturizmus tehát magában foglal mind 

bel-,  mind  szabadtéri  tevékenységeket,  azaz  egyrészt  olyan  sporttevékenységet, 

amelyet zárt, elhatárolt helyiségekben gyakorolnak, másrészt pedig olyat, amelyet a 

szabad ég alatt, a természetben űznek.

8. A képzési területek és modulok módszertani-didaktikai felépítése

Minden képzési terület és minden modul egy hat strukturális összetevőből felépülő 

minta alapján lett kidolgozva:

1. Célkitűzések/célcsoportok: a résztvevők képességei és kompetenciái a modul 

elvégzése után

2. A képzési terület meghatározása/a modul meghatározása: fogalom, történet, 

statisztika. Pl.: Mi az a médiakészség?

3. Forgatókönyvek és példák: egy vagy több, a gyakorlatból merített, gyakorlati 

célú példa a felhasználó hasznának szemléltetésére

4. Didaktikai-módszertani tanácsok: Mely módszerrel mely képzési célokat lehet 

elérni  ebben  a  modulban?  Pl.  szeminárium,  e-learning,  projektmunka, 

csoportmunka stb.

5. A képzési terület tartalma/a modul tartalma: teljes terjedelem, óraszámok és 

szerkezet.  Minden egyes modul  5.  szakaszában megtalálhatók a képesítés 

összetevői és a tartalmak.

6. Utalások és irodalomjegyzék: további példák, irodalmi utalások és internetes 

források

Ez  az  egységes  szerkezet  a  használó  gyors  tájékozódását  szolgálja.  A képzési 

területek leírásai magukban foglalják a tartalmazott modulok leírásait, és az abban 

felhasználható módszerek és példák leírását. Konkrét képzési tartalmakat a modul 

szintjén találhat a használó. Minden egyes modul 5. szakaszában mindenekelőtt a 

képesítés összetevői találhatók meg, az óraszámok áttekintésével egyetemben:
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pl.: Sportturizmus utazásszervezők részére
A modul tartalma:

 piackutatás (6 óra)
 termékfejlesztés (6 óra)
 marketing/terjesztés (6 óra)
 trendek megfigyelése (2 óra)

A képesítési összetevők szintjén aztán a használó megtalálja a képzési tartalmakat 

és az alkalmazási példákat. 

A következőkben az alap- és speciális képzettségek területének két kiválasztott 

példáján mutatjuk be a képzési területek leírásának módszertani-didaktikai 

szerkezetét. 



Oktatói kézikönyv – Európai kiegészítő képesítés a turizmus menedzsmentben 29
__________________________________________________________________________________

8.1. Képzési terület bemutatása: alapképzettség - kulcsképzettségek

Alapképzettségek
Képzési terület bemutatása
Kulcsképzettségek

Modulok:
 szociális készségek
 módszerkészségek
 médiakészségek

1. Célkitűzések

A turizmuságazatban jelentkező gyors változások – mint például egyrészről a foglalási módszerek és 
javaslatok,  másrészről  a  célállomások  földrajzi  és  politikai  adatainak  ismerete  –  megkövetelik  a 
folyamatos továbbképzéseken való részvételt,  és a hajlandóságot, hogy a tudást a mindig változó 
követelményeknek  megfelelően  fejlesszük.  Ez  azt  jelenti,  hogy  az  alkalmazottaknak  igénybe  kell 
venniük a hálózat különböző szintjeihez kapcsolódó médiumokat, amelyek az egyszerű katalógusoktól 
a  globális  kiterjedésű  foglalási  rendszerig  terjednek.  Ezenfelül  egy  vevőorientált  vállalat 
alkalmazottaitól  ugyanúgy  megkövetelik  az  állandó,  magas  szintű  ügyféltájékoztatást  –  például  a 
célállomások kiválasztásakor –, mint a kereskedelem-orientált tevékenységet.

Ezzel a megfelelő háttérrel rendelkezve, valamint a képzés ezen területének teljesítését követően a 
résztvevők

 megértik mind a vállalatok közötti, mind a vállalatokon belüli szociális rendszereket, és képesek 
lesznek aktívan hozzájárulni az optimális működéshez (szociális készségek);

 elsajátítják  azokat  a  munkamódszereket,  eljárásokat  és  tanulási  stratégiákat,  amelyeknek  a  
gyakorlatok  során  képesek  lesznek  beazonosítani  a  saját  szakmájukban  érvényes  stratégiai  
hasznukat, és amelyeket szelektív és állandósult hatékonysággal képesek lesznek alkalmazni  
(módszerkészségek);

 áttekintést nyernek a média világáról  a turizmusra vonatkozóan, és megismerik a lehetséges  
alkalmazások körét,  mind az információk  megszerzését,  mind pedig  azok elosztását  illetően  
(médiakészségek).

2. A modul meghatározása

A „Kulcsképzettségek” képzési terület azon készségek elsajátítására koncentrál, amelyek a „tanulás 
módszerének  megtanulása”  és  a  „fenntarthatóságnak”  három legfontosabb  alappillére,  amelyeket 
azonban nem lehet úgy tekinteni, mint önmagukban létezni képes vagy megtanulható készségeket. 
Olyan készségekről  és képességekről  van itt  szó,  amelyek ugyan szükségesek egy adott  hivatás 
gyakorlásához,  de sem nem szerezhetőek  meg automatikusan  értelmi  úton a  szakmai  ismeretek 
elsajátítása  során,  sem  pedig  nem  jellemzőek  egy  konkrét  szakmával  szemben  támasztott 
követelményrendszerre/elvárásokra.  Úgy  kell  tekintenünk  rájuk,  mint  tartalom-semleges 
képzettségekre,  amelyeknek  az  átadása  azonban  szükségszerűen  specifikus  tartalmakhoz 
kapcsolódik. Dolgozni és élni, különösen egy interkulturális szférában, amely világhálózatba kapcsolt, 
különleges igényeket támaszt az egyénekkel szemben, mivel eltávolítja őket egy korlátozott kulturális 
terület viszonylag átfogó védelmétől, egyszersmind gondolkodásuk és cselekedeteik fenntarthatóságát 
is megköveteli.
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3. Forgatókönyv

A médiakészség  modul  például  egy  egyszerű  utazási  csomag  összeállítására  irányuló  gyakorlat 
segítségével bevezet a média használatába:
A  résztvevők  az  interneten  keresztül  repülőjegyet  és  hotelszobát  foglalnak,  autót  bérelnek  a 
célállomáson. 
Először is a résztvevők megkapják a gyakorlat paramétereit és az internetes oldalak elérhetőségével 
(pl.  „expedia.de”)  kapcsolatos  információkat.  Párban  vagy  kis  létszámú csoportokban  dolgozva  a 
résztvevők kigondolhatják, hogyan használják a különböző internetes oldalakat, és hogy a témakörre 
vonatkozó meglévő tudásuk alkalmazásával saját maguk vagy az oktató segítségével hogyan kezelik 
a kapott információkat. Lehetőségként merül fel az is, hogy a kis csoportokat felosszák „ügyfelekre” és 
„tanácsadókra”. A következő gyakorlat alkalmával a szerepek felcserélődnek. 
A gyakorlat eredményeit feljegyzik, értékelik és megvitatják az oktatóval.
Ily  módon  a  résztvevők  megismerhetik  az  internetes  oldalakon  elérhető  utazási  ajánlatokat, 
megtanulhatják kezelni a kapott információkat, és felfedni azokat a jellegzetességeket, amelyekkel a 
feladatmegoldás  során  közösen  találkoztak.  Emellett  az  oktató  elmagyarázza  a  „CRM” 
(Ügyfélkapcsolati menedzsment) működését és feladatát: a ügyfélorientáció erősítése érdekében az 
ilyen  rendszer  képes  elraktározni  a  különböző  ügyfelek  egyéni  preferenciáit  és  figyelembe  venni 
azokat az ajánlatok elkészítésénél.

4.   Információ a képzési módszerekről  

A „Kulcsképzettségek” képzési területen felhasználható módszerek és technikák egy olyan tartományt 
fednek  le,  mely  az  oktatók  által  nyújtott  információktól  és  javasolt  feladatoktól  az  egyéni  és 
csoportmunkáig terjed. A projektmunka különösen segíti a hallgatók tapasztalat- és gyakorlatszerzését 
a szociális és módszerkészségeket illetően, felhasználva az összes rendelkezésre álló médiumot.

 Oktatói input

Az oktatói input – mint egy tanárközpontú módszer – alkalmazásának azokra a folyamatokra kell 
korlátozódnia,  amikor  az  információ  átadásához  szükség  van  az  oktatóra,  pl.  előadások, 
forgatókönyvek, prezentációk stb. Ennek érdekében figyelmet kell fordítani arra, hogy a hallgatói 
input  csatornák  közül  több  mint  egyet  használjunk.  Például  egy  előadást  mindig  érdemes 
kiegészíteni  megfelelő  képi  megjelenítéssel.  Fontos,  hogy  a  forgatókönyvek  és  munkalapok 
megfelelően  szerkesztettek,  illusztráltak  és  jól  áttekinthetők  legyenek.  Ez  az  egyetlen  módja 
annak, hogy az információfelvétel a „tanulás módszerének megtanulása” fenntartható elemévé 
váljon.

 Egyéni és csoportmunka

Az  egyéni  és  csoportmunka  az  új  információk  és  tudás  elmélyítésére,  gyakorlására  és 
megszerzésére  irányul,  de  az  oktatónak  ezt  minden  esetben  elő  kell  készítenie  és  be  kell 
mutatnia. A megfelelően előkészített  munka- és feladatlapok írott  mintaként szolgálhatnak. Ez 
esetben a hallgatók a csoportban végzett munkát gyakorolhatják, valamint fontos projektmunka- 
technikákat  sajátíthatnak  el  és  alkalmazhatnak.  Ebben  az  összefüggésben  az  oktató 
visszajelzései  ugyanolyan  fontos  szerepet  játszanak,  mint  az  eredmények  bemutatása  a 
tanfolyam többi résztvevőjének.
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 Projektmunka
A projektmunka  valószínűleg  mind  közül  a  legösszetettebb  módszer.  Magában  foglalja  azon 
különböző  tevékenységek  teljes  körű  tervezését,  végrehajtását  és  visszacsatolását,  melynek 
során minden más tanulási- és munkamódszert mikroszinten alkalmaznak. 

 E-learning

A  megfelelően  előkészített  szoftver  alkalmazásakor  az  elektronikus  tanulás  nemcsak  az 
információ megszerzését jelenti a számítógép előtt ülve, hanem a képzés irányított formájának 
végrehajtását  is,  amelynek  során  a  rendszer  visszajelzést  ad  a  hallgató  munkájának 
sikerességéről.

Az alábbi észrevételek minden módszerre vonatkoznak:

 A  különböző  technikai  eszközök  használata  –  mint  a  számítógépek  és  azok  perifériái 
(projektor), amelyek különösen szemléltetésre szolgálnak, vagy a videó, ami például nemcsak 
a beszélgetések rögzítésére alkalmas, hanem közelebb hozza a célállomásokat is – nem csak 
a médiakészségek területén magától értetődő.

 A különböző  szerepek  eljátszásával  a  hallgatók  párbeszédei,  a  viták,  a  megbeszélések 
nemcsak a nyelvi kifejezésmódot, valamint az értékesítést és tanácsadást szolgáló retorikai 
készségeket gyakoroltatják, hanem az empátiát is.

