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Fontos tudnivalók 
 

Kedves Vizsgázó! 
 
Az írásbeli feladatsor 3 különálló részből áll, amelyek a következő témakörökben szerzett 
ismereteit ellenőrzik: Vendéglátó és turizmus alapismeretek, 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! 

 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 darabszámnál 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 legutolsó oldal (hátsó borító) az értékelésre van fenntartva, kérjük erre ne írjon! 
 
A Vendéglátó és turizmus ismeretek témakörben szerzett tudását egy komplex feladat megol-
dásában is teszteljük. Ennél a feladattípusnál, a számítások elvégzésénél ügyeljen a követke-
zők betartására! 
1. Számológépet használhat, de minden mellékszámításnál ki kell jelölnie a következőket: 

 a számított adat vagy mutató megnevezését, 
 a számítás módját (a matematikai műveletet a rendelkezésre álló adatokkal felírva), 
 a kapott eredményt mértékegységével együtt! 
Amennyiben ezeket a kijelöléseket nem végzi el, a feladat még akkor sem fogadható el, 
ha a megoldás egyébként helyes! 

2. Kerekítési pontosság: 
A részszámítások során, valamint az eredményül kapott adatokat (Ft, E Ft) mindig egészre 
kerekítse, ettől eltérő kerekítési pontosságra a feladat szövegében találkozhat, ebben az 
esetben az ott kapott instrukciót vegye figyelembe! 

3. A feladatok megoldásához a számológépen és az íróeszközön kívül semmilyen más se-
gédeszközt (pl. képletgyűjtemény, menedzser-kalkulátor, tankönyv, feladatgyűjtemény, 
képletek és függvények tárolására alkalmas számológépet stb.) nem használhat! 
Ezen szabályok megsértésekor a felügyelő tanár elveszi a dolgozatot! 

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

esetben a feladat nem ér pontot! 
6. Meg nem engedett segédeszköz használata az érettségiből való kizárást vonja maga után! 
7.  A vizsga időtartama alatt a teremben mobiltelefont tartani tilos! 
8.  Az általános forgalmi adó 20%! 

 
Ügyeljen arra, hogy áttekinthetően és szép külalakkal dolgozzon! 

 
Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk!
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Vendéglátó és turizmus alapismeretek 
 
 
1. Sorolja fel az idegenforgalmi fogadóképesség összetevőit! 6*0,5 = 3 pont 
 
 

1. ………………………………………………………. 
2. ………………………………………………………. 
3. ………………………………………………………. 
4. ………………………………………………………. 
5. ………………………………………………………. 
6. ………………………………………………………. 

 
 
 
2. Nevezze meg a vendéglátás kiegészítő (mellék-) folyamatait! 6*1=6 pont 
 
 

1. ………………………………………………………. 
2. ………………………………………………………. 
3. ………………………………………………………. 
4. ………………………………………………………. 
5. ………………………………………………………. 
6. ………………………………………………………. 

 
 
3. A következő feladatok az árképzéssel kapcsolatosak. 
 
a.) Mit jelentenek a következő kifejezések?      3*2 = 6 pont 
 
Fogyasztói ár: 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Általános forgalmi adó jellemzése, mértéke: 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Árrés: 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
b.) Ismertesse a palackozott italok árképzésének menetét a hagyományos árképzés segítségé-
vel (haszonkulccsal)! A bruttó beszerzési árból induljon ki és a fogyasztói árig jusson el!
           4*1 = 4 pont 
 1. 
 …………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………. 
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2. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
 
3. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
 
4. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 

 
c.) Töltse ki a táblázatot