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18. Előadás témakörei 

 Az információs irodák ügyfélszolgálati funkciója II. 

 

 Az iroda külső és belső megjelenésének feltételei; 

 Az iroda ügyfélkapcsolatai; 

 A személyzet képzése; 

 Az információs személyzetével kapcsolatos elvárások; 

 A személyzet megjelenése, magatartás és 

viselkedéskultúrája; (etikai kódex) 

 A személyzettel szembeni kommunikációs elvárások; 

 A helyi lakossággal szembeni viselkedés alapjai; 

 



18. ELŐADÁS ANYAGA 

 Milyen feltételek szükségesek az ügyfelek fogadásához? 

 Az ügyfélszolgálat  tartalma határozza meg a fizikai tér feltételeit. 

 Tárgyaláshoz szükséges tér (vendégszékek, tárgyalóasztal) a menedzser 
számára, a back office munkatárs részére irodai (irodatechnika) a front 
office munkatárs (ak) részére fogadótér kialakítása szükséges. 

 Milyen a jó fogadótér? 

 Az iroda adottságai meghatározóak:  

 1./ A településen belüli helye (központi), elhelyezkedése (utcafronti), 
portálja (megjelenése); 

 2. / Az iroda méretei: hány négyzetméter? Milyen a háttér egység (polcok, 
prospektusállványok, pult, stb.)   és vendégfogadótér (álló, vagy ülő) 
aránya? 

 3./ Az iroda megjelenése (designe, arculati elemek, bútorok). 
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 Az információs irodák ügyfelei 

 Az iroda feladatrendszerének megfelelően a front office személyzete lát el 

közvetlenül ügyfélszolgálati tevékenységet; 

 A TDM szervezet a személyzet kiválasztásánál a szervezet által 

meghatározott feladatok ellátására alkalmas egyént választ; 

 A szakmai kompetenciák mellett kiemelt HR feladat, hogy a dolgozó 

megfeleljen az ügyfélszolgálat ügyfélkezelési szabályainak, a szervezet 

elvárásainak; 

 Ki az ügyfél?  

 Az TDM információs irodák ügyfélkapcsolata a különböző szintű 

szervezetek esetében több szintű lehet.( Lásd: már korábban tárgyalt 

információs irodák kapcsolatrendszerei!) 

 Az ügyfélszolgálat közvetlen ügyfelei lehetnek: szervezetek, cégek, 

magánszemélyek; 

 A szervezetek, cégek legtöbb esetben nem a front office szolgáltatást 

veszik igénybe- az üzletkötéshez, tárgyaláshoz szükség van a menedzserre 

is)   
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 A szervezetek, cégek  ( tagok, partnerek, beszállítók, hatóságok, stb) 
legtöbb esetben nem a front office szolgáltatást veszik igénybe- az 
üzletkötéshez, tárgyaláshoz szükség van a menedzserre is. 

 Ilyen esetekben a front office munkatárs a közvetítő szerepet tölti be, amely 
lehet személyes, telefonos, internetes formában.  

 Az iroda leggyakoribb ügyfele: magánszemély 

 A magánszemély lehet: helyi (mikrórégió, régió) lakos, belföldi vagy külföldi 
turista; 

 Az ügyfélszolgáltatás tartalma lehet: tájékoztatás, információnyújtás, 
eligazítás, adatgyűjtés, problémakezelés, panaszkezelés, közvetítés, 
értékesítés, stb. 

 Az ügyfélszolgáltatás formája lehet: személyes, telefonos (verbális) levél, 
internet (írott) 

 Az ügyfélszolgálat helye szerint: irodán belül (vendégtér) és irodán 
(vásárok, konferenciák) kívül, 

 Az ügyfélszolgálat nyelve szerint: egynyelvű- többnyelvű. 
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 Az iroda működésének alapfeltétele a jól képzett személyzet. A munkakör 
betöltéséhez szükséges kompetenciák megléte, a munkatárs 
szaktudásának szintje a  felvétel során realizálódik. Az információs irodák 
alkalmazottainak naprakész, korszerű tudással kell rendelkeznie, ezért 
folyamatos képzésük elengedhetetlen. 