 A gyakorlást igénylő munkamódszereket (figyelem-feltérképezés, „agyvihar” stb.) módszertani 
lépésekként kell alkalmazni.



Oktatói kézikönyv – Európai kiegészítő képesítés a turizmus menedzsmentben 32
__________________________________________________________________________________

5. A képzési terület tartalma (120 óra)

A képzési terület által lefedett három készség a következő:

 Szociális készségek (42 óra)

Általánosságban véve a szociális készségeket nem lehet megtanulni, hanem a meglévő egyéni 
erőforrások alapján fejleszthetők.  Ez  magába foglalja  a  csoportmunkára való  képességet,  a 
külső  változásokhoz  való  rugalmas  alkalmazkodást,  a  kreativitást  anélkül,  hogy  szem  elől 
tévesztenénk a célt, valamint szükség esetén a megfelelő döntések meghozatalát. Ez esetben a 
kommunikációs  készségek és  az  együttműködésre  való  hajlandóság  kombinálva a  szociális 
érzékenységgel  (empátiával)  segít  a hallgatónak abban,  hogy megismerje saját  és társai  (a 
csoport tagjainak vagy az ügyfeleknek) érzéseit és azokat megfelelő módon kezelje.

 Módszerkészségek (36 óra)

A  módszerkészségek  területe  azt  gyakoroltatja,  hogy  a  hallgatók  képesek  legyenek  a 
projektmunkában  való  részvételre,  valamint  az  ilyesfajta  munkák  önálló  megtervezésére  és 
végrehajtására. Az idővel való gazdálkodás és azon képesség, hogy ne csak foglalkozzunk a 
konfliktusokkal,  hanem  kezeljük  és  meg  is  oldjuk  azokat,  a  vezetői  viselkedésmód 
gyakorlásához vezet, ami motiválja az egyént és másokat. Ennek a modulnak a célja, hogy a 
hallgató  a  kommunikációs  eszközök  segítségével  képes  legyen  a  beszélgetések  megfelelő 
módon történő levezetésére és a csoportvezetésre.

 Médiakészségek (42 óra)

A médiakészségek területén összefoglaljuk azon kiegészítő képzettségeket és tudást, amelyek 
szorosan  kapcsolódnak  a  szakmához,  mint  pl.  az  EDP-  és  EU-konform  nyelvtudás  és 
interkulturális kompetenciák. Ezek magukban foglalják azt a tudást, amely a szakma gyakorlása 
során  törvényi,  szervezeti  és  szektorspecifikus  feltételek  mellett  szabályokhoz  és 
értékrendszerekhez is kötődik. Magától értetődő, hogy a moduloknak teret kell biztosítaniuk a 
különböző országok sajátosságainak.

6. Kapcsolódási területek
A Kulcsképzettségek  képzési  terület  nemcsak  a  Humán  erőforrás  (Human  Resources)  képzési 
területhez  kapcsolódik  szorosan;  a  fő  szempontok  –  különösen  a  szociális  készségekkel 
kapcsolatosak – megtalálhatók az Ügyfélkapcsolati  menedzsment képzési  területen is.  E képzési 
terület  Médiakészségek  modulja  közvetlen  kapcsolatban  áll  a  Marketing  képzési  terület  több 
moduljával.  A  szociális  készségek  szorosan  összefüggenek  a  nyelvi  és  kulturális  területek 
kompetenciáival  (Nyelv  és kultúra  képzési  terület).  A kulcsképzettségek táptalajt  jelentenek azon 
képzési területek számára, amelyek nemcsak a tényszerű tudás elsajátítására vonatkoznak. Ezért az 
e képzési területen belül tárgyalt témák elkerülhetetlenül felmerülnek más képzési területeken is. Ami 
a Kulcsképzettségek képzési területet illeti, a Módszerkészségek és Szociális készségek modulok 
együtt jelennek meg és kiegészítik egymást, akárcsak a Médiakészségek és a Módszerkészségek 
modulok.

Irodalomjegyzék:
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 Kutt,  K.:  Von  der  beruflichen  Umweltbildung  zur  „Berufsbildung  für  eine  nachhaltige  

Entwicklung“. In: BIBB (hrsg.): BWP 1/2001
 Mertens, D.: Schlüsselqualifikationen – Thesen zur Schulung für eine moderne Gesellschaft. 
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8.2 Képzési terület bemutatása: speciális képzettség – sportturizmus utazási 
irodák számára
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Speciális képzettségek
Képzési terület bemutatása
Sportturizmus

Modulok:
Utazásszervezők
Utazásközvetítők
Szálloda
Panzió

1. Célkitűzés/Célcsoportok

A „Sportturizmus” képzési terület négy célcsoport-specifikus modult tartalmaz az utazásszervezők, az 
utazási irodák, a hotelek és kisebb panziók alkalmazottainak számára.

A „Sportturizmus” modul elvégzését követően az utazásszervezők, az utazási irodák, a hotelek és 
kisebb panziók alkalmazottai képesek lesznek:

 felismerni és rendszerezni a célcsoportok igényeit
 új termékeket kialakítani és ajánlani a sportturizmusban résztvevők számára
 ápolni, rendszerezni és erősíteni az ügyfélkapcsolatokat
 végrehajtani a személyi fejlesztés és minőségi menedzsment szabályait
 kiválasztani és alkalmazni a hatékony marketingeszközöket.

Ezenfelül  a  panziók  (különösen  a  Bed  &  Breakfast  hálózathoz  tartozók)  részére  elkészített 
részletesebb/mindenre  kiterjedő  modul  segítséget  nyújt  a  résztvevőknek  az  üzlet 
elindításában/szervezet  létrehozásában,  és  átfogó  bepillantást  enged  nyújtani  a  hálózati 
menedzsmentbe is. Itt a tulajdonosok és a panziók vezetői megtanulhatják a regionális és az európai 
hálózati  munkát,  valamint  az  alternatív  és  költséghatékony  marketingstratégiák  hatékony 
alkalmazását.

2. A képzési terület meghatározása

Ellentétben a  témával  foglalkozó tudományos tanulmányokban említett  kettős  célcsoport-orientált 
sportturizmussal, nevezetesen:

 aktív (sportban résztvevő)
 passzív (sportot néző, sporteseményekben passzívan résztvevő)1,

ezen modul csak azokkal a célcsoportokkal foglalkozik, akik a sportban való aktív részvétel  iránt 
érdeklődnek.2 Így egyrészt a célcsoportok közé tartoznak azok az aktív sportemberek, akik esetében 
a  sportprogramok edzést,  versenyt  és  „kötelezettséget”  jelentenek,  másrészt  azok  a  szabadidős 
sportemberek, akik számára az ilyen kirándulások mókát, fitneszt, társadalmi eseményt és önkéntes 
részvételt jelentenek.

A sportturizmus piacán a következő sportok dominálnak:

 kerékpározás
 evezés
 kanyoning
 hegymászás
 búvárkodás
 golf
 hegyi kerékpározás
 rafting

1 “Ide sorolható minden aktív és passzív részvétel a sporttevékenységben, szervezett vagy nem szervezett 
(üzleti/kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célú programok) körülmények között végzett sportolás, amely 
szükségessé teszi, hogy lakóhelyünkről vagy munkahelyünkről elutazzunk.” cf. Standeven/DeKnop 1999
2 A „Rendezvényturizmus” képzési terület foglalkozik a passzív turizmus célcsoportjával (Labdarúgó Európa 
Bajnokság/Világkupa, Olimpia, Forma-1 stb.)
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 futás
 vitorlázás
 síelés
 snowboard
 szörfözés
 úszás
 teniszezés
 gyalogtúrázás
 séta

3. Forgatókönyv

A célcsoport-specifikus modulokat számos gyakorlati példa támasztja alá:
 futballmérkőzésekhez  és  futóversenyekhez  kapcsolódó  üdültetések  megtervezése,  

ajánlatkészítés és lebonyolítás (utazásszervező)
 utazások megtervezése és ajánlatkészítés a sportturizmus iránt érdeklődők számára (utazási 

iroda)
 ügyféltájékoztatás, életstílus és sportajánlatok (szálloda)
 sportturisztikai csomagok kialakítása kulturális programokkal (panziók)

4. Információ a képzési módszerekről

 Inputok  –  a  téma kezdeti,  mélyebb megvizsgálásához rendelkezésre állnak  rövid,  tömör  
elméleti inputok és diagramok, adatok, tények.

 A résztvevők aktív és folyamatos bevonása a szükséges tudás elsajátításához. A gyakorlatok 
a turizmuságazatból vett specifikus gyakorlati példákra koncentrálnak.

 Párban  végzett  és  csoportmunka,  kreativitás-gyakorlatok  (a  naprakész  gyakorlati  tudás  
alkalmazása)

 Esettanulmányok a sportturizmus szegmenséből
 Megoldási javaslatok a résztvevők körében felvetett specifikus példákra; a résztvevők gyakran 

választják példaként a saját területüket/ vállalatukat.
 Ellenőrzőlisták, amelyek a gyakorlatok során, később a gyakorlati életben is alkalmazhatók.

5. A képzési terület tartalma

 Sportturizmus utazásszervezők részére (M1 – 20 óra)
- Piackutatás (6 óra)
- Termékfejlesztés/Új ajánlatok készítése (6 óra)
- Marketing (6 óra)
- Trendek megfigyelése (2 óra)

 Sportturizmus utazási irodák részére (M2 –22 óra)
- Marketing/Piackutatás (6 óra)
- Az ajánlatok ismerete (6 óra)
- Ügyfélkapcsolati menedzsment (6 óra)
- Marketing (4 óra)
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 Sportturizmus szállodák részére (M3 – ??? óra)
- Termékfejlesztés (6 óra)
- Személyzeti menedzsment/Humán erőforrás (3 óra)
- Ügyfélkapcsolati menedzsment (3 óra)
- Marketing/E-marketing (6 óra)

 Sportturizmus panziók részére (M4 – 40 óra)
- Üzlet elindítása (8 óra)
- Ajánlattervezés és -kidolgozás (8 óra)
- Szervezet (8 óra)
- Marketing-menedzsment (8 óra)
- Hálózati menedzsment (8 óra)

Irodalomjegyzék:

 Dreyer, Axel/Krüger, Arnd (Hg.): Sporttourismus. München/Wien 1995
 Dreyer, Axel (Hg.): Tourismus und Sport. Wiesbaden 2002
 Gammon, S. and Jones, I. Sports tourism: An introduction, Continuum, London, (2001)
 Weed,  S.  and  Bull,  C.  Sports  Tourism:  Participants,  Policy  and  Providers,  Butterworth  

Heinemann, London, 2002
 Weiler, B. and Hall, C.M. Adventure, sport and health tourism, London 1992

9. Célcsoportspecifikus képzések összeállítása EU-EQT-vel

Az  alábbi  célok  elérése  egy,  az  EU-EQT  képzési  területeiből  és  moduljaiból 

összeállított képesítés keretében segíthető elő ill. valósítható meg:

 A munkaerőpiacra való bejutás illetve az oda való visszatérés megkönnyítése 

(foglalkoztatási képesség)

 Vállalkozások alapításának megkönnyítése (vállalkozó szellem)

 Az  élethosszig  tartó  tanulás  és  a  további  foglalkoztatás  támogatása 

(alkalmazkodóképesség)

 A vállalkozóknak és munkavállalóknak a strukturális gazdasági változáshoz, 

valamint az információs technikához és más új technikák használatához való 

alkalmazkodási képességének támogatása 

Ezekből a célokból levezethetők az EU-EQT kiegészítő képesítésének lehetséges 

célcsoportjai  is.  Különbséget  kell  tennünk  a  költségterhek  viselői  és  a  résztvevő 

célcsoportok  között.  A  költségterhek  viselői  lehetnek  közérdekű  intézmények 

(munkaügyi központok, tartományok, közösségek), de a turizmusszektorba tartozó 

vállalatok is. Az EU-EQT rugalmas, moduláris felépítése lehetővé teszi mind hosszan 



Oktatói kézikönyv – Európai kiegészítő képesítés a turizmus menedzsmentben 37
__________________________________________________________________________________

tartó  és  kiterjedt  továbbképzések  (pl.  a  munkaerőpiacra  való  újbóli  beilleszkedés 

céljából),  mind rövid,  erősen témához kötött  és munkafolyamat-orientált  képzések 

felkínálását,  utóbbiakat  azzal  a  céllal,  hogy  az  alkalmazottak  képesek  legyenek 

gyorsan alkalmazkodni a munkakörnyezet változó feltételeihez. 

