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MUNKAFOLYAMATOK ÁTTEKINTÉSE
A turizmus egy élőmunka-igényes ágazat. Ebben a szektorban a termék nem egyszerűen szolgáltató és
a fogyasztó közötti kapcsolatban valósul meg, hanem a kapcsolat maga. Éppen ezért, az, hogy a
résztvevők mennyire látják át az általuk végzett folyamatok lényegét és komplexitását,
kulcsfontosságú. A siker kritériuma az, hogy a vendég magával a kapcsolattal legyen elégedett.
Éppen ezért fontos, hogy a Tanári Szakmai Gyakorlat során a résztvevő oktatók analitikus szemlélettel
tudjanak közelíteni a megfigyelés tárgyához és így az általuk megismerendő folyamatok mélyére
lássanak.
Ezt a pontosabb, alaposabb, elemző jellegű megértést hivatott elősegíteni a munkafolyamatok
előzetes megismerése, megértése. Természetesen a turizmus számos alágazatra bomlik szét, ezekben
pedig nagyon sokféle munkafolyamat létezik. Azonban a szálláshely-szolgáltatás és az utazásszervezés
két olyan terület, amelyek a foglalkoztatottak többségének munkát biztosítanak, valamint az üzleti
forgalom nagy részét adják. Ezen kívül ezek olyan tevékenységek, amelyeknek a fogyasztói szinte
kivétel nélkül turisták. Indokolt ezért a turizmusnak ezekre a „magterületeire” koncentrálni, amikor az
alapvető folyamatokat akarjuk megtalálni.
A következőkben ezért a szállodai vendégforgalom és az utazási irodai tevékenység 6+8 alapvető
folyamatát mutatjuk be. Gyakorlatuk során az Insight projektben részt vevő tanárok a szállodai
folyamatokat ismerhették meg, mivel szállodai partnerekkel dolgozunk. A későbbiekben azonban
nagyon is valószínű, hogy utazási irodai környezetbe is kerülnek gyakorlaton részt vevő tanárok.
Az itt folyamatábrákon bemutatott munkafolyamatokra vonatkozó információkat a szakirodalom
áttekintéséből és az adott területeken dolgozó szakemberekkel folytatott mélyinterjúkból vettük:


Gyulassy Réka – Fehérvár Travel



Pákozdiné Borbás Anita - Fehérvár Travel



Károly Tamás – Club Tihany



Csenár Róbert – Booking.com
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SZÁLLODA

A szállodai szálláshely-szolgáltatás az a gazdasági ág, amelyre a turisták teljes költésük harmadát
fordítják.
A szállodai szolgáltatások nagyon sokfélék lehetnek Abban az értelemben is, hogy egy-egy szálloda az
elszállásolás alapvető üzletága mellett egy sor más kiegészítő tevékenységgel is foglalkozhat és abban
az értelemben is, hogy ezeket hogyan, milyen módon szervezi meg. Az elszállásolás alapvető
munkafolyamatai azonban minden egységben azonos séma szerint zajlanak. Abban ugyan lehetnek
eltérések, hogy egyes szakaszok mennyire automatizáltak és így az adott szálloda reakcióideje
mennyire gyors, de maguk a lépések nem mutatnak eltérést.
Ezek a folyamatok a nagy szállodavállalatok esetében nagymértékben szabványosítottak. Ezeknél
pontos minőségügyi szabványok határozzák meg a folyamatoknak akár olyan apró részleteit is, mint,
hogy az ágyon a takaró hol és mekkora mértékben legyen visszahajtva. Független szállodáknál és
különösen a kisebb, családi jellegű szolgáltatóknál ez a magas szintű szabványosítás hiányzik ugyan, de
a munkafolyamatok logikája nem különbözik az itt bemutatottaktól.
A projekt során lezajlott teszt során a résztvevők egy része nagy szállodába, más részük kis családi
panzióba került. Az előzetesen bemutatott folyamatokat azonban mindenki tudta alkalmazni a
helyszínen látottak jobb megértése érdekében.
A szállodai munkafolyamatok közül a következőkben bemutatjuk:
1. Szállodai szobafoglalás
2. Vendégérkezés
3. Reggeliztetés
4. Programértékesítés
5. Kijelentkezés és fizetés
6. Szobatakarítás
Ezzel a vendég szállodai jelenlétének teljes folyamatát lefedjük az foglalástól a szoba távozás után
rendbehozataláig.
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Szállodai szobafoglalás

Foglalás
indítása

Foglalás
beérkezése

Kapacitás
ellenőrzése

Foglalás
rögzítése

Előleg
bekérése

Fizetés

Visszaigazolás

• A vendég foglal a szálloda honlapján
• Meg kell adnia a személyes adatait (nevét, címét, elérhetőségét)
• Meg kell adnia a kért szolgáltatás paramétereit (szoba, időpont)

• A beérkezett foglalást megkapja az Értékesítés
• A foglalást iktatják

• Időpont ellenőrzése
• Szobatípus ellenőrzése

• A szabad kapacitás alapján a foglalás rögzítése
• Fizetési határidő beállítása

• Előlegbekérő elkészítése
• Előlegbekérő kiküldése

• Beérkezett előleg rögzítése
• Fizetett státusz beállítása

• Visszaigazolás elkészítése
• Visszaigazolás kiküldése
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Vendégérkezés

• Vendég érkezése a recepcióhoz
Érkezés

Azonosítás

• VIsszaigazolás bekérése
• Igazolvány vagy útlevél bekérése

Hátralék és
fedezet

• Hátralékfizetés
• További szolgáltatások értékesítése
• Fedezet biztosítása

Számla
kiállítása

• Előleg, hátralék összegéről számla készítés
• Számlaadatok ellenőrzése, igény esetén módosítás
• Számla nyomtatása, átadása

• Szobajellemzők
• Étkezések
Tájékoztatás • Szállodai szolgáltatások

Szoba
átadása

• Szobakártya átadása
• Csomaghordás
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Reggeliztetés

Előkészítés

Vendégfogadás

Meleg ital

Asztalok
tisztítása

Újraterítés

• Terítés
• Meleg ételek elkészítése, tálalása
• Hideg ételek tálalása

• Vendég jogosultságának ellenőrzése
• Asztalhoz kísérés

• Meleg italok kínálata
• Kért italok elkészítése
• Kért italok felszolgálása

• Szennyes edények folyamatos összegűjtése
• Hiányzó evőeszközök pótlása

• Asztal takarítása a vendég távozása után
• Üres asztalok újraterítése
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Programértékesítés

Ajánlatkészítése

Ajánlatok
eljuttatása

Vendég
érdeklődik

Foglalás

Fizetés

• Rövid programokra vonatkozó igények gyűjtése
• Rövid programok összeállítása

• Promóciós eszközök készítése (hírlevél, programfüzt, plakát)
• Ajánlatok elhelyezése az érkezési információs csomagban
• Új ajánlatok napi eljuttatása a szobába

• Részletes tájékoztatás
• Szemlélelés (fotók, videók)

• Szabad kapacitás ellenőrzése
• Szükség esetén alternatív időpont vagy program ajánlása
• Adatok felvétele, foglalás rögzítése

• Ellenérték helyszíni fizetése vagy
• terhelés szobaszámlára
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Kijelentkezés és fizetés

• Vendég kijelentkezik
• Szobakártya leadása
Kijelentkezés • Igénybevett szolgáltatások ellenőrzése

Szoba
ellenőrzése

Fizetés

Számla
kiállítása

Elutazás

• Minibár
• Szobafelszerelés
• Egyéb lehetséges káresemény

• Helyben igénybe vett szolgáltatások ellenőrzése
• Fizettetés

• Szolgáltatások összegéről számla készítése
• Számlaadatok ellenőrzése, igény esetén módosítás
• Számla nyomtatása, átadása

• Csomagszállítás vagy csomagmegőrzés
• Transzfer intézése
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Szobatakarítás
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• Vendég kijelentkezik
• Housekeeping megkapja az információt
Kijelentkezés

