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Fontos tudnivalók 
 
 

Kedves Vizsgázó! 
 
Az írásbeli feladatsor 3 különálló részből áll, amelyek a következő témakörökben szerzett 
ismereteit ellenőrzik: Vendéglátó és alapturizmus ismeretek, Szállodai alapismeretek, vala-
mint Marketing alapismeretek. A feladatok egymástól függetlenek, így bármilyen sorrendben 
megoldhatja azokat! Javasoljuk, hogy először olvassa végig a példasort, a megoldást az Ön 
számára egyszerűbb kérdések megválaszolásával kezdje. 
 
 
A sikeres vizsga érdekében kérjük, hogy figyeljen az alábbiakra: 

 Az egyes oldalakon körben 2,5 cm-es margón belül dolgozhat, azokból ne lépjen ki! 
 A legutolsó oldal (hátsó borító) az értékelésre van fenntartva, kérjük erre ne írjon! 
 Bizonyos feladatoknál példákat, jellemzőket kérünk Öntől. Ennél a feladattípusnál 

különösen figyeljen, hogy hány darabot kér a feladat, ugyanis többletpontszám nem 
adható, még akkor sem, ha az elvárt darabszámtól többet sorolna fel! Bizonyos fel-
adatoknál (aláhúzásos válaszadásnál) viszont rossz aláhúzásért pontlevonás jár! 

 Némelyik feladattípus elvárja, hogy megindokolja választását. Kérjük, hogy itt szo-
rítkozzon a lényegre, s mindig a kipontozott vonalra próbálja meg összefoglalni a 
legfontosabb szempontokat! 

 
 
A feladatok megoldásánál ügyeljen a következők betartására: 
 
1. A feladatok megoldásához az íróeszközön kívül semmilyen más segédeszközt (pl. tan-

könyv, feladatgyűjtemény stb.) nem használhat! 
A megoldások kidolgozása közben mobiltelefont a teremben hagyni – még kikapcsolt ál-
lapotban is – szigorúan tilos! 
Ezen szabályok megsértésekor a felügyelő tanár elveszi a dolgozatot! 
 

2. Ceruzával írt dolgozat nem fogadható el! 
 
3. Javítás esetén pontosan jelenjen meg, hogy melyik megoldást hagyta meg. Ellenkező 

esetben a feladat nem ér pontot! 
 
4. Meg nem engedett segédeszköz használata az érettségiből való kizárást vonja maga után! 

 
Ügyeljen arra, hogy áttekinthetően és szép külalakkal dolgozzon! 

 
 

Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk! 
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Vendéglátó és turizmus alapismeretek 
 
 
1. Határozza meg röviden a következő fogalmak jelentését! (3x1) 3 pont 
 

• Másodlagos szükségletek: ............................................................................................. 

......................................................................................................................................... 
 

• Vendéglátó üzletkör: ....................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
 

• Kiránduló: ....................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
 
 
2. Egészítse ki a megfelelő szóval / szavakkal a következő meghatározásokat! (4x1) 4 pont 
 

• A turizmus szempontjából ...................................................... –nak/nek tekintjük azt a 
meghatározott, körülírható területet, ahonnan a látogató elindul, és ahová az átmeneti 
tartózkodás után visszatér. 

 
• A ..................................... célja, hogy a beszerzett nyersanyagokat, félkész termékeket 

fogyasztásra alkalmas formában dolgozza fel. 
 

• A ..................................... a termékek és szolgáltatások felhasználását, általuk a szük-
ségletek kielégítését jelenti. 

 
• Előre meghatározott egységáron a vendég a ................................................... rendszer-

ben az általa választott fogásokból, maga állítja össze étkezését. 
 
 
3. Írjon mindegyik meghatározásra két példát! (6x0,5) 3 pont 
 

• Vendéglátó üzleti raktár: ................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 
 

• Egyéb (nem melegkonyhás) üzletkörbe tartozó vendéglátó hely: .................................. 

......................................................................................................................................... 
 

• Természetföldrajzi tényezők: .......................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
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4. Mely vendéglátó üzlettípusra jellemzőek a következő meghatározások? Válaszát írja a 

kipontozott helyre! 2 pont 
• általában zárt rendszerű értékesítés, mely napjainkban kezd egyre nyíltabbá válni 
• szeszesital értékesítés nincs 
• jellemző az előfizetéses étkeztetés 
• viszonylag szűk választék, menürendszer 
• hétvégén általában zárva tart 

.................................................................................... 
 