Közelebbről  vizsgálva  az  EU-EQT  keretében  kidolgozott  képzési  területeket  és 

modulokat, az alábbi célcsoportokat találjuk: 

 utazásszervezők  alkalmazottai

 utazási irodák alkalmazottai

 szállodai dolgozók

 kisebb panziók („nem-hotelek”) dolgozói

Ezenfelül más, erősen ügyfélorientált szolgáltató szakmák alkalmazottai számára is 

könnyen  beilleszthetők  az  alapképzettségek  képesítési  tartalmai.  A  speciális 

képzettségek  tartalma  a  turista-információs  irodák  és  területi  idegenforgalmi 

szervezetek  alkalmazottai  számára  is  hasznos.  Az  idegenforgalmi  szervezetek 

(hivatalok, területi igazgatóságok, minisztériumok, szövetségek) dolgozóit, akik saját 

régiójukban a turisztikai ajánlatok regionális fejlesztésével vagy általában regionális 

marketinggel  foglalkoznak,  az  EU-EQT  segítségével  tovább  lehet  képezni  és 

specializálni.   

9.1. Példák képzések összeállítására EU-EQT-vel

A 9.1.1-9.1.4-es pontokban foglalt példák jól mutatják az EU-EQT moduláris 

rendszerének rugalmas alkalmazási lehetőségeit. Segítségével igen különböző 

képzési igényekkel és mértékkel rendelkező célcsoportok számára lehet tréningeket 

összeállítani.

9.1.1 1. példa: "Sportturizmus utazásközvetítők számára" rövid képzés
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Az  első  példa  egy  olyan,  az  EU-EQT  moduláris  rendszerének  segítségével 

összeállított  rövid képzési  lehetőséget  mutat  be,  amely utazásközvetítők számára 

készült,  és a sportturizmust  állítja  a  középpontba.  A kurzus ajánlott  időtartama a 

példa szerint 80 óra. Először is az alapképzettségek köréből kell kiválasztani néhány 

modult ill. elemet, amelyek az idegenforgalmi cégek alkalmazottai számára fontosak 

ahhoz, hogy hatékonyan és ügyfélorientált  módon legyenek képesek alkalmazni a 

megszerzett szaktudást.

Alapképzettségek 1. példa
Képzési területek Modulok
Kulcsképzettségek Szociális készségek 

Módszerkészségek
Médiakészségek

Szociális készségek modul 
42 óra

Marketing Marketing alapok
Alacsony költségű 
marketingeszközök
Online marketing
Új szolgáltatások kifejlesztése
Marketing-akcióterv

A piac polarizációja modul
10 óra

Ügyfélkapcsolati 
menedzsment

Turisztikai szolgáltatások 
értékének és minőségének 
változása
Új média és turizmus
A piac polarizációja
Az ügyfél értéke (Customer Value)
Az ügyfelek elégedettségének 
mérése
Az ügyfél a király/Vásárlói klubok
Az ügyfél megszerzésében/
visszaszerzésében használt 
kommunikációs területek 

Customer Value modul
6 óra

Személyzeti 
menedzsment

A személyzeti munka jogi-
szervezeti keretei
Személyzeti menedzsment/
Menedzsment- koncepciók 
Humánerőforrás-fejlesztés

Nyelv és kultúra Interkulturális tanulás
Angol nyelv a turizmus alábbi 
területein dolgozók számára:
- recepció
- étterem
- turista-információs iroda
- utazásszervező
- pályázatok
Külföldi gyakorlati oktatás 
előkészítése
Egyéni idegennyelvi képzések 
támogatása
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A szociális készségek, mint pl. a csapatmunkára való képesség és a kommunikációs 
képesség,  a  fenti  képzésnek  központi  alkotóelemei.  Az  ügyfélkapcsolati 
menedzsment  képzési  területről  „A  piac  polarizációja”  és  „Az  ügyfél  értéke” 
összetevőket választottuk ki, mintegy 16 órában oktatva. 
Ez  a  mintaképzés  az  utazásközvetítők  sportturizmusra  való  specializálását,  ill. 
figyelmük efelé irányítását célozza meg. Ezért is választjuk a speciális képzettségek 
közül  a  sportturizmus  képzési  területről  az  utazásközvetítők  számára  kidolgozott 
modult.

Speciális képzettségek 1. példa
Képzési területek Modulok / Célcsoportok Szociális készségek modul 

42 óra
Üzleti turizmus Utazásszervezők

Utazásközvetítők
Szálloda
Panzió

A piac polarizációja modul
10 óra

Egészség-turizmus/
wellness-turizmus

Utazásszervezők
Utazásközvetítők
Szálloda
Panzió

Customer Value (az ügyfél 
értéke) modul
6 óra

Kulturális turizmus Utazásszervezők
Utazásközvetítők
Szálloda
Panzió

Rendezvényturizmus Utazásszervezők
Utazásközvetítők
Szálloda
Panzió

 
Sportturizmus 
utazásközvetítők számára 
modul
22 óra

Sportturizmus Utazásszervezők
Utazásközvetítők
Szálloda
Panzió

 

Összességében egy 80 órás, utazásközvetítők számára kialakított képzés rajzolódik 

ki,  mely  magában foglalja  a  szociális  készségek felfrissítését,  az ügyfélkapcsolati 

menedzsmentben  való  részvételt  és  a  sportturisztikai  ajánlatokra  való 

specializálódást.

Szociális készségek modul
42 óra

1. példa

A piac polarizációja modul
10 óra
Customer Value (az ügyfél értéke) modul
6 óra

Rövid képzés 
utazásszervezők 
számára, fókuszban a 
sportturizmus

Összesen: 80 óra 
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Sportturizmus utazásközvetítők számára 
modul
22 óra

 

9.1.2 2. példa: Wellness-turizmus Bed & Breakfast szolgáltatással 
foglalkozóknak

A második példa ugyancsak egy viszonylag rövid képesítést mutat be. Egy olyan 

rövid képzés összeállításáról van szó, amelynek célja egy Bed & Breakfast típusú 

vállalkozás  alapítása  és  üzemeltetése.  Az  alapítandó  cég  például  Toszkánában 

telepedhetne le, és azon turistákat szólítaná meg mint potenciális ügyfeleket, akik 

érdeklődnek  a  wellness-ajánlatok  iránt.  Az  alapképzettségek  köréből  a  teljes 

Szociális  készségek  modult  kiválasztjuk,  és  ezt  kiegészítjük  a  médiakészségek 

moduljába  tartozó  „Médiahasználat”  és  „Médiatervezés”  elemekkel.  A  kisebb 

panziókban  (Bed  &  Breakfast)  az  ügyfelekkel  e-mailen  keresztül  történő 

kommunikációt  és a kisebb webes megjelenések kialakítását  rendszerint  maga a 

tulajdonos végzi, ezért különösen fontos, hogy az ilyen kisebb panziók üzemeltetői 

birtokában  legyenek  az  ügyfelekkel  elektronikus  úton  történő  kommunikáció,  az 

online-marketing  és  a  reklámanyagok  előállításának  önálló  kivitelezéséhez 

szükséges tudásnak (know-how).

Alapképzettségek 2. példa
Képzési területek Modulok
Kulcsképzettségek Szociális készségek 

Módszerkészségek
Médiakészségek

Szociális készségek modul 
42 óra

Marketing Marketing alapok
Alacsony költségű 
marketingeszközök
Online marketing
Új szolgáltatások kifejlesztése
Marketing-akcióterv

Médiakészségek modul
- 2. összetevő: 
médiahasználat
- 3. összetevő: 
médiatervezés
32 óra

Ügyfélkapcsolati 
menedzsment

Turisztikai szolgáltatások 
értékének és minőségének 
változása
Új média és turizmus
A piac polarizációja
Az ügyfél értéke (Customer Value)
Az ügyfelek elégedettségének 
mérése
Az ügyfél a király/Vásárlói klubok
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Az ügyfél megszerzésében/
visszaszerzésében használt 
kommunikációs területek 

Személyzeti 
menedzsment

A személyzeti munka jogi-
szervezeti keretei
Személyzeti menedzsment/
Menedzsment- koncepciók 
Humánerőforrás-fejlesztés

Nyelv és kultúra Interkulturális tanulás
Angol nyelv a turizmus alábbi 
területein dolgozók számára:
- recepció
- étterem
- turista-információs iroda
- utazásszervező
- pályázatok
Külföldi gyakorlati oktatás 
előkészítése
Egyéni idegennyelvi képzések 
támogatása

 

Egy turisztikai ajánlattípusra, ez esetben a wellness-turizmusra való specializáció a 

40 órás „Wellness-turizmus panziók számára” modul kiválasztásával történik.

Speciális képzettségek 2. példa
Képzési területek Modulok / Célcsoportok Szociális készségek modul

42 óra
Üzleti turizmus Utazásszervezők

Utazásközvetítők
Szálloda
Panzió

Médiakészségek modul
- 2. összetevő: 
médiahasználat
- 3. összetevő: médiatervezés
32 óra

Egészség-turizmus/
wellness-turizmus

Utazásszervezők
Utazásközvetítők
Szálloda
Panzió

Wellness-turizmus panziók 
számára modul
40 óra

Kulturális turizmus Utazásszervezők
Utazásközvetítők
Szálloda
Panzió

Rendezvényturizmus Utazásszervezők
Utazásközvetítők
Szálloda
Panzió

Sportturizmus Utazásszervezők
Utazásközvetítők
Szálloda
Panzió
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A „Wellness-turizmus  panziók  számára”  modul  az  alábbi  5  elemet  tartalmazza, 

melyek mindegyike 8-8 órában oktatható:

- cégalapítás

- ajánlatok megtervezése és kidolgozása

- menedzsment és szervezés

- marketing menedzsment

- hálózati menedzsment

A célcsoport-specifikus  speciális  modulok  tartalma  részben  az  alapképzettségek 

tartalmait foglalják magukban, és ezeket mélyítik el a célcsoport (utazásszervezők, 

utazásközvetítők, szállodai dolgozók, panziók) igényeinek, és a turisztikai ajánlatnak 

(üzlet, wellness, kultúra, rendezvény, sport) megfelelően. 