 A személyzet képzése a szervezet menedzsmentjének felelőssége. 

 A képzés lehet belső és külső. 

 Belső képzési formák  tréningek, belső tanulmányok, tájékoztatók, szakmai 
tanulmányutak szervezése, stb) 

 Külső képzési formák: iskolarendszerű képzés, tanfolyamok (oktatási 
intézmény, felnőttképzés) szakmai vagy más kompetenciák (nyelv, 
informatika, stb) 

  A képzések során a dolgozók nemcsak a szakmai ismereteket, hanem a 
velük szemben elvárt magatartási normákat is el kell sajátítsák.  
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 Milyen a jó ügyfélszolgálatos, front office munkatárs? 

 Szakmai kompetenciák: turisztikai ismeretek és alkalmazásuk (minimum 
középfokon), helyismeret, (település, mikrórégió, régió, ország) 
nyelvismeret (minimum 2 idegen nyelv), informatikai ismeretek és 
alkalmazásuk, naprakész informáltság, gyorsaság, intézkedési képesség; 

 Személyiségjegyei: 

 Udvariasság és természetesség;- megnyugtató hangnem, a szakzsargon 
kerülése; 

 Pozitív beállítódás: jóindulatú hozzáállás, kellemes kedélyállapot, 
barátságos viszony, megelőlegezett bizalom; 

 Optimizmus: Az « üzenet », hogy minden bizonnyal meg fogjuk, meg tudjuk 
oldani a problémát, az ügyintézés sikeres lesz;  

 Egyenrangú kapcsolat- empátia: a másik, az ügyfél, helyzetének, 
érzéseinek tanulható, fejleszthető átélési készsége, elősegíti a partner 
várható, tényleges akcióinak és reakcióinak megértését;  

 Motiváltság: Belső és külső késztetés szükséges ahhoz, hogy ne csak az 
ügyfélnek, hanem az ügyintézőnek is fontos legyen az ügyfélszolgálás, 
ügyintézés eredményessége; 
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 Kooperativitás: mindkét fél a szerepéből adódó képességeit, lehetőségeit, 
ismereteit kölcsönösen és proaktív módon mozgósítja az ügyintézés 
sikeressége érdekébe; 

 Figyelmes meghallgatás: Az értő figyelem célja, hogy ne azt halljuk csak, 
amit hallani akarunk, hanem azt, amit mondani akarnak nekünk, várnak 
tőlünk.  

 Memória: Az ügyfélszolgálati munka lényegi tevékenysége a tájékoztatás, s 
ebben nagy előny a jó emlékezet. Rendkívül jó benyomást tesz az ügyfélre 
a gyors, pontos, teljes válasz, amely az átlagon felüli memóriára utal. 

 Szervezőkészség: A szervezőkészség annak felismerését, elismerését és a 
megfelelő időben történő kiszolgálását, a veszélyeztető és akadályozó 
tényezők előrelátását, gyors felismerését és elhárítását jelenti, amitől a 
dolgok folyamatosan és jól működnek, vagy elromolhatnak.  

 Felelősségérzet és –vállalás: A felelősségérzet az intézkedések 
következményei, a siker és kudarc, az elismerés és elmarasztalás tudatos 
vállalása és elviselésének, a szembenézés képessége.  

 Megbízhatóság és határozottság: megbízható, ha pontosan teljesíti 
ígéreteit, a dolgok az előjelzések szerint alakulnak, az információk 
pontosak. A határozottság, döntésképesség a megbízhatóság kritikus 
mozzanata. 
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 Meggyőző kommunikáció: az ügyintézőnek rendelkeznie kell a meggyőző 
érvelés képességével is különböző, főleg kritikus helyzetekben.  

 Kreatív problémakezelés: az adott helyzetre szabott elegáns, nem 
rutinjellegű megoldás. 

 Konfliktuskezelés: lásd  előző előadás! 