 
5. Az alábbiakban felsorolt meghatározások közül melyik a kakukktojás? 
 Aláhúzással jelölje az oda nem illő szót! Indokolja választását! 2 * (1+1) 4 pont 
 

raktározás 
szolgáltatás 
karbantartás 
termelés 

 
Indoklás: .............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
 

hagyományos értékesítés 
svájci felszolgálás 
önkiszolgáló értékesítés 
automata értékesítés 

 
Indoklás: .............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
 
 
6. Magyarázza meg a következő szakmai kifejezéseket! (3x2) 6 pont 
 

• Senior turizmus: ............................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
 

• Diszkrecionális jövedelem: ............................................................................................ 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
 

• Turisztikai motívum (motiváció): .................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
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7. Ismertesse 4-5 mondatban a vendéglátás beszerzési tevékenységének jelentőségét, forrá-

sait és a beszerzési döntéseket megalapozó tényezőket! 6 pont 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
 
 
8. Milyen tényezők befolyásolják a vendéglátó termékek árát? Soroljon fel ezek közül 

ötöt!  5 pont 
 

1. ...................................................................................................... 

2. ...................................................................................................... 

3. ...................................................................................................... 

4. ...................................................................................................... 

5. ...................................................................................................... 
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Szállodai alapismeretek 

 
1. Az alábbi állítások előtt jelölje, hogy azok igazak (I) vagy hamisak (H)!     (4x0,5) 2 pont 

A szállodai dolgozókra a következő előírások vonatkoznak: 

 A dolgozónak munkakezdés előtt tiszta öltözékben, ápoltan kell megjelenni munkahelyén. 

 A munkahelyen csak alacsony alkoholtartalmú italok fogyaszthatók. 

 Az érkező vendéget célszerű barátságos kézfogással üdvözölni. 

 A recepción elvárt a jártasság a kultúra, a sport és a politika területén is. 
 
 
2. Írja a kipontozott vonalra, hogy melyik szállodatípusra jellemzőek a következő megál-

lapítások! 2 pont 
 Jellemző az egyéni vendégek nagyobb aránya. 
 Az átlagos tartózkodási idő rövid. 
 A vendégek kevés időt töltenek a szobában. 
 A vendégszobák korszerűen bútorozottak és technikailag jól felszereltek. 
 A népszerű szolgáltatások közé tartozik a parkolás, a mosatás, a fitness terem. 

 
……………………………………………………. 

 
3. Röviden magyarázza el a következő fogalmak jelentését!   (4x2) 8 pont 

• Bekészítés: ..................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

• Vendégkérdőív: .............................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

• Szociális helyiség: .......................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

• Átadókönyv: ................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 
 
 
4. Értelemszerűen egészítse ki az alábbi mondatokat! Minden kipontozott helyre csak egy 

szót írjon!                  (6x0,5) 3 pont 
 
A ……………………………….. a szálloda és a vendég kapcsolatának különböző szakaszait 
mutatja, mely alapján a Front Office feladatait is tagolhatjuk. A vendég érkezése előtti idő-
szakban a ………………………………………... történik. A check-in a …………………….. 
feladata, míg a vendég ott tartózkodása alatti szolgáltatásokat a ……………………… nyújtja. 
Az utolsó szakasz a …………………………………, amelyet a …………………….bonyolít. 
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5. Tegye időrendi sorrendbe egytől ötig a kasszás alábbi feladatait!            5 pont 
 

 A tárgynapi fogyasztások és igénybevett szolgáltatások díjának terhelése. 

 A szobaár és a fizetett előleg feltüntetése. 

 A szobaszámla megnyitása. 

 A számla lezárása és fizettetése. 

 A számlanyitáshoz szükséges dokumentumok begyűjtése a recepciótól. 
 
 
6. Válassza ki, és aláhúzással jelölje az alábbi kifejezések között található kakukktojást! 

Választását röviden indokolja!       (1+1) 2 pont 
 

Tálaló, fitness terem, különterem, étterem, fehér mosogató, 
drinkbár, cukrászda, reggeliző terem 

 
• Indoklás: ...................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 
 
 
7. Kösse össze a felsorolt munkaköröket a hozzájuk tartozó feladatokkal! Minden munka-

körhöz csak egy (a legjellemzőbb) feladatot párosítson!             5 pont 
 

Animátor   ébresztőszolgálat  

Recepciós   vendégek üdülésének élménydússá tétele 

Portás szobaasszonyi raport egyeztetése a foglaltsági ívvel 

Gondnoknő   számla ellenőrzés 

Journalos   VIP szobák bekészítésének megrendelése 
 
 
8. Mit jelentenek magyarul a következő – szállodákban gyakran használt – idegen kifejezé-

sek?         (3x2) 6 pont 
 

• Gratis: ............................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
• Concierge: ...................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 
• Suite: .............................................................................................................................. 