Ezzel az összesen 114 órát tartalmazó képzéssel azoknak, akik a Bed & Breakfast 

szolgáltatásból  kívánnak  megélni,  viszonylag  gyors  és  kézzelfogható,  hasznos 

segítséget  nyújthatunk  a  cégalapításhoz.  A  tartalom  és  a  terjedelem  magától 

értetődően  mindig  igazodik  a  képesítési  ajánlat  pénzügyi  keretfeltételeihez  is. 

Eszerint  az  önköltséges  résztvevők  nyilvánvalóan  inkább  a  rövidebb  képzési 

változatokat részesítenék előnyben, míg azoknak, akiket egy közérdekű intézmény 

támogat anyagilag, mindenképpen tanácsos lenne nagyobb óraszámban tanulni az 

alap- és speciális képzettségeket.

Szociális készségek modul
42 óra

2. példa

Médiakészségek modul
- 2. összetevő: Médiahasználat
- 3. összetevő: Médiatervezés
32 óra

Rövid képzés 
egzisztenciateremtők 
számára, cégalapítási céllal a 
Bed & Breakfast szektorban, 
fókuszban a wellness-
turizmussal

Összesen: 114 óra 
Wellness-turizmus panziók számára 
modul
40 óra
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9.1.3 3. példa: Képzés az idegenforgalmi iparba visszatérők számára

Az előzőekben bemutatott két példával ellentétben, amelyek egyrészt utazási irodák 

alkalmazottai,  másrészt  leendő  egzisztenciateremtők  számára  kidolgozott  rövid 

képzéseket írnak le, a harmadik példa munkát keresők számára tehetné lehetővé a 

valamely idegenforgalmi területen történő szakmai újrakezdést. 

A  munkakeresők  számára  kínált  képzési  lehetőségek  száma  rendszerint  sokkal 

nagyobb, mint a már foglalkoztatottaknak szólók. Különösen széleskörű képzésekre 

van  szükség  az  alapképzettségek  területén  ahhoz,  hogy  a  résztvevők  jó  alapot 

kapjanak a kommunikáció által formált és ügyfélorientált tevékenység végzéséhez. 

A  Kulcsképzettségek  képzési  területhez  tartozó  „Szociális  készségek”, 

„Módszerkészségek” és „Médiakészségek” modulok szilárd alapjára felépítve a többi 

képzési terület munkakeresők számára kiválasztott tartalmaiból össze lehet állítani 

egy hosszabb újrakezdő-képzést. Mivel a speciális képzettségek képzési területei és 

moduljai  az  ajánlatokhoz és a célcsoportokhoz igazodnak,  egy rövid  felmérés az 

oktatót és a résztvevőt is segíthetné a specializáció kiválasztásában.

A felmérés  eredményének  egyrészt  világossá  kell  tennie  a  résztvevő  személyes 

szakmai preferenciáit, másrészt pedig az aktuális munkaerőpiaci követelményekkel 

való  összevetést  követően  azokkal  összhangba  kell  ezeket  hozni.  Itt  kellene 

kiderülnie annak is, hogy a résztvevő a jövőben a küldő ágazatban (utazásszervező, 

utazásközvetítő), vagy inkább a fogadó üzletágban (szálloda, kisebb panzió) kíván 

tevékenykedni.  

Alapképzettségek 3. példa
Képzési területek Modulok
Kulcsképzettségek Szociális készségek 

Módszerkészségek
Médiakészségek

Kulcsképzettségek képzési 
terület 
- Szociális készségek 42 óra

Marketing Marketing alapok
Alacsony költségű 
marketingeszközök
Online marketing
Új szolgáltatások kifejlesztése
Marketing-akcióterv

- Módszerkészségek 36 óra
- Médiakészségek 42 óra

Marketing képzési terület
- Marketing alapok 30 óra
- Online-marketing 15 óra

Ügyfélkapcsolati 
menedzsment

Turisztikai szolgáltatások 
értékének és minőségének 
változása
Új médiák és turizmus
A piac polarizációja
Az ügyfél értéke (Customer Value)

- Új szolgáltatások 15 óra

Ügyfélkapcsolati 
menedzsment képzési terület
- Új médiák + turizmus 15 óra
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Az ügyfelek elégedettségének 
mérése
Az ügyfél a király/Vásárlói klubok
Az ügyfél megszerzésében/
visszaszerzésében használt 
kommunikációs területek 

- Az ügyfél értéke 6 óra

Nyelv és kultúra képzési 
terület
- interkulturális tanulás 30 óra
- Angol nyelv utazásszervezők 
részére 20 óra

Személyzeti 
menedzsment

A személyzeti munka jogi-
szervezeti keretei
Személyzeti menedzsment/
Menedzsment- koncepciók 
Humánerőforrás-fejlesztés

Nyelv és kultúra Interkulturális tanulás
Angol nyelv a turizmus alábbi 
területein dolgozók számára:
- recepció
- étterem
- turista-információs iroda
- utazásszervező
- pályázatok
Külföldi gyakorlati oktatás 
előkészítése
Egyéni idegennyelvi képzések 
támogatása

 

Ebben a példában abból indulunk ki, hogy a résztvevő a küldő üzletágat részesíti 

előnyben,  és  a  munkaerőpiaci  összevetés  eredménye  is  az 

utazásszervezést/utazásközvetítést  megcélzó képesítés mellett  szól.  Ennélfogva a 

speciális képzettségek közül 1-2, utazásszervezők vagy utazásközvetítők számára 

kidolgozott modult ajánlatos kiválasztani. A kínálati oldal sokféleségének fenntartása 

érdekében  a  modulokat  különböző,  lehetőleg  az  ajánlati  formában  kombinálható 

képzési  területekről  érdemes  kiválasztani.  Így  pl.  egymáshoz  választhatjuk  a 

„Kulturális turizmus utazásszervezők számára” és a „Sportturizmus utazásszervezők 

számára”  modulokat.  A  kulturális  turizmus  körébe  tartozó  ajánlatok  manapság 

nagyon jól kombinálhatók az igen keresett, Európa számos célállomására irányuló 

sportturisztikai ajánlatokkal.
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Speciális képzettségek 3. példa
Képzési területek Modulok / Célcsoportok Kulcsképzettség

ek képzési 
terület 42 óra

Üzleti turizmus Utazásszervezők
Utazásközvetítők
Szálloda
Panzió

Marketing 
képzési terület 
60 óra 

Ügyfélkapcsolati 
menedzsment 
képzési terület 
21 óra

Egészség-turizmus/
wellness-turizmus

Utazásszervezők
Utazásközvetítők
Szálloda
Panzió

Nyelv és kultúra 
képzési terület 
50 óra 

Kulturális turizmus Utazásszervezők
Utazásközvetítők
Szálloda
Panzió

Rendezvényturizmus Utazásszervezők
Utazásközvetítők
Szálloda
Panzió

Sportturizmus Utazásszervezők
Utazásközvetítők
Szálloda
Panzió

Kulturális turizmus 
utazásszervezők részére modul 18 
óra

Sportturizmus utazásszervezők 
számára modul 20 óra  

A harmadik  példa  esetében  egy  összesen  kb.  300  órából  álló  képzési  ajánlatot 

kapunk.
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Kulcsképzettségek modul 120 óra 3. példa

Marketing képzési terület 60 óra

Ügyfélkapcsolati menedzsment képzési 
terület 21 óra 

Nyelv és kultúra képzési terület 50 óra

Képzés az idegenforgalmi iparba 
visszatérők számára 
„utazásszervezés” preferenciával, 
valamint a kulturális- és 
sportturizmusra való 
specializációval

Összesen: 289 óra 

Kulturális turizmus utazásszervezők számára 
modul 18 óra

Sportturizmus utazásszervezők számára 
modul 20 óra

9.1.4 4. példa: Képzés 50+ alkalmazottat foglalkoztatóknak, 
külön hangsúlyt fektetve az utazásszervezésre / wellnessre

A negyedik  példa  az  (50+  alkalmazottat  foglalkoztató)  idegenforgalmi  vállalatok 

„régebbi  dolgozóihoz”  igazodik.  Ezen  képzési  terv  esetében  elsődlegesen  az 

alkalmazkodási  képességről  van  szó,  azaz  a  képzettségek  aktualizálásáról  és  új 

lehetőségek megteremtéséről egy dinamikus piacon. A kulcsképzettségek köréből a 

Médiakészségek modulból a „Médiahasználat” összetevőt választjuk ki. Ez az elem 

az  Internet  és  on-line-marketing  területében  foglalt  készségek  aktualizálására 

szolgál. A Marketing képzési területről az „Új szolgáltatások kifejlesztése” összetevőt 

egészítjük ki. Ebben elsősorban az idegenforgalmi trendek értékeléséről,  és ebből 

következően új ajánlatok levezetéséről és kifejlesztéséről van szó. Az „Angol nyelv 

utazásszervezők számára” modul célja a szakmai angol felfrissítése.
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Alapképzettségek 4. példa
Képzési területek Modulok
Kulcsképzettségek Szociális készségek 

Módszerkészségek
Médiakészségek

Kulcsképzettségek képzési 
terület a Médiakészségek 
modulból  
Médiahasználat összetevő 
22 óra

Marketing Marketing alapok
Alacsony költségű 
marketingeszközök
Online marketing
Új szolgáltatások kifejlesztése
Marketing-akcióterv

Marketing képzési terület
- Új szolgáltatások 15 óra

Nyelv és kultúra képzési 
terület 
- Angol nyelv 
utazásszervezőknek 20 óra

Ügyfélkapcsolati 
menedzsment

Turisztikai szolgáltatások 
értékének és minőségének 
változása
Új médiák és turizmus
A piac polarizációja
Az ügyfél értéke (Customer Value)
Az ügyfelek elégedettségének 
mérése
Az ügyfél a király/Vásárlói klubok
Az ügyfél megszerzésében/
visszaszerzésében használt 
kommunikációs területek 

Személyzeti 
menedzsment

A személyzeti munka jogi-
szervezeti keretei
Személyzeti menedzsment/
Menedzsment- koncepciók 
Humánerőforrás-fejlesztés

Nyelv és kultúra Interkulturális tanulás
Angol nyelv a turizmus alábbi 
területein dolgozók számára:
- recepció
- étterem
- turista-információs iroda
- utazásszervező
- pályázatok
Külföldi gyakorlati oktatás 
előkészítése
Egyéni idegennyelvi képzések 
támogatása

A turisztikai piac sokszínűsége alapján mindenképpen kínálkozik néhány szaktémára 

való  specializáció.  A rendelkezésre  álló  negyedik  példában  a  wellness  és  sport 

területére  való  specializációt  javasoljuk.  A wellness  és  a  sport  napjainkban  igen 

divatos  idegenforgalmi  ajánlatok.  Mindkét  területre  jellemző  a  konkrét  ajánlatok 

kialakításánál  az  igen  nagy  belső  differenciáltság.  A  wellness-üdülés  és 

egészségügyi szabadság fogalmak gyakran nagyon különböző ajánlatokat foglalnak 
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össze. Egyrészt továbbra is találhatunk klasszikus ajánlatokat, mint pl. masszázs és 

torna,  másrészt  egyre  bővül  az  „életstílus-wellness”  ajánlatok  köre,  amelyeket  az 

ügyfél inkább az élvezet és lazítás céljával választ.       

