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Részletes tájékoztató 

Kinek ajánljuk ezt a szakmát? Miért a Külkereskedelmi Technikumot ajánljuk? 

 
Érdekel hazánk és más nemzetek kultúrája?  

Jó szervezőkészséggel rendelkezel, és szívesen 

találkozol mindig új emberekkel?  

Mindez alkalmassá tesz arra, hogy megtaláld helyed a 

turizmusban, mely jelenleg nemcsak Magyarországon, de 

az egész világon próbál visszakapaszkodni az őt megillető 

előkelő gazdasági pozícióba, s ehhez a kihíváshoz keresi 

a legképzettebb és leglelkesebb szakembereket. 

Gondoskodj tehát mások kikapcsolódásáról, és közben 

teremts magadnak olyan biztos megélhetést, mely 

számodra is elérhetővé teszi az élményszerzés 

lehetőségét! 

Válaszd akkor is a Turisztikai szervező képzést, 

 ha szívesen dolgoznál utazási irodában, 

vendéglátásban vagy szabadidőközpontban, 

 ha kedvet érzel különböző utazási vagy 

szabadidős programok összeállításához, 

 ha szeretnéd megtanulni, hogyan lehet a 

programokat szakszerűen megtervezni és 

gördülékenyen megvalósítani, 

 ha biztos akarsz lenni benne, hogy program-

terveid pénzügyi szempontból is kivitelezhetőek, 

 valamint ha a siker érdekében az ügyfelekkel és a 

kollégákkal történő kapcsolattartáshoz megbízható 

infókommunikációs és idegen nyelvi tudásra 

szeretnél szert tenni! 

Bár ez egy fiatal iskola, két több évtizedes oktatási 
tapasztalattal rendelkező intézménnyel, a Külkereskedelmi 
Oktatási és Továbbképző Központtal (KOTK), valamint a 
Studio Italia Nyelviskolával működik együtt. 

2019. szeptembere óta a főváros szívében, a Deák tér 
közelében oktatjuk érettségizett tanulóinkat. 

7 új szakképzést hirdetünk, melyeken a részvétel és a 
vizsga ingyenes. 

Olyan szakmákra készítjük fel tanulóinkat, melyekkel 
könnyű elhelyezkedni a munkaerő-piacon. 

Nappali képzéseink iskolai rendszerben zajlanak, így a 
képzés idejére jár a diákigazolvány és a kapcsolódó 
kedvezmények. 

Az iskolai rendszerben végzett tanulók - az első szakma 
megszerzéséhez kapcsolódóan - egyszeri pályakezdési 
juttatásra lesznek majd jogosultak. 

Nappalira jöhetnek azok, akik 1997. 08. 31. után születtek, 
és első vagy második támogatott szakképzésükön fognak 
részt venni; nekik TB-jogviszonyuk rendezett lesz és 
családi pótlékot is igényelhetnek, sőt tanulmányi 
ösztöndíjban is részesülhetnek. 

Egytanéves felnőttképzésre várjuk azokat, akik 1997. 09. 
01. előtt születtek, és akik még nem szakképzettek, vagy 
még csak egy szakképesítést szereztek állami 
támogatással, de esetleg munka vagy felsőoktatás mellett 
képeznék magukat tovább.  

A képzés során a magas szintű szakmai oktatás mellett 
nagy hangsúlyt fektetünk az idegennyelv-oktatásra is.  

Aki nálunk tanul, gyakorlatias és interaktív órákra 
számíthat, így olyan készségeit és kompetenciáit 
fejlesztheti, melyek segítségével az élet minden területén 
könnyebben tud boldogulni.  

Nálunk élmény lesz a tanulás és közösség lesz az osztály 
– erről képzett, tapasztalt és lelkes tanáraink 
gondoskodnak. 
Fenntartónk a Budapesti Zsidó Hitközség, de demokratikus 
és toleráns intézményként nyitottak vagyunk minden 
érdeklődő diák felé. 

Mivel foglalkozik a Turisztikai technikus a Turisztikai szervező szakmairányban? 