........................................................................................................................................ 
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Marketing alapismeretek 

 
 
1. A marketing fejlődésében melyik szakaszt (korszakot) jellemezhetjük a következő 

meghatározásokkal?  3 pont 
 

• kínálatorientált gazdálkodás 
• árubőség a piacon, az értékesítés szerepe elsődleges 
• agresszív reklám, erős konkurenciaharc 

 
a) termelés-orientált korszak 
b) fogyasztó-orientált korszak 
c) társadalom-orientált korszak 
d) értékesítés-orientált korszak 

 
 
2. A marketingkommunikáció (piacbefolyásolás) fő célja a fogyasztók, vendégek tájékoz-

tatása, meggyőzése a termék, szolgáltatás igénybevétele érdekében. Sorolja fel az ide tar-
tozó tevékenységeket! 4 pont 

• ..................................................................................................................... 

• ..................................................................................................................... 

• ..................................................................................................................... 

• ..................................................................................................................... 
 
 
3. Határozza meg a következő fogalmak jelentését! (5x2) 10 pont 
 

• Szekunder információk: ................................................................................................. 

........................................................................................................................................ 

• Ár: .................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................ 

• Termék-életgörbe (a termék életútja): ........................................................................... 

........................................................................................................................................ 

• Piac-szegmentáció: ........................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

• Reklám: .......................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 
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4. Mit jelent a Public Relations célterületeinél a belső PR? Határozza meg a fogalmát, célját, 

valamint eszközeit (módszereit)! (1+1+2) 4 pont 
 

• Belső PR fogalma: ...................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

• Célja: ........................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

• Eszközei: ..................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 
 
 
5. Ismertesse az értékesítési csatornák kiválasztásának főbb szempontjait! 3 pont 

1. ..................................................................................................................................... 

2. ..................................................................................................................................... 

3. ..................................................................................................................................... 
 
 
6. Melyik a kakukktojás a következő logikai sorrendben, folyamatban? Húzza alá, és indo-

kolja válaszát!              (1+2) 3 pont 

1. A probléma felismerése 

2. Információgyűjtés 

3. Alternatívák értékelése 

4. Termékfejlesztés 

5. Vásárlási döntés 

6. Vásárlás utáni magatartás 

 
• Indoklás: .................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 
 
 
7. Milyen különleges elbánásban részesítene egy VIP (Very Important Person = nagyon fon-

tos személyiség) vendéget egy üdülő szállodában? Írjon erre 3 példát!            3 pont 

• ...................................................................................................................................... 

• ...................................................................................................................................... 

• ...................................................................................................................................... 
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8. A következő állítások hamisak. Indokolja meg, hogy miért! Nem elég, ha pusztán a 

nemleges válasszal indokol, pontosabb magyarázatot kérünk Öntől. 4 pont 
 
a) A szállítói csomagolásnak fontos szerepe van a vásárló érdeklődésének felkeltésében. 

• Indoklás: ......................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 
 
 
b) A fogyasztói csomagolásnál az esztétikai igények nem jelentősek. 

• Indoklás: ......................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 
 
 
c) A gyűjtő csomagolás főleg ipari termelőeszközök csomagolására szolgál. 

• Indoklás: ......................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 
 
 
d) A direkt marketing egyik legfontosabb eszköze a nagykereskedelem. 

• Indoklás: ......................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 
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témakör a feladat sorszáma maximális 
pontszám 

elért 
pontszám

a témakör 
maximális  
pontszáma 

a témakör 
elért pont-

száma 
1. 3  
2. 4  
3. 3  
4. 2  
5. 4  
6. 6   
7. 6   

Vendéglátó-
turizmus 

alapismeretek 

8. 5  

33   

1. 2   
2. 2  
3. 8  
4. 3  
5. 5  
6. 2  
7. 5  

Szállodai 
alapismeretek 

8. 6  

33  

1. 3   
2. 4   
3. 10   
4. 4   
5. 3   
6. 3   
7. 3   

Marketing 
alapismeretek 

8. 4  

34   

ÖSSZESEN 100  100  
Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100      

      
      
      
        
 javító tanár    

 
__________________________________________________________________________  
 
 

  

elért 
pontszám

programba 
beírt pont-

szám  
Vendéglátó-turizmus alapismeretek      
Szállodai alapismeretek      
Marketing alapismeretek    
     
     
 javító tanár  jegyző 

 
 