Speciális képzettségek 4. példa
Képzési területek Modulok / Célcsoportok Kulcsképzettségek képzési terület 

a Médiakészségek modulból 
Médiahasználat összetevő 22 óra

Üzleti turizmus Utazásszervezők
Utazásközvetítők
Szálloda
Panzió

Marketing képzési terület
- Új szolgáltatások 15 óra

Egészség-turizmus/
wellness-turizmus

Utazásszervezők
Utazásközvetítők
Szálloda
Panzió

Nyelv és kultúra képzési terület 
- Angol nyelv utazásszervezők 
számára 20 óra

ulturális turizmus Utazásszervezők
Utazásközvetítők
Szálloda
Panzió

Rendezvényturizmus Utazásszervezők
Utazásközvetítők
Szálloda
Panzió

Sportturizmus Utazásszervezők
Utazásközvetítők
Szálloda
Panzió

   
Wellness utazásszervezők számára 
modul
20 óra

Sportturizmus utazásszervezők 
számára modul 
20 óra

Összességében  egy  már  foglalkoztatottak  számára  összeállított,  szűk  100  óra 
terjedelmű tudásfelfrissítő jellegű képzési ajánlatot kapunk, amelyben 20-20 óra jut a 
kétféle  specializációra.  A  speciális  modulok  kivitelezésére  szánt  idő  némelyest 
különböző lehet, így ideális, munka mellett végezhető képesítést kínálnak.    
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Kulcsképzettségek képzési terület 
a Médiakészségek modulból 4. példa
Médiahasználat összetevő 22 óra

Marketing képzési terület
- Új szolgáltatások 15 óra 

Nyelv és kultúra képzési terület 
- Angol nyelv utazásszervezők számára 20 óra

Rövid képzés a képzettségek 
aktualizálására, utazásszervezők 
„régebbi alkalmazottai” számára, 
fókuszban az internethasználat, új 
szolgáltatások kifejlesztése a 
wellness és sport területén

Összesen: 97 óra 

Wellness utazásszervezők számára modul 
20 óra

Sportturizmus utazásszervezők számára 
modul 
20 óra

9.2 Kiválasztott képzési egységek tartalmi kialakítása

A  következőkben  két  konkrét  áthelyezési  példa  segítségével  bemutatjuk,  mely 

tartalmakat  lehet  felhasználni  a  célcsoport-  és  témaspecifikus  képzések  során.  A 

modulokban már benne foglalt példákat itt kiegészítjük, és lehetőségeket mutatunk 

az  oktatóknak/használóknak  a  célcsoporthoz  igazított,  rugalmas  oktatás 

kialakítására. 

9.2.1 Szociális  készségek  gyakorlati  oktatása  az  idegenforgalomban  
dolgozók számára

A szociális  készségeknek az idegenforgalomban dolgozók számára való  oktatása 

tartalmi kialakításának e példájában a képzés kidolgozásának egy lehetséges módját 

mutatjuk be.

Mindebben az EU-EQT alábbi tartalmaira hivatkozunk:
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1. Csapatmunkára  való  képesség  fejlesztése  (vö.  Kulcsképzettségek  képzési 

terület  –  Szociális  készségek  modul  –  Csapatmunkára  való  képesség 

összetevő)

2. Kommunikációs képesség fejlesztése (vö. Kulcsképzettségek képzési terület 

– Szociális készségek modul – Kommunikációs képesség összetvevő)

1: Csapatmunkára való képesség összetevő (10 óra)

Bevezetés:
Új programok kidolgozása a részletfizetéses nemzetközi utakhoz magasfokú szociális kompetenciát 
követel meg. Az új programok tartalmát rendszerint csapatmunkában állítják össze. Új irányzatokat (pl. 
wellness), sőt,  egyes országokat is újra előtérbe lehet helyezni  (mint ahogy azt pl.  a Baltikummal 
tették a ’90-es években), és már meglévő termékeket is tovább lehet fejleszteni az ügyféligényeknek 
megfelelően. Mindehhez előnyös, ha egy teambe lehetőleg különböző személyiségtípusokat gyűjtünk 
össze, hiszen így hatékony interakciót biztosíthatunk, és figyelembe vehetünk különböző nézeteket, 
véleményeket és tapasztalatokat.

„Sok vállalat manapság úgy tekint a team- vagy csoportmunkára, mint saját konkurenciaképessége 
sikerének egyik  döntő tényezőjére.  (…) Ezen elképzelések szerint  a csapatmunka bevezetésének 
folyamatos javulást kell eredményeznie, melynek során a folyamatok optimalizálódnak, a költségek 
pedig csökkennek. (…) Mivel ezen gazdasági előnyök mellett a csapatmunkának elő kell segítenie az 
alkalmazottak motiváltságát  és hozzá kell  járulnia az emberközpontú munkaszervezéshez is,  nem 
lehet csodálkozni azon az eufórián, amely manapság a témáról szóló vitákban megfigyelhető.” (Antoni 
2000)
Csapatmunkán általában több személy közös érdekekre és közös célra épülő együttműködését értjük. 
Az egyéni munkával szemben a csapatmunka legfontosabb előnye, hogy változatos együttműködésre 
és  kölcsönös  befolyásolásra  ad  lehetőséget.  A  sikeres  munkához  kommunikációra  és  aktív 
érdekegyeztetésre van szükség. Ehhez megfelelő kereteket és közös játékszabályokat kell  alkotni, 
amelyek  kidolgozásában  minden  egyes  csapattagnak  részt  kell  vennie.  A  kompetenciákat  és 
szerepeket egyértelműen meg kell határozni. Az egyes csapattagokra nézve az együttműködési és 
konfliktuskezelési képesség, valamint az önállóság és az empátia a döntő képzettségi jellemzők.

Tartalom:    

 A csapat céljainak megfogalmazása
 A  csapat  összeállítása  (csapattagok  kiválasztása,  csapatvezető  kiválasztása,  ideális 

csapatlétszám végiggondolása)
 Szerepek kiosztása a csapaton belül, jellegzetes típusszerepek megismerése (mintapéldány, 

mozgató és motor, munkamániás, segítő, szőrszálhasogató, levéltáros és gyűjtő, ötletgyáros, 

látnok)

 A csoportfejlődés szakaszai (alakulás, viharzás, normázás, működés)

 Kommunikációs  zavarok  felismerése  és  elhárítása  (videófelvételek  készítése  és  utólagos 

elemzése)

 A csapat játékszabályai, a visszajelzés szabályai

 A csapatmunkára való képességet elősegítő játékok

 Azon modellek megismerése, melyek a csapatban végzett munkát támogatják
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Módszerek:  

 oktatói input

 szerepjátékok

 videófelvételek készítése és utólagos elemzése

 munkalapok

 játékok

 csoportmunka

1. példa: A csapat céljai

Arra  a  kérdésre,  hogy  hány  célt  képes  elérni  egy  team  anélkül,  hogy  túlzott  követeléseket 

támasztanánk vele szemben, nem lehet egyértelműen válaszolni. Ez függ a csapattagok számától és 

azok képzettségétől is. A fő célt azonban világosan meg kell fogalmazni és ki kell függeszteni. A célok 

megtalálásához a következő irányelveket érdemes szem előtt tartani:  

 A célokat reálisan és egyúttal szükségszerűen meg kell határozni.

 A céloknak világosan felismerhető és ésszerű módon támogatniuk kell a vállalati célokat.

 Rögzítse írásban a kitűzött célokat.

 Gondoskodjon arról, hogy a célok mérhetőek legyenek.

Ezenfelül a csapattagok számára jelenlegi, aktuális fő és részcélokat kell  kitűzni. Az ellenőrzéshez 

minden  csapattagnak  egyénileg  ki  kell  töltenie  az  alábbi  munkalapot,  hogy  aztán  ez  alapján 

összehasonlítást lehessen végezni a csoporton belül és meg lehessen állapítani, hogy a vélemények 

megegyeznek-e vagy vannak még tisztázandó kérdések.

Az Ön vállalatának mely céljai bírnak a legnagyobb jelentőséggel az Ön teamjének munkájára 
nézve?

Pontosan mi az Ön feladata a csapatban?

Melyek az Ön teamjének másodlagos céljai?

2. példa: Újítás a csapatban

A résztvevők a szemináriumi terem közepén helyezkednek el. Az oktató egy teniszlabdát nyújt át az 

egyik  résztvevőnek,  és  a  következő  feladatot  adja  a  csoportnak:  maximum 5  másodpercen belül 

minden résztvevőnek meg kell érintenie egyszer a labdát.
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A résztvevők  rövid  megbeszélést  tartanak,  majd  egy 

sorba állnak és sorban egymásnak dobják a labdát. Öt 

másodperc elteltével maximum négy embernek sikerült 

kézbe  kapnia  a  labdát.  Az  első  próbálkozás  tehát 

kudarcot  vallott.  Most körbe állnak a résztvevők,  hogy 

így juttassák körbe a labdát. Ez a kísérlet is elbukik. Így 

követi  egyik  próbálkozás  a  másikat.  Az  egyik 

résztvevőnek hirtelen ötlete támad:

az összes embernek egymásra kell tennie a kezét úgy, hogy mindannyian egyszerre érinthessék a 

labdát.

A  fent  leírt  példa  másik  változatában  a  következőképpen  hangozhatna  a  feladat:  maximum  5 

másodpercen belül minden résztvevőnek meg kell érintenie egyszer a labdát, de úgy, hogy egyszerre 

mindig csak egy ember foghatja. 

Megoldás: a résztvevők egymás fölé helyezik a kezeiket úgy, hogy egy csövet alkossanak. Az egyik 

résztvevő keresztülgurítja a csövön a labdát. Három, legfeljebb négy másodpercen belül mindenki 

megérinti a labdát.

3. példa: Ajánlati formák kialakítása/láncreakció

A résztvevők egy kiválasztott célállomásról néznek meg egy videófelvételt, és anyagot kapnak annak 

információsanyag-kínálatáról  (képes  brosúrák,  szállásjegyzék,  szórólap  stb.).  Először  is  minden 

résztvevőnek egyénileg végig kell végiggondolnia, hogy hol vannak kínálati hiányosságok, ill. milyen 

ajánlatokkal lehetne vonzóbbá tenni a kínálatot. 

Ezután  minden  résztvevő  keres  egy  párt,  akivel  megbeszélik  az  egyénileg  kapott  eredményeket. 

Ehhez  kapcsolódóan  aztán  négy  fős  csoportokat  alkotnak,  amelyekben  a  kapott  tényeket  újra 

megvitatják.  Befejezésül  az  egyes  csoportok  bemutatják  az  eredményeket,  majd  az  előnyök  és 

hátrányok értékelésével és mérlegelésével a tanfolyami csoport végül ítéletet hoz. A cél az, hogy a 

résztvevők kapcsolatba kerüljenek egymással. Különböző szociális formák jelennek itt meg: egyéni, 

kiscsoportos  és  plenáris  munka.  A  résztvevők  rákényszerülnek  arra,  hogy  mások  javaslatait 

megvitassák, illetve saját ötleteiket kifejtsék és képviseljék.

