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Az Utazásmenedzsment modul célja 

A modul célja, hogy a hallgatók az utazás- és rendezvényszervezés területén korszerű elméleti 

és gyakorlati ismereteket szerezzenek. A tantárgyi programok a munkaerőpiaci elvárások 

figyelembevételével kerültek kialakításra, ezáltal növelve a végzett hallgatók munkavállalási 

esélyeit. 

A modulban nagy hangsúlyt kap a gyakorlatorientált képzés, melynek megvalósítása 

érdekében a hallgatók kreatív műhelyfoglalkozásokon, elismert gyakorlati szakemberek által 

tartott előadásokon, valamint olyan szakmai tanulmányutakon vesznek részt, melyek során a 

„jó gyakorlat” bemutatására alkalmas desztinációkat és szolgáltatókat keresnek fel. 

 

Az Utazásmenedzsment modul tartalma 

Az Utazásmenedzsment modul 3 tantárgyat tartalmaz: Utazásszervezés, Animáció, 

Rendezvényszervezés. 

Utazásszervezés tantárgy (2+2, gyakorlati jegy, 3 kredit) keretében a hallgatók megismerik 

az utazásszervezés és -közvetítés szakmai alapjait, ideértve az utazási vállalkozások 

alapításának és működésének feltételeit, az utazási irodai üzletágakat, valamint az 

utazásszervezés munkafolyamatait. A szakmai ismeretek elsajátításával a hallgatók képesek 

lesznek belföldi és nemzetközi utak megszervezésére és értékesítésére.  

A modul részeként a hallgatók szakmai tanulmányutakon vesznek részt, melyek során a 

gyakorlatban is megismerik a belföldi és beutaztató nemzetközi turizmus árualapját képező 

turisztikai attrakciókat és szolgáltatókat. A tematikus tanulmányutak  Magyarország kiemelt 

turisztikai termékeihez, így elsősorban a gyógyturizmushoz, az ökoturizmushoz 

kapcsolódnak.  

A szakma gyakorlati aspektusainak mélyrehatóbb megismerése érdekében egy 

utazásszervezéssel foglalkozó iroda vezetője tart előadást az utaztatási tevékenység stratégiai 

és operatív feladatairól.  

A hallgatók számára lehetőség nyílik az utazásszervezéssel kapcsolatos elméleti és gyakorlati 

ismeretek újszerű, egyedi megközelítéseket is ösztönző alkalmazására. Az Utazásszervezés 

kreatív műhelymunka során a hallgatók olyan innovatív turisztikai terméket fejlesztenek ki, 

amely piaci körülmények között is versenyképes lehet. A feladat kidolgozását az angliai 

University College of Birmingham vendégelőadója vezeti, így a hallgatók egy nemzetközileg 

elismert szakember segítségével, korszerű módszerekkel és új nézőpontból foglalkozhatnak a 

feladattal. 

A modul részeként a hallgatók megismerkednek az utazásszervezők által a gyakorlatban 

használt utazási irodai szoftver alkalmazási lehetőségeivel. 

 

Az Animáció tantárgy (0+2, gyakorlati jegy, 3 kredit) keretében a hallgatók megismerik a 

szállodai animáció szakmai alapjait, az animátori tevékenység elméleti hátterét és gyakorlati 

lehetőségeit. A kurzus elvégzésével a hallgató képes lesz megtervezni és végrehajtani egy 



komplex animációs programot. A félév során egy, a szállodai animáció megszervezésében, 

lebonyolításában jártas szakember mutatja be a hallgatóknak a szakma aktuális gyakorlati 

kérdéseit, az animátori tevékenység szervezése során felmerülő stratégiai és operatív 

feladatokat. 

 

A Rendezvényszervezés tantárgy (…) keretében a hallgatók megismerik a rendezvények 

típusait, a rendezvényszervezés munkafolyamatait, kitérve annak elméleti és gyakorlati 

vonatkozásaira. A rendezvényszervezés aktuális gyakorlati ismereteinek elmélyítése 

érdekében a tantárgy oktatását a szakmában elismert szakember végzi.  


