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EUROPASS OKLEVÉL - KIEGÉSZÍTŐ

1. A SZAKMA MEGNEVEZÉSE (HU)
5 1015 23 07 Turisztikai technikus (Idegenvezető szakmairány)

2. A SZAKMA MEGNEVEZÉSÉNEK FORDÍTÁSA (EN)
Tourism technician (Travel guide specialisation)

(A MEGNEVEZÉS FORDÍTÁSA TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ)

3. A KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK LEÍRÁSA
A szakember képes:

- felkészülni a turisztikai szervező által meghatározott és összeállított utazásra;
- tájékozódik a desztinációról, a helyi attrakciókról, közlekedésről, időjárásról, programokról a világháló segítségével, a megszerzett

adatokat rendszerezni ;
- a turistákat fogadni, gondoskodni az indulás előtt a becsekkolásról, csomagok elhelyezéséről, úti okmányokat ellenőrizéséről ;
- utast kísérni, városnéző gyalogos vagy autóbuszos körutat, tárlatot, túrákat vezetni, múzeumba kísérni ;
- magyar és a tanult idegen nyelven tárgyalási szinten kommunikálni, esetleg tolmácsolni ;
- az egyes helyszínek kultúráját, gasztronómiáját, hagyományait ismertetni az érdeklődőkkel ;
- az utazás alatt az idegenvezetőnek előírt adminisztrációs tevékenységet elvégezni;
- könnyen emberi kapcsolatokat kialakítani, valamint konfliktushelyzeteket megfelelően és jól kezelni ;
- az utazás során ellátmányt kezelni, vouchereket felhasználni, belépőjegyeket vásárolni, hagyományos és elektronikus fizetéssel, valutát

váltani, szolgáltatásokat rendelni ;
- gondoskodni a szolgáltatások, programok igénybevételéről, a szolgáltatókkal való kapcsolatfelvételről ;
- telepített idegenvezetőként fogadni az utazókat és segíti őket az ott tartózkodási idejük alatt, hazatéréskor kikísérni az utazókat az

indulási pontra;
- a szervezett utazások során fakultatív programokat ajánlani és megvalósítani ;
- a programok megvalósítása után idegenvezetői jelentést készíteni az utazásszervezőnek, az általa megadott szempontok szerint;
- a programcsomag megvalósítása után elkészíteni az út elszámolását.

4. AZ OKLEVÉL TULAJDONOSA ÁLTAL BETÖLTHETŐ FOGLALKOZÁSOK KÖRE
4221 Utazásszervező, tanácsadó

(*) Megjegyzések:
1 Eredeti nyelven. | 2 A megnevezés fordítása tájékoztató jellegű. | 3 Szükség esetén kitöltendő. Az oklevél-kiegészítő és a szakmai
bizonyítvány-kiegészítő további információkat nyújt a végzettségről, és önmagában nem rendelkezik jogi státusszal. A formátum a készségekre
és képesítésekre vonatkozó jobb szolgáltatások nyújtásának közös keretéről (Europass) szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/646
(2018. április 18.) határozatán és a 2241/2004 / EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló dokumentumon alapul.
©Európai Unió, 2002-2020 | europass.cedefop.europa.eu ©
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5. AZ OKLEVÉL HIVATALOS ALAPJA

Az oklevelet kiállító szerv neve és státusza Az oklevél elismeréséért felelős nemzeti hatóság neve és
státusza

Innovációs és Technológiai Minisztérium

Az oklevél szintje (nemzeti vagy nemzetközi)

MKKR szint: 5

EKKR szint: 5

Digitális Kompetencia Keretrendszer szint: 6

Osztályzási skála/Vizsgakövetelmények

Ötfokú: 5 jeles
4 jó
3 közepes
2 elégséges
1 elégtelen

Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele valamennyi előírt képzési
évfolyam eredményes teljesítése, vagy a beszámított előzetes tudás
már magába foglalja az ágazati alapvizsga követelményeit. A szakmai
vizsgára bocsátás feltétele valamennyi előírt képzési évfolyam és az
egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése. Amennyiben
ágazati alapvizsgát kell tennie a hallgatónak, akkor az ágazati
alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal szükséges beszámítani:
A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi
súlyaránnyal kell beszámítani : Ágazati alapvizsga: %, Szakmai vizsga:
%

Az oklevél sorozatjele: CXK A
Az ágazati alapvizsga és a szakmai vizsga elméleti és gyakorlati
tantárgyainak megnevezése és osztályzata az ötfokú skálának
megfelelően

sorszáma: 123456 Ágazati alapvizsga: Előzetes tudás beszámítás alapján teljesítette
Az oklevél kiállításának időpontja: 2023.01.16 Szakmai vizsga

központi interaktív
Idegenforgalmi alapok 5
projektfeladat
Idegenvezető gyakorlati feladatai 5
Idegenvezetés és szituációs helyzet megoldása 5

A szakmai vizsga eredménye százalékban 100%
A szakmai vizsga eredménye osztályzattal 5

Továbblépés az oktatás következő szintjére Nemzetközi megállapodások

Szakképzés folyamatára vonatkozó egyéb információ
a tanult idegen nyelvből B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga vagy idegenforgalmi-vendéglátóipari szaknyelvi B2 (középfokú) komplex
nyelvvizsga a szakmai vizsga megkezdésekor

Jogi alap
12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról,
2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről.
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6. AZ OKLEVÉL MEGSZERZÉSÉNEK HIVATALOSAN ELISMERT MÓDJAI

Az ágazati alapképzés és a szakmai elméleti és gyakorlati
oktatás leírása

A teljes program óraszám megoszlása

Teljes képzési idő 2158 óra

Belépési követelmények:
- Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
- Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
- Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges

További információk:

SZAKMAI GYAKORLATI TANTÁRGY ÓRASZÁMOK
IKT a vendéglátásban 12 óra
Termelési, értékesítési és turisztikai alapismeretek 12 óra
Beszerzés és értékesítés 12 óra
Üzleti kalkuláció és költséggazdálkodás 12 óra
Speciális szolgáltatások 12 óra
Reklám és vásárlásösztönzés, ügyfélkapcsolatok 12 óra
Adminisztráció és elszámolás 12 óra
Üzleti menedzsment a turizmusban 12 óra
Idegenvezetés 12 óra
Turizmusmarketing és protokoll 12 óra
Országismeret idegen nyelven 12 óra

SZAKMAI ELMÉLETI TANTÁRGY ÓRASZÁMOK
Munkavállalói ismeretek 12 óra
Munkavállalói idegen nyelv 12 óra
A munka világa 12 óra
Termelési, értékesítési és turisztikai alapismeretek 12 óra
Beszerzés és értékesítés 12 óra
Üzleti kalkuláció és költséggazdálkodás 12 óra
Speciális szolgáltatások 12 óra
Reklám és vásárlásösztönzés, ügyfélkapcsolatok 12 óra
Adminisztráció és elszámolás 12 óra
Idegenvezetés 12 óra
Turizmusmarketing és protokoll 12 óra
Országismeret idegen nyelven 12 óra

Egybefüggő szakmai gyakorlat 160 óra

Összesen 436 óra

A Képzési és Kimeneti Követelmények és a Programtervek elérhetősége: https://ikk.hu
Jelen oklevél-kiegészítő A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020 (II. 7.) Korm. rendelet alapján
került kidolgozásra.
Nemzeti Referencia Pont: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal : https://nrk.nive.hu

A vizsgaszervező vezetője:
Kiállítás dátuma: 2023.01.16 P. H.
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