4. példa: A csoportfejlődés szakaszai 

A csoportfejlődés elsősorban egy olyan egyénekből álló csoport változási és fejlődési folyamata, akiket 

egy közös cél  vagy feladat  felé való orientáció hoz vagy kapcsol  össze.  A célzott  csoportfejlődés 

segítségével  egy  csoport  egyértelmű  változást  tapasztalhat  önmaga  megértésében  és  működési 

magatartásában.  Kezdetben  –  gyakran  „felülről”  jövő  utasításra  –  csupán  arról  van  szó,  hogy 

összezárnak néhány közös identitással  és közös céllal  nem rendelkező egyént,  akiknél  még nem 

történt  meg a meglévő erők és források egyesítése.  Ez az emberhalmaz csak meghatározott  idő 

elteltével (feltételezve a segítő keretfeltételek és alkalmas fejlődési impulzusok meglétét) növi ki magát 
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jól teljesítő csapattá. Ez a folyamat nem zajlik le magától. Időt, energiát, felelősségérzetet, valamint 

újra  és  újra  célzott  intézkedéseket  kíván  meg,  hogy  az  elért  fejlődési  szint  megszilárduljon,  ill. 

kellőképpen ösztönözve legyen a csoport a további fejlődésbeli lépésekre.

„Élet- és fejlődéstörténete” során minden csoport elkülöníthető fejlődési szakaszok során megy át, 

amelyeket a csapat vezetőjének figyelembe kell vennie és alakítania kell.

1. szakasz: Alakulás

Ez a fázis a kezdeti szakaszt jelöli, amelynek során a csoport megalakul és első alkalommal veszi 

szemügyre feladatait.  A csoportszerkezetet ebben a szakaszban nagyfokú bizonytalanság jellemzi. 

Minden új, a csoport jövője még teljességgel meghatározatlan. A tagok kipróbálják, mely viselkedés 

elfogadott egy adott szituációban, és arra koncentrálnak, hogy elsősorban jó fejnek mutatkozzanak. A 

csoport erősen függ a formális vezetőtől,  aki strukturál,  kezdeményez és dönt.  A csoport számára 

fontos,  hogy  a  részfeladatokat,  szabályokat  és  megfelelő  munkamódszereket  világosan 

meghatározzák.

2. szakasz: Viharzás

Ha már megalakult a csoport, egy olyan fázis következik, amelyet nyugtalanság és kritikus lázadás 

jellemez.  Az alcsoportok közötti  konfliktusok kirobbannak,  a  vélemények polarizálódnak,  világossá 

válik a tagok egymással való vetélkedése, és gyakran fény derül a hatalmi és státusztörekvésekre is. 

A csoporton  belül  a  pozíciókért  megy  a  harc.  Ebben  a  fázisban  a  csoport  elutasítja  a  formális 

ellenőrzést és egyértelműen szembehelyezkedik a vezetéssel. A feladatkövetelmények érzelmi alapon 

történő elutasítása ugyancsak jellemző.

3. szakasz: Normázás

Ebben a szakaszban a csoport megegyezik a játékszabályokban és megalapozza a csoportnormákat 

és saját szervezeti kereteit. Kialakul a „Mi-érzés” és az összetartás. A vezetői tekintéllyel szembeni 

ellenállást  és  a  személyek  közti  konfliktusokat  megszüntetik  ill.  tisztázzák.  A feladatokhoz  való 

hozzáálást az érzések és vélemények nyílt kifejezése és cseréje jellemzi. Létrejön az együttműködés. 
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4. szakasz: Működés

A csoport  immáron megfelelően strukturált  ahhoz,  hogy feladatokat  teljesítsen.  A személyek közti 

problémák megoldódtak vagy legalábbis teljesen eltompultak. A csoporton belüli szerepek rugalmasak 

és  jól  működnek.  A feladatok  elvégzése  konstruktív  módon  történik,  a  problémamegoldás  és  a 

célokhoz való igazodás áll előtérben. A csoport energiája teljes egészében a feladatnak szentelődik 

(fő munkafázis).

Irodalomjegyzék:
 Birker, G.: Teamentwicklung und Konfliktmanagement. Effizienzstrategie durch Kooperationen. 

Berlin 2001

 Francis, D. /Young, D.: Mehr Erfolg im Team: ein Trainingsprogramm mit 46 Übungen zur

Verbesserung der Leistungsfähigkeit in Arbeitsgruppen. Hamburg 1996

 Thäler, H.: Teamwork in Organisationen. Stuttgart 2001

2: Kommunikációs képesség összetevő (8 óra)

Bevezetés:
A képzési egység célja, hogy betekintést adjon az emberek közti kommunikáció törvényszerűségeibe, 

és  növelje  az  eltérések  iránti  érzékenységet.  A beszélgetőtársakkal  –  mindegy,  hogy  ügyfelekről, 

kollégákról, üzleti partnerekről vagy elöljárókról van szó – folytatott sikeres kommunikáció tanulható. 

Már  az  első  kapcsolatfelvétel  alkalmával  használt  testbeszéd  meghatározza  az  utána  következő 

beszélgetést.  Annál  ígéretesebben  alakul,  minél  hitelesebb  a  kommunikáció,  azaz  annál  inkább 

összhangban van a tartalom, a hanglejtés, az arcjáték, a gesztusok, a cselekedetek és az alapul 

szolgáló motiváció. A kommunikációs elméletek és szabályok ismerete a nonverbális kommunikáció 

magabiztos használata mellett mindenképpen a legfontosabb előfeltétele a sikeres megértetésnek.

Tartalom:
 A kommunikáció alapjai (verbális/nonverbális kommunikáció, a kommunikáció szabályai)

 Kommunikációs stílusok

 Beszélgetési gátak felismerése

 Kommunikációs folyamatok elemzése

 Megértés aktív odafigyelés által

 Testbeszéd értelmezése

 Szituációnak megfelelő kérdések feltevése 

 Önkifejezés „Én-üzenetek” által stb.
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Módszerek:
 kommunikációs gyakorlatok

 szerepjátékok

 színpadi vita

 megbeszélés

1. példa: Aktív odafigyelés

Aktív odafigyeléssel kizárhatók a kommunikáció közbeni félreértések. A küldőnek és a fogadónak meg 

kell  egyeznie  abban,  hogy  mindig  jól  értik-e  egymást.  A résztvevők  3  fős csoportokat  alakítanak, 

amelyből 2 fő egy kiválasztott témáról beszélget. Jelen esetben lehet ez például egy turisztikai téma:

 Lehet-e a tömeges turizmus jó minőségű?

 Hogyan befolyásolják az olcsó repülőjegy-ajánlatok az idegenforgalmi piacot?

 Van-e még létjogosultságuk manapság a klasszikus utazási irodáknak?

A harmadik személy a játékvezető. A beszélgetésben mindenki csak akkor mondhatja el a saját érveit, 

ha már elismételte partnerének véleményét a saját  szavaival.  Mintegy 10 perc után a résztvevők 

szerepet cserélnek, hogy mindenki legyen egyszer beszélgetőpartner és játékvezető is. Utólag minden 

játékos értékeli a beszédhelyzetet és annak lefolytatását, elemzi, hogy mely részek okoztak különösen 

nagy problémát és miért.

2. példa: Értékesítéshez kapcsolódó beszélgetés

A résztvevők párokat alkotnak és turisztikai ajánlattevők között zajló beszélgetési szituációt állítanak 

elő.

 Résztvevő I: Ön utazási csomagokat kínál, és a következő szezonban szeretné felvenni a 

programba  a  Spanyolország  keleti  partján  fekvő  Hotel  Mirasolt.  Ezidáig  egy  szállodai 

prospektus  és  a  honlap  áll  rendelkezésére  mint  információs  forrás  (a  résztvevők  ezekről 

másolatot  kapnak).  Gondolja  végig,  milyen  szempontok  lehetnének  még  érdekesek  a 

tervezéshez és a kalkulációhoz. 

 Résztvevő  2:  Ön  a  Hotel  Mirasol  (Spanyolország  keleti  partja)  értékesítési  osztályának 

vezetője,  és  hívást  kap  az  utazási  csomagokkal  foglalkozó  XY-tól  Németországból,  aki  a 

következő szezonban esetleg csoportokat szállásolna el az Önök hoteljében. (Az információs 

anyagként  szolgáló  szállodai  prospektus  és  a  honlap  rendelkezésére  áll.)  Ehhez  van 

szüksége  további  információkra,  amelyeket  telefonon  szeretne  megbeszélni  Önnel.  A 

beszélgetés egyszersmind lehetőséget kínál Önnek, hogy a lebonyolítás körülményeiről és 

egyebekről érdeklődjön.  

Irodalomjegyzék:
 Klippert, Heinz: Kommunikationstraining. Übungsbausteine für den Unterricht.

Weinheimund Basel 2004

 Thomas, A./Kinast, E.-U./Schroll-Machl, S (Hg.): Handbuch interkulturelle Kommunikation
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und Kooperation. Göttingen 2003

 Vopel, K.W.: Kommunikation und Kooperation. Ein gruppendynamisches

Trainingsprogramm. Salzhausen 2001

9.2.2 Utazásközvetítők képzése különös hangsúlyt fektetve a sportturizmusra

A második példa egy, utazási irodák alkalmazottai számára kialakított képzést mutat 
be. A cél az ismeretek fejlesztése és javítása a piackutatás és az ajánlati ismeretek 
terén. Ez a példa az alábbi összetevőket tartalmazza:

1. Piackutatás  (vö.  Sportturizmus  képzési  terület  –  Sportturizmus 
utazásközvetítők számára modul)

2. Ajánlati  ismeretek  (vö.  Sportturizmus  képzési  terület  –  Sportturizmus 
utazásközvetítők számára) 

1: Piackutatás összetevő (6 óra)

Bevezetés:
Az utazási  irodák alkalmazottai számára mindenekelőtt  való fontosságú a sportturisták/sportüdülők 

célcsoportjának közelebbi megismerése. Arról van szó, hogy különböző vizsgálatok alapján, az alábbi 

kérdésfeltevések segítségével közelebbi leírást kapjunk az ügyfélről:

 Ki utazik? – pl. egyedülállók, párok, családok, kortárs csoportok stb.

 Milyen utazási eszközt választanak? – pl. autó, vonat, repülőgép, motor

 Mi az utazás oka/célja? – pl. fitness, aktív sport, kikapcsolódás, élmények, természet

 Hogyan történik az utazás kiválasztása, a foglalás?

 Az utazás paraméterei? – időtartam, ár stb.

 Mikor? – foglalás időpontja, utazás időpontja, utazások gyakorisága

 Hol? – foglalás helye: közvetlenül vagy utazási irodán keresztül
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Német turisták által tett sportolási célú külföldi 
utazások 1999-ben

A fenti ábra a németek által tett sportolási célú üdülőutak felosztását mutatja hegyi sportra, téli és nyári 

sportokra.