Utazási irodában információt nyújt, útitervet készít, menetjegyet, szállást foglal, és csoportos 
utazást szervez. Marketing és értékesítési tevékenységet végez, külföldi és belföldi 
partnerekkel kapcsolatot tart, be- és kiutazásokat szervez, értékesít. Információkat gyűjt 
különféle közlekedési eszközökről és szálláshelyekről, ügyfelei igényeinek felmérése után 
tájékoztatást nyújt utazásuk lebonyolításával kapcsolatban. Bemutatja egy adott desztináció 
turisztikai palettáját, segít a turista programjainak szervezésében, aki rajta keresztül ismeri 
meg a hely hagyományait, gasztronómiáját, kultúráját. A turisztikai szervező kiválóan 
kommunikál magyar és idegen nyelven is. Könnyen alakít ki emberi kapcsolatokat, 
konfliktushelyzeteket jól kezel. 

Hol lehet elhelyezkedni ezzel a szakképzettséggel? 

Utazási irodában, idegenforgalmi hivatalokban, a fizető-vendéglátás területén, 
szabadidőközpontokban és más turisztikai vállalkozásokban, de szakirányú felsőfokú 
tanulmányokat is lehet kezdeni.  



Képzési információk 
a Turisztikai szervező szakmairányban 

A megszerezhető szakma szintje: Technikus szintű szakképzettség 

A beiratkozás feltétele:  

Érettségi bizonyítvány, 
Érettségi angol nyelvből, 
Foglalkozásegészségügyi alkalmassági és 
Pályaalkalmassági vizsgálat 

Időtartam: 
4 félév (nappali rendszerű oktatásban) 
2 félév (felnőttképzésben) 

Tandíj:  
A képzés ingyenes, és az ingyenesség kiterjed a 
szakmai vizsgára is. 

Szakmai gyakorlat: 
Egybefüggő 200 óra az első évfolyamot 
követően, ill. felnőttképzésben munkáltatói 
igazolással dokumentálható 

Szakmai vizsga:  
A képzés végén 
A részleteket lásd lejjebb! 

A vizsgára bocsátás feltételei:  

 az előírt tantárgyak teljesítése 

 az előírt szakmai gyakorlat teljesítése 

 B2-es szintű (középfokú) komplex, 
általános nyelvi vagy idegenforgalmi-
vendéglátóipari szaknyelvi 
vizsgabizonyítvány 

Főbb szakmai modulok, tantárgyak és témakörök 

A munka világa, IKT a vendéglátásban, Termelési, értékelési és turisztikai alapismeretek (benne sütés-
főzés); 
Munkavállalói ismeretek, Beszerzés és értékesítés, Üzleti kalkuláció és költséggazdálkodás, Speciális 
szolgáltatások, Reklám és vásárlásösztönzés, ügyfélkapcsolatok, Adminisztráció és elszámolás, Üzleti 
menedzsment a turizmusban, Munkavállalói és szakmai idegen nyelv, Turizmusmarketing és protokoll, 
Ország-ismeret magyar nyelven 
 

A szakmai vizsga részei 

A nappali rendszerű oktatás 1. félévének, ill. a felnőttképzés 2. hónapjának a végén Ágazati alapvizsgát 
kell tenni, melynek eredménye 20%-os súllyal beleszámít a Szakmai vizsga eredményébe. 

 
1. vizsgatevékenység: Központi interaktív vizsga  

Megnevezése: Idegenforgalmi alapok 

Időtartama: 60 perc  

Elvárt teljesítési minimuma: 40% 

Értékelési súlyaránya: 20% 

 

2. vizsgatevékenység: Projektfeladat 

Megnevezése: Utazásszervezés 

Időtartama: 150 perc  

Elvárt teljesítési minimuma: 40% 

Értékelési súlyaránya: 80% 

 
2/1) Egy beutazó vagy kiutazó vagy belföldi csoport 3-4 napos programcsomagjához előkalkuláció 

készítése (30 pont) 

2/2) A programcsomaghoz kapcsolódó forgatókönyv készítése az idegenvezető részére (30 pont) 

2/3) A programcsomaghoz tartozó ajánlattévő levél elkészítése a külföldi partner részére 

számítógépen és angol nyelven (20 pont) 

2/4) Szituációs gyakorlat: Az elkészített programcsomag alapján az út értékesítése ügyfélnek angol 

nyelven (20 pont) 

 

Sikeres szakmai vizsga esetén a vizsgázó állam által elismert technikusi oklevelet kap. 


