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A TANTÁRGY ÁLTALÁNOS CÉLJA ÉS SPECIFIKUS CÉLKITŰZÉSEI
A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék az utazás, utaztatás, valamint a
rendezvényszervezés elméleti és gyakorlati szakmai ismereteit. Itt kerülnek tárgyalásra az
utazási ajánlatok, rendezvények értékesítésének alapvető szakmai fogásai. Képesek lesznek a
szervezett utazások előkészítésére, az út lebonyolításához szükséges rendelésekre
(közlekedés, szállás, egyéb szolgáltatások stb.), valamint egy csapat koordinálására
rendezvényszervezés során.
A TANTÁRGY TARTALMA
A szervezett be- és kiutazás helye és szerepe. Az idegenforgalmi termék tervezése,
előállítása, keresleti és kínálati elemzések. Az utazásszervezés, közvetítés törvényi
szabályozása. Az utazás során nyújtandó szolgáltatások beszerzése, üzleti levelezés,
kalkulációkészítés. Az értékesítési szerződések formái. Közlekedési, jegykiadással
kapcsolatos ismeretek. A belföldi szervezett turizmus. A programfüzet szerkesztése.
Csoportvezetők, idegenvezetők felkészítése, programtervezés, forgatókönyv, lebonyolítás és
elszámoltatás. Az utazás, a rendezvény során felmerülő problémák kezelése, eljárás
reklamáció esetén. Elszámolás, utókalkuláció, szakmai és gazdasági kiértékelés. A
programtervezésnél követendő szempontok, fogadókészség, fogadóképesség. Kiajánlási
módok elkészítésének szabályai. Értékesítés (vásárok, kiállítások, direct mail, akvizíció).
Konvertibilis fizetőeszközök vétele és eladása, konverziója. A pénzváltás szabályai. A
rendezvények fogalma, csoportosítása, gazdasági jelentősége, idegenforgalmi szerepe.
Idegenforgalmi rendezvényekkel foglalkozó szervezetek. A rendezvények előkészítése,
szervezése, lebonyolítása, kiértékelése. A kongresszusok, konferenciák jellemzői, a szakmai
programok speciális szervezési feladatai. Az incentive túra fogalma, speciális szervezési
feladatai. A fesztiválok általános jellemzői, a szervezés folyamata. Idegenforgalmi kiállítások
és vásárok fajtái, stand kialakítás, a kiállítások lebonyolítása. A gasztronómiai rendezvények,
szervezési sajátosságai. Sportrendezvények, sportszervezetekkel történő kapcsolattartás.
Kereskedelmi jellegű kiállítások típusai bel- és külföldön.
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