• Minibár
• Szobafelszerelés
Szoba
ellenőrzése • Egyéb lehetséges káresemény

Ágyak
áthúzása

• Ágyak lehúzása
• Párnák, takarók elrendezése
• Új huzatok felhúzása

Szoba
takarítása

• Eszközök működésének ellenőrzése
• Szemetesek ürítése, portalanítás
• Minibár és más készletek feltöltése

Fürdő
takarítása

• Szemetesek ürítése
• Szaniterek tisztítása, felmosás
• Készletek visszapótlása

Szoba
átadása

• Függönyök elrendezése
• Szoba zárása
• Szoba készre jelentése
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UTAZÁSI IRODA
Az utazásszervezés a turisztikai foglalkoztatásban a szállodaszektorhoz képest kisebb szerepet játszik,
így a szakképzés végzősei számára kevésbé fontos. Mint tevékenység azonban ez is nagyon lényeges
terület, hiszen ez integrálja a különböző turisztikai szolgáltatásokat egységes, az utazó által
fogyasztható turisztikai termékké.
Az utazásszervezési tevékenység végzését az állam engedélyhez, az engedély kiadását pedig tárgyai,
személyi és anyagi feltételek meglétéhez köti. A személyi feltételek elsősorban az alábbi
munkafolyamatok elméleti ismeretét és azokban szerzett gyakorlatot jelentik.
Az utazásszervezői ágazat a szállodákhoz hasonlóan igen nagy sokféleséget mutat. Ugyanúgy itt is
megvannak a független kis irodák és a nagy láncok is. A tevékenység tartalmilag két fp csoportba
sorolható – amelyet a törvény is külön kategóriaként ismer el. Az elsőbe a charterjáratokat üzemeltető
irodák tartoznak, amelyek nagyobb forgalommal, de egyszersmind nagyobb kockázattal is működnek.
A második kategóriába a szabályozás azokat az irodákat sorolja, amelyek egyéni utazókat vagy
szervezett csoportokat tartalmaznak, de a nagy kockázatú charterjáratok előzetes lekötése nélkül.
A szervezés komplex tevékenység, amelyben az alaptevékenységek a turisztikai piac szezonalításához
igazodva ciklikusan, általában egy év leforgása alatt valósulnak meg.
A szállodai munkafolyamatok közül a következőkben bemutatjuk:
1. Programtervezés
2. Árazás
3. Foglalások
4. Idegenvezetői bejárás
5. Promóció
6. Értékesítés
7. Lebonyolítás
8. Utókalkuláció
Ezzel az utazásszervezés teljes éves folyamatát, valamint ezen belül az utas részvételének folyamatát
lefedjük.
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Programtervezés

• Lehetséges desztinációk áttekintése
• Előzetes piackutatás
Desztináció • Düntés a desztinációról

Előzetes
programterv

• A lehetséges attrakciók számbavétele
• Az attrakciók tematikus tervezése

• Útvonal tervezése, a távolságok számítása
• Az útvonalak időigényének tervezése
Útvonal- és
• A helyszenek eltöltendő idő tervezése
időterv

Partnerek
keresése

Bejárás

• Lehetséges partnerek, szolgáltatók
számbavétele

• Útvonal és attarciók végigjárása
• Alternatívák ellenőrzése
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Árazás
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Ajánlatkérés

• Árajánlatok bekérése a partnerektől
• Legjobb ajánlat kiválasztása

• Árfolyam meghatározása
• Csoport- és egyéni árak összeálítása
Előkalkuláció • Szükség esetén további szolgáltató keresése

Versenytárselemzés

Program
véglegesítése

• Versenytársak tisztított árainak kiszámítáása
• Saját költségszint pozícionálása

• Szükség esetén a program módosítása
• Az új programelemekre új ajánlatok bekérése

• Szezonális árak
• Kedvezmények
Ár
meghatározása • Felárak
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Foglalások
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Időpontok
kiválasztása