Tartalom:
 Célcsoportelemzés a különböző sportturisztikai ajánlatokhoz

 Keresletelemzés

 Kiválasztott célcsoportok motivációi

 Ajánlati formák

Módszerek:
 oktatói input

 internetes kutatások

 vita

 munkalapok

Példa: A sport témájához kapcsolódó piackutatás - golfutak 
Az utazási  irodáknak idejekorán fel  kell  ismerniük a  piaci  lehetőségeket  és és az új  trendeket  a 

sportutak területén, hogy ezeket aztán ugyanilyen hamar beilleszthessék a jelenleg zajló és a jövőbeni 

marketingtevékenységekbe.  A  németországi  golfpiac  ill.  a  sportüdüléseken  résztvevő  németek 

golfturisztikai  aktivitása minden tanulmány és előrejelzés szerint  állandóan növekszik.  Eszerint  az 

összes német golfozó 66,3 %-a (tehát kb. 246.000 ember) legalább egy olyan üdülőúton vett részt, 

melynek során golfozott.  Ez átlagban 2 utazást  jelentett  személyenként.  Az üdülések átlagban 11 

napig tartottak, és a golfozónak mindent egybevetve átlagosan 1805 eurójába kerültek. Ezzel a német 

golfjátékosok  2000-ben  több  mint  300  millió  euró  bruttó  forgalmat  produkáltak  golfüdülésekkel.  A 

golfozók számára hosszú üdülőutak esetében az álom- ill. óhajtott úticélok a következők: USA (48,7 

%), Spanyolország (28,7 %), Portugália (23,4 %), Dél-Afrika, Skócia, Írország, Olaszország, Ausztrália 

Gyalogtúrázás, séta 89%
Sziklamászás 40 %
Hegyi kerékpározás 7 %

Hegymászás 24 %
Gyalogtúrázás 19 %
Sziklamászás, szabad 
mászás 9 %
Könnyűbúvárkodás 10 %

Síelés (lesiklás) 81 %
Snowboardozás 12 %
Sífutás 10 %

Téli sportok
38 %

Nyári 
sportok

19 %

Hegyek
43 %

Forrás: WTO-IOC. Az adatokat az IPK Internacional szolgáltatta – World Travel Monitor  
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és  Új-Zéland.  A  valóságban  a  német  golfozók  2000-ben  főként  az  alábbi  országokba  utaztak: 

Spanyolország (27 %), Németország (13,5 %), Észak-Afrika (9 %), Portugália, Ausztria.

A megcélzott ügyfelek megszólítása, az ajánlatok elkészítése ill. a golfutak közvetítése a különböző 

golfjátékos-típusok (célcsoportok) figyelembevételével optimalizálható.

Az új golfozók

Uralkodó motivációs alapok

Tradicionális klubgolfozók Klubélet, golf mint szabadidős és üdülési tevékenység, 
átlagos elvárások a létesítmény és a pálya minőségével 
kapcsolatban

Presztízsorientált golfozók Imázs- és presztízsközpontúság, tagság a neves golfklubban 
mint társadalmi státuszszimbólum, a lehető legnagyobb 
elvárások a létesítmény és a pálya minőségével 
kapcsolatban

Kényelemközpontú golfozók Kényelem, szolgáltatások, a golfra mint szabadidős 
tevékenységre csekély időráfordítás, átlagos elvárások a 
létesítmény és a pálya minőségével kapcsolatban, a lehető 
legnagyobb elvárások a menedzsmenttel kapcsolatban

Sportorientált golfozók Golf mint sportolói kihívás, a lehető legnagyobb elvárások a 
pálya kialakításával, a gyakorlásra és edzésre kialakított 
létesítményekkel kapcsolatban csakúgy, mint a versenyek és 
vetélkedők rendszerével kapcsolatban

Okos golfozók Jó ár- és szolgáltatási viszonyok, a létesítmény és a pálya a 
kifizetett árnak megfelelő, rugalmasság és csekély kötődés a 
létesítményhez

Golfturisták A golfozók életciklusainak fázisaihoz, valamint az 
igényekhez, beállítottságokhoz és viselkedésmódokhoz 
igazodnak 

A golfozók uralkodó motivációs alapok szerinti felosztása. Forrás: GTC 2001 

A résztvevőknek az interneten felkutatott információk alapján kettesével vagy hármasával meg kell 

próbálniuk kidolgozni egy speciális megszólítási módot, illetve egy kérdéssort az ügyféllel való célzott 

beszélgetéshez, minden egyes fent említett célcsoporthoz.

Ajánlati ismeretek a sportturizmus területén összetevő (6 óra)

Az utazási irodák alkalmazottainak az ügyfelek megszólításához széleskörű ajánlati ismeretekkel, és 

részben  szakkompetenciával  kell  rendelkezniük,  illetve  ismerniük  kell  a  szakszókincset.  Minden 

esetben az a cél, hogy az ügyfelekben azt a benyomást keltsük, hogy az üdülési tanácsadás őszinte, 

és az utazási ajánlatok pontos ismeretére épül. Mivel az ügyfelek manapság részben már jelentős 

előzetes tudással rendelkeznek (pl. az internetnek köszönhetően), mindenkit óva intünk attól, hogy 

pontatlan ajánlati ismeretekre alapozva, „csak úgy sebtében” eladjon egy utat az ügyfélnek. Az ügyfél 

megszólításában  kiemelt  jelentősége  van  annak,  hogy  jelezzük  szakértelmünket,  és  az  adott 
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szakszókincset tartalmilag helyesen használjuk, adott esetben pedig képesek legyünk spontán módon 

megmagyarázni bizonyos fogalmakat.

A  sportturisztikai  ajánlatok  pontos  ismerete  képezi  az  ügyfélközpontú  és  hosszútávon  sikeres 

tanácsadás  alapját.  Egy  szakszerű  tanácsadás  kiegészül  a  célállomáson  esetlegesen  felmerülő 

utazási költségekről szóló részletes információval. A szállás, a sportolási ajánlatok és az odautazás 

költsége  színvonalának  témáját  semmiképpen  nem  tanácsos  elszigetelten  kezelni.  Az 

alkalmazottaknak inkább további adatokat kell az ügyfél rendelkezésére bocsátaniuk az ételek, italok, 

strandolás, sport és kirándulások árairól.  Csak így alakulhat  ki  egy, az ügyfél  számára az összes 

költségbe bekalkulálható utazási terv. 

Amennyiben  egy  utazási  iroda  ill.  utazásközvetítő  fokozottabban  a  sportutak  témájával  kíván 

foglalkozni, legalább a következő területekről kell ismereteket szereznie:

 kerékpárutak

 golfutak

 lovas üdülés

 futással egybekötött utak

 búvárkodás

 gyalogtúrázás, hegymászás, sétálás

 szabadban tartózkodás és kaland

 tréningutak csoportok számára

Általában minden speciális érdeklődési területhez találhatók jól rendezett, segítséget nyújtó internetes 

oldalak, amelyek segítségével az utazási irodák dolgozói elméleti speciális ismereteket sajátíthatnak 

el.

1. példa: Golfutak

A golfüdülést választóknak szóló tanácsadás például nagyon széleskörű fogalomismeretet kíván meg 

csakúgy,  mint  a  golfüdülések  lefoglalásának  sok  különlegessége.  A golfüdülésre  utazók  számára 

rendszerint a következőknek van döntő jelentősége: a pálya minősége, a zöldterület-használati díjak 

és a kínált kezdési idők (első ütés időpontja). Az első ütések időpontját gyakran már jóval az utazás 

megkezdése előtt le kell foglalni. A különösen kedvelt és erősen frekventált golfpályák esetében, vagy 

a  klubtagok  által  lefoglalt  kezdési  idők  miatt  gyakran  csak  igen  korlátozott  lehetőségek  állnak 

rendelkezésre.

A golfüdülésre utazók tanácsadásához szükséges fontos szakkifejezések:

 green-fees – (zöldterület-használati díj)

 kezdési idők/első ütések időpontja

 driving range – gyakorlópálya a bemelegítéshez
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Az  ügyfelek  szakszerű  megszólításához  fontos  még  a  különböző  golfturisztikai  ajánlatok  pontos 

ismerete:

A golfturisztikai ajánlatok szintjei

Golflétesítmény 
 (több is lehet)

Golfozás, golf gyakorlása Nappali turisták

Golfhotel Szállás, ellátás, golf, 
további szolgáltatások

Ott éjszakázó turisták

Golftelep

Golf-célállomás

Szálláslehetőségek 
(többféle), ellátás, 
különböző golfozási 
ajánlatok, különféle 
szabadidős lehetőségek 
(wellness, sport stb.) egy 
helyen 

Ott éjszakázó turisták

Sokféle szállás-, ellátási, 
golfozási, szabadidős, 
kulturális és wellness-
lehetőség,  
Sokkal nagyobb terület, 
üdülőterület, több területi 
testület

Ott éjszakázó turisták

A résztvevők  kiosztott  szerepek  szerint  (utazási  iroda  alkalmazottja  –  golfüdülés  iránt  érdeklődő 

ügyfél) ügyfélbeszélgetéseket állíthatnak össze. A kivitelezett értékesítési párbeszédek első értékelése 

után az utazási iroda alkalmazottjának a megállapított hibák és hiányosságok alapján stratégiát kell 

kidolgoznia  az  ügyféllel  való  beszélgetéshez,  és  például  ellenőrzőlistát  készíthet  az  igények 

tisztázásához. Egy ilyen lista a következő kérdéseket tartalmazhatná:

 Hová szeretne utazni?

 Milyen élményeket szeretne átélni?

 Főként melyik sportot szeretné űzni?

 Milyen további sportolási és szabadidős lehetőségekkel kíván élni?

 Mire fektet különös hangsúlyt?

 Egyedül utazik? Ha nem, kivel?

 Milyen tapasztalatai vannak a sportutakkal kapcsolatban?

Ezeket  a  kérdéseket  a  különböző  munkacsoportokban  meghatározott,  különféle  sportágak  iránt 

érdeklődő célcsoportok igényeihez igazítva át lehet dolgozni.

2. példa: A sportutak témájához kapcsolódó online-kutatás 

A szervezői katalógusok és információk mellett az internet is segítséget nyújt az utazási irodákban 

dolgozóknak ahhoz, hogy az ügyfeleknek átfogó tájékoztatást adhassanak a sportutak lehetőségeiről.
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Az internet biztosítja a sokféle forráshoz és dokumentumhoz való gyors hozzáférést.

A célzott keresést és megtalálást azonban gyakorolni kell. Ezenkívül minden dokumentum esetében 

ellenőrizni kell, hogy a rendelkezésre álló információk megbízható forrásból származnak-e.

Búvárutakhoz kapcsolódó online-kutatás:

 Búvárutakat kínáló cégek keresése és összehasonlítása

 Célállomások keresése

 Információk gyűjtése felszerelés bérléséről, búvárcsónakokról, búvárcomputerekről, kíséretről, 

természetvédelemről (természetvédelmi díjakról) stb.

 Búvártanfolyamok (PADI-kiképzőprogram)

 Információk előkészítése, dokumentumok összegyűjtése és elrakása, kommentárok készítése

Irodalomjegyzék:
 Dreyer, A./Krüger, A. (Hg.) 1995: Sporttourismus. München/Wien

 Gammon, S. and Jones, I. (2001): Sports tourism: An introduction, Continuum, London

 GTC: Golfstudie – Golfmarkt der Zukunft 2005. Lüneburg 2005

 Kurtzman, Joseph/Zauhar, John (1993): "Research - Sport as a Touristic Endeavour",

Journal of Sport Tourism, Vol.1, No.1

 Reiseanalyse 2004. Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e.V.. http://www.fur.de/
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10. Kitekintés

Az  itt  bemutatott  „Európai  kiegészítő  képesítés  a  turizmus  menedzsmentben. 