 Emberismeret és ügyféltípusok: A legkülönbözőbb ügyfélkiszolgálási 
helyzetek kezelésében előnyös az ügyintéző számára, ha képes minél 
előbb felismerni az ügyfél szándékait, viselkedésének lelki mozgatórugóit.  

 Csapatmunka: Az ügyfelek kiszolgálása jellemzően kollektív tevékenység. A 
háttérmunkatárs, a kapcsolódó, alternatív, kiegészítő szolgáltatásokat 
ellátók egyazon munkacsoport tagjai akkor is, ha nem közös térben 
dolgoznak. 

 Stressztűrés, -kezelés: Mindkét jelenséget a pszichológia jól ismeri, 
személyes és munkahelyi megelőzésükre, kezelésükre kipróbált technikák 
állnak rendelkezésre. 

 Önkontroll: Az ügyintézőnek az ügyféllel való foglalkozás közben 
folyamatosan figyelnie kell önmagát, az alap- és a metakommunikációs (pl. 
érzelmeink kifejeződését) folyamatot, tágabban az ügyfélkiszolgálás 
percről-percre változó helyzetét. 
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 Önismeret és önbizalom: Ahhoz, hogy az ügyintéző magabiztos, 
kiegyensúlyozott, megbízható, határozott lehessen, a külső körülményeken 
túl, jól kell ismernie önmagát és bíznia kell saját magában, képességeiben.  

 Önbecsülés és önfejlesztés: A legfontosabb, hogy a munkatárs elfogadja 
önmaga folyamatos fejlesztésének (divatos kifejezéssel, az egész életen át 
tartó tanulás, fejlődés) követelményét, az természetes igényévé váljon. 
Ehhez – az önismereten és önbecsülésen túl – elsősorban nyitottnak, az 
újra és változásra fogékonynak kell lenni. A magas színvonalú emberi 
erőforrás menedzsmentnek nagyon hatékonyan ösztönöznie és segítenie 
kell a munkatársakat ebben a törekvésükben! 

 A személyzet megjelenése, magatartása 

 Az információs iroda dolgozóinak öltözéke: minimum egy fokkal elegánsabb 
a betérő ügyfélénél. (Feltételezhetően az ügyfél utcai viseletben jelenik 
meg) Ennek megfelelőn hivatali öltözék ( klasszikus esetben szoknya-blúz, 
ing-nadrág, kosztüm, öltöny) 

 Ha működési szabályzat írja elő, akkor meghatározza a viselet minden 
részletét (lehet formaruha is) 
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 A külső megjelenés általános szabályai: tisztaság, ápoltság, konszolidált 

hajviselet, smink, ékszerek. 

 Az udvarias magatartás alapelemei: köszönés, nyitottság, folyamatos 

szemkontaktus, figyelem, kedvesség (mosoly!) 

 Az iroda dolgozóival kapcsolatos szakmai, személyi és viselkedési 

elvárások összessége etikai kódexben rögzíthető.  

 A szervezet vezetésének munkaeszköze, amely valamennyi dolgozó 

számára meghatározó és betartása kötelező. 

 Az etikai kódex a szervezet céljának megfelelő optimális viselkedési 

normákat és konkrét magatartás, viselkedési szabályokat is meghatározza. 

Pl. öltözködés, telefonálás, köszönés stb. 

 Az ügyfél tisztelete az ügyfélszolgálat alapja, amelyet viselkedéssel, 

udvarias magatartással fejez ki a munkatárs! 
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 A munkatársakkal szembeni kommunikációs elvárások 

 A mindennapi munkában  a választékos beszédstílus használatos, szlengtől 

és divatirányzatoktól mentesen; 

 A munkatárs felkészültségéről az alkalomhoz, az intézendő ügyhöz 

kapcsolódó szakszöveg használata tanúskodik. Problémát okozhat, ha az 

ügyfél számra sok, vagy nem érti meg. Ha használatuk elkerülhetetlen, 

igyekezni kell a legszükségesebb minimális mennyiségre csökkenteni, vagy 

kísérletek lehet tenni körülírásukra; 

 Az információkat közlésre alkalmassá kell tenni; (háttéranyag, 

dokumentumok, segédeszközök, térképek, prospektusok, stb.)  

 Az ügyfelet a lehető legkielégítőbben kiszolgálni, a lehető leggyorsabban; 

 Amennyiben közvetlenül nem tudjuk az ügyfél kívánságát teljesíteni, akkor 

a legrövidebb elérési utat meg kell adni a számára; (következő információs 

hely pl. utazási iroda) 

 A non-verbális kommunikáció legyen harmonikus kísérője a verbálisnak! 
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 A testbeszéd veszélyei: 

 - ha mimikánk, mozdulataink, tekintetünk nincs szinkronban mondandókkal: 

       az ügyfél azonnal reagál a disszonanciára, érzékeli a két kommunikáció 

közötti eltérést; elkerülésére a metakommunikációs tréningek, gyakorlatok 

nyújthatnak segítséget; 

 Az elvárt metakommunikáció: barátságos mosoly, nyitott karok, nyílt és 

barátságos tekintet, nyugodt mozdulatok, jó artikuláció; 

 A lakossággal szembeni magatartás: 

 Az iroda lakossági kapcsolatainak tartalma több irányú:  

 1./ a klasszikus turisztikai információk nyújtása (utazás, programok, 

látványosságok) 

 2./ közérdekű információk nyújtása (közlekedés, térkép, nyitvatartások, 

elérhetőségek) 

 3./ közvetlen értékesítés (jegyértékesítés programokra, ajándéktárgyak, 

kiadványok, stb.) 
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 4./ A település, régi fejlesztéssel kapcsolatos kutatás, elégedettségmérés, 

véleménykérés (pályázatok előkészítése, fórumok szervezése); 

 A kapcsolatok tartalma meghatározza azok formáját.  

 Közvetlen: ha a polgár személyesen keresi fel az irodát bármely célból 

(információkérés, javaslattétel, vagy panasz) 

 Közvetetett: ( valamilyen eszköz közbeiktatásával) levélben, e-mailben, 

kutatási kérdőíveken, telefonon történik a kommunikáció; 

 Az iroda működéséhez elengedhetetlen a lakosság észrevételeinek 

ismerete: 

 - a lakosság, a helyi polgárság aktív résztvevője a turisztikai desztinációnak, 

tevékenységével, magatartásával alakítja annak imázsát, befolyásolja a 

látogatót.  

 - nemcsak a véleményét kell figyelembe venni, hanem alakítani is a TDM 

céljainak megfelelően;( szemléletformálás, identitás erősítése, stb.) 



AZ ELŐADÁS ISMERETANYAGÁNAK 

ÖSSZEFOGLALÁSA 

 Az információs iroda fizikai megjelenésével kapcsolatos elvárások; 

 Az információs iroda ügyfelei; 

 Az információs iroda dolgozóitól elvárható szakmai kompetenciák;  

 A munkatársak személyiségre vonatkozó elvárások részletes tárgyalása; 

 A külső megjelenés szabályai. A munkatárs magatartási és viselkedési 

szabályai; 

 A munkatárssal szembeni kommunikációs  elvárások; 

 A lakossági kapcsolatok tartalma és formái; 

 



Előadás tananyagához kapcsolódó kérdések 

Vizsgakérdések: 

1./ Milyen az ideális információs iroda fizikai tere? 

2./ Mi és hogyan szabályozza a munkatársak külső 

megjelenését? 

3./Mi az etikai kódex és mit tartalmaz? 

4.Miért fontos a lakossággal való jó kapcsolat? 

 

Gyakorlatorientált, kompetenciát fejlesztő kérdés/ek: 

Milyen formákat alkalmaz az információs iroda a 

lakosság véleményének kutatására?+ 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET! 

A KÖVETKEZŐ ELŐADÁS TÉMAKÖRE: 

Az információs irodák létrehozatala, 

hálózatépítés 

 

Az előadás anyagát készítette: 

Kálmánné Bodó Edit 

 