Közlekedés
foglalása

Szállások foglalása

Attrakciók
foglalása

Egyéb
szolgáltatások
foglalása

• Célcsoport időbeosztása
• Desztináció foglaltsága

• Repülőjegyek foglalása
• Opciós határidő meghatározása
• Egyéb feltételek (pl. csomag) meghatározása

• Szobakontingens foglalása
• Opciós határidő meghatározása
• Egyéb feltételek (pl. check-out) meghatározása

• Időpontok foglalása
• Helyi vezető igénylése

• Étkezzések foglalása
• Menük egyeztetése
• Egyéb szolgáltatásk foglalása

Idegenvezetői bejárás
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• Előzetes forgatókönyv átadása
• Útvonal és attrakciók bemutatása
Előezetes
• Szolgáltatás-foglalások bemutatása
forgatókonyv

Tematikus
felkészülés

• Általános kultúra megismerése
• Helyszínek jellemzőinek feltárása
• Útvonal jelelmzőinek feltárása

Költségterv
egyeztetése

• Bejárás költségkeretének egyeztetése
• Ellátmány átadása
• Elszámolás módjának egyeztetése

Bejárás

• Útvonal végigjárása
• Helyszínek felkeresése, bemutatás tematikája
• Parkolók, vásárlási lehetőségek, mosdók

• Időtartamok alapján forgatókonyv
véglegesítése
Forgatókönyv
véglegesítése

22

Promóció
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Kapacitás
ellenőrzése

Célcsoport
meghatározása

Eszközök
választása

Reklámüzenet
megfogalmazása

Időzítés

• Szabad kapacitások összegyűjtése
• Értékesítés valósznűségének becslése

• Szabad kapacitások iránti lehetséges
érdeklődők meghatározása
• A célcsoport elérhetőségének meghatározása

• A célcsoportot elérő eszközök hatékonyság
szerinti sorba rendezése
• A reklámmédia kiválasztása

• Az értékesítendő utak előnyeinek áttekintése
• Legfontosabb attrakciók kiváasztása
• A reklámüzenet kialakítása

• A reklámok megjelenésének időzítése
• A megjelenés gyakoriságának meghatározása

Értékesítés
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Foglalás
indítása

Foglalás
beérkezése

Kapacitás
ellenőrzése

Foglalás
rögzítése

Előleg
bekérése

Fizetés

Visszaigazolás

• Az utas foglal az iroda honlapján
• Meg kell adnia a személyes adatait (nevét, címét, elérhetőségét)
• Meg kell adnia a kért út paramétereit (létszám, időpont)

• A beérkezett foglalást megkapja az Értékesítés
• A foglalást iktatják

• Időpont ellenőrzése
• Kért üléshely, illetve szobatípus ellenőrzése

• A szabad kapacitás alapján a foglalás rögzítése
• Fizetési határidő beállítása

• Előlegbekérő elkészítése
• Előlegbekérő kiküldése

• Beérkezett előleg rögzítése
• Fizetett státusz beállítása

• Visszaigazolás elkészítése
• Visszaigazolás kiküldése

25

Lebonyolítás

Út átadása

Utasfelvétel

Attrakciók
felkeresése

Szolgáltatások

Út lezárása

• Információs csomag átadása az
idegenvezetőnek
• Foglalások áttekintése

• Találkozó az utasokkal
• Információs csomagok kiadása

• A programban szereplő attrakciók
jegyeinek megváltása
• A látogatás vezetése

• Megrendelt szolgáltatások igénybevétele
• Utasok tájékoztatása

• Utasok véleményeinek kérdezése
• Út bevételeinek átadása
• Beszámoló az út lefolyásáról
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Utókalkuláció
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Számlák
kiegyenlítése

Bankkivonatok
ellenőrzése

Bevételek
könyvelése

Utókalkuláció
készítése

Eredményesség

• Szolgáltatói számlák bekérése
• Számlák kiegyenlítése

• Tényleges terhelési adatok rögzítése
• Árfolyam rögzítése

• Előzetes befizetések
• Helyi bevételek

• Adatokból az utókalkuláció
összeállítása

• Eredményesség számítása
• ÁFA kötelezettség kiszámítása

28