Koncepció  az  európai  kiegészítő  képesítések  nemzeti  szakképzési  rendszerekbe 

való beillesztéséhez” című Leonardo da Vinci projektet nem csupán azért kezdtük el, 

hogy az idegenforgalmi piac képzési igényeinek megfelelően célszerű képesítéseket 

dolgozzunk  ki,  hanem  részfeladatnak  tekintettük  azt  is,  hogy  megvizsgáljuk  a 

kifejlesztett  kiegészítő  képesítések  nemzeti  szakképzési  rendszerekbe  való 

beillesztésének lehetőségeit és határait.    

Ehhez  minden  résztvevő  országban  projekttanácsadói  struktúrákat  építettünk  fel 

azzal a céllal, hogy támogassák a projektpartnerek disszeminációs és valorizációs 

tevékenységét,  és  megvizsgálják  a  nemzeti  szakképzési  rendszerekbe  való 

integráció lehetőségét.

Az utoljára említett problémafelvetés esetében viszonylag gyorsan nyilvánvalóvá vált, 

hogy a résztvevő nemzetek szakképzési rendszereinek eltérő struktúrái az „európai 

kiegészítő képesítés a turizmus menedzsmentben”, mint egy önmagában lezártnak 

tekintett  rendszer,  integrációjának  ellenálltak.  A résztvevő  nemzetek  szakképzési 

rendszerei  között  a  tisztán  iskolai  lehetőségektől  kezdve  a  duális  képzési 

rendszereken át a „training-on-the-job” struktúrákig mindenféle változat megtalálható. 

Ezenfelül a szakképzési rendszerek alakításában különböző szereplőket és szinteket 

lelhetünk fel.1 Franciaországban egy állami engedélyező bizottság, a „Commission d’ 

Homologation” határozza meg a címek és diplomák tartalmát, Olaszországban egy 

bizottság  reginális  szinten,  területileg  meghatározott  „kapitalizálható  képzési 

egységeket” ad ki, Németországban és Ausztriában egyaránt a társadalmi partnerek 

a bevált duális képzési rendszer meghatározó szereplői,  Görögországban pedig a 

szakmai  képzés  és  továbbképzés  viszonylag  új  társadalmi  jelenség,  amiben  a 

társadalmi  párbeszéd  csupán  fakultatív  szerepet  játszik.  A  résztvevő 

partnernemzetek  szakképzési  rendszereinek  ezen  kiragadott  különbségein 

végigtekintve nyilvánvalóvá válik, hogy az európai kiegészítő képesítés formális, az 

egyes rendszerekben való elismerésre építő bekötése és integrációja igen nehezen 

valósítható  meg.  Ezért  kellett  az  EU-EQT  projektet  rendszerszinten  olyan 

kapcsolódási  képességgel  felruházni,  ami  a  nemzeti  képzési  és  továbbképzési 

1 30 OECD-ország különböző szakképzési rendszereiről ad aktuális áttekintést a „Bildung auf einen Blick 2005” 
című OECD-tanulmány. Lásd még: www.bmbf.de
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rendszerek  különlegességeihez  igazodik.  A megoldás,  és  egyúttal  a  koncepció  a 

kiegészítő  képesítés  nemzeti  szakképzési  rendszerekbe  való  beillesztéséhez  egy 

olyan  nyitott  rendszer  kidolgozása  (volt),  amelyet  a  modularitás, 

alkalmazkodóképesség és rugalmasság tesz kiemelkedővé. Ezzel a konstrukcióval 

formálisan létrehozható a teljes továbbképzés kapcsolódási képessége csakúgy, mint 

az  egyes részeké (képzési  területek/modulok  és/vagy összetevők).  Ez  a nemzeti 

rendszerekhez és a piachoz igazított EU-EQT továbbképzések értékesítésével, vagy 

a  képzési  tartalmaknak  a  meglévő  képzési  folyamatokba  való  először  informális, 

majd  formálisan  elismert  integrációjával,  vagy  akár  az  előttünk  álló  átrendezési 

folyamat során a tartalmak/módszerek stb. formális integrációjával lehetséges.

A  projektben  résztvevő  partnerintézmények  ezeket  az  integrációt  megcélzó, 

különböző  stratégiákat  követték  és  követik.  Abban  azonban  megegyeztek  a 

partnerek, hogy az értékesítési stratégiát előnyben részesítik az elismerésre épülő 

stratégiával szemben. Ez az álláspont azt az értékelést követi, miszerint az EU-EQT 

kiegészítő képesítés egy olyan terméket képvisel, amely piacorientáltságával kitűnik, 

és  az  idegenforgalmi  képesítések  sokféle  összefüggésében,  tehát  a 

továbbképzésben alkalmazható. Olaszországban már elindultak az első képzések a 

panziót  működtetők (vagy működtetni  kívánók)  körében,  és más – nem kizárólag 

partner – országokban előkészületben vannak. Itt további stratégiák is felmerülnek, 

amelyek  a  minőségbiztosítás  intézkedéseitől  az  oktatók  számára  tartott 

termékképzéseken át az EU-EQT-hez felépített franchise-rendszerig terjednek.

Ezen  túlmenően  azonban a  projekteredmények  integrációjának  és  elismerésének 

„formális” vonalát is tovább fogjuk követni. Itt a képzés és továbbképzés területéhez 

kapcsolódó  csatlakozási  képességet  mindenekelőtt  a  tanulási  teljesítmények 

átláthatóságáról, átjárhatóságáról és értékeléséről szóló európai vitán keresztül (lásd 

1. fejezet) kell majd kutatni. Mindenesetre maguk a projektpartnerek is szkeptikusak; 

a ECVET átültetésében az ECTS-hez kapcsolódó tapasztalati  háttérrel rendelkező 

főiskolák esetében nagy gyakorlati problémákat látnak az összehangolás terén. Mint 

előzetes támogató konstrukciót, a projektpartnerek – a választott marketingstratégia 

értelmében is – kidolgoztak egy közös bizonyítványt, amely azonban semmiképpen 

nem  az  Europass  vagy  az  ECVET-stratégia  követelményeinek  felel  meg. 

Mindazonáltal  az  EU-EQT  termékét  a  munkafolyamatokra  koncentráló  tartalmi 

kialakításával,  valamint  a  készségszerzésre  különös  hangsúlyt  fektető 
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módszertanával  a  kreditpontokkal  értékelt  tanulási  eredményekhez is  -  különböző 

szinteken is - alkalmas moduláris rendszerként kell értékelni.     

Ezért az elismerés támogatásának fontos előfeltétele lenne a turizmus ágazatának 

fontos partnerei között  egy szektoriális hálózat kiépítése, ami az élethosszig tartó 

tanulásról,  a  képzési  tér  megteremtéséről,  az  átláthatóságról,  átjárhatóságról  és 

elismerésről  szóló  európai  vitába  becsatlakozik  és  azt  a  turizmus  szektorában 

konkretizálja.  Csak ez a hálózatépítés,  az ágazatok közti  európai  párbeszéd lesz 

képes hosszútávon támogatni az európai képzési tér kialakulását a turizmusban. 
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Az EU-EQT Kompetencia Hálózat képzési 
lehetőségeket és oktatási anyagokat kínál

- utazási ügynökségek,
- utazásszervezők,
- szállodák,
- panziók (pl. B&B)

számára.

Az EU-EQT Kompetencia Hálózat az alábbi 
szolgáltatásokat nyújtja:

- egyéni igényre szabott képzések Európa-
szerte,

- oktatási anyagok 7 nyelven,
- nagy tapasztalattal rendelkező 

oktatásszakértők,
- testreszabott oktatási anyag kidolgozása,
- tanácsadás a területi turizmus fejlesztése 

területén

Az EU-EQT Kompetencia Hálózat 7 ország 7 
képzési szervezetét tömöríti 
érdekszövetségbe. Ez a hálózat egy régebbi 
Leonardo da Vinci kísérleti projektben 
megvalósult együttműködés folytatása. Ezen 
korábbi projekt az alábbi címet viselte:

„EU-EQT – Európai Kiegészítő Képesítés a 
turizmus menedzsmentben.”

Az EU-EQT Kompetencia Hálózat egy 
rendkívül rugalmas moduláris rendszert 
dolgozott ki az idegenforgalmi képzésben.
A képzési program moduláris jellege lehetővé 
teszi, hogy az anyagot könnyen az egyéni 
igényeknek és a célközönségnek megfelelően 
alakítsuk.

Idegenforgalmi képzés Európa-
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Európai kiegészítő képesítés
 a turizmus menedzsmentben

Idegenforgalmi képzés Európa-szerte



       
Ez a projekt az Európai Közösség támogatásával valósul meg. 

A projekt tartalma nem szükségszerűen tükrözi az Európai 
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E-mail: info@eu-eqt.de
Internet: http://www.eu-eqt.de

Kapcsolattartó:
Dr. Klaus-Jürgen Rupp
Florian Hans

mailto:info@eu-eqt.de
http://www.eu-eqt.de/


Oktatói kézikönyv – Európai kiegészítő képesítés a turizmus menedzsmentben 69

Európai kiegészítő képesítés
a turizmus menedzsmentben

 Idegenforgalmi képzés Európa-szerte
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 Alapképzettségek
Képzési területek Modulok
Kulcsképzettségek Szociális készségek

Módszerkészségek
Médiakészségek

Marketing Marketing alapok
Alacsony költségű marketingeszközök
Online marketing
Új szolgáltatások kifejlesztése
Marketing akcióterv

Ügyfélkapcsolati menedzsment Turisztikai szolgáltatások értékének és 
minőségének változása
Új média és turizmus
A piac polarizációja
Az ügyfél értéke, az ügyfelek elégedettségének 
mérése,
Az ügyfél a király, vásárlói klubok, 
ügyfélhűség, az ügyfél visszaszerzése

Humánerőforrás-menedzsment A személyzeti munka jogi-szervezeti keretei
Személyzeti menedzsment / Menedzsment 
koncepciók
Humánerőforrás-fejlesztés

Nyelv és kultúra Interkulturális tanulás
Angol nyelv a turizmusban dolgozók számára

- recepció
- étterem
- turista információs iroda
- utazásszervező / utazási iroda
- pályázatok

Nyelvgyakorlás
Külföldi gyakorlati oktatás előkészítése
Egyéni idegennyelvi képzések támogatása
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 Speciális képzettségek
Képzési területek Modulok / Célcsoportok
Üzleti turizmus Utazásszervezők

Utazási irodák

Szálloda

Panzió*

Egészség-turizmus / wellness 
turizmus

Utazásszervezők

Utazási irodák

Szálloda

Panzió*

Kulturális turizmus Utazásszervezők

Utazási irodák

Szálloda

Panzió*

Rendezvényturizmus Utazásszervezők

Utazási irodák

Szálloda

Panzió*

Sportturizmus Utazásszervezők

Utazási irodák

Szálloda

Panzió*

* pl. Bed & Breakfast, farmnyaralás, vendégházak, ifjúsági szállók

Ez a projekt az Európai Közösség támogatásával  valósul meg. A projekt 
tartalma nem szükségszerűen tükrözi az Európai Közösség álláspontját, és 
semminemű felelősséget nem terhel az Európai Közösségre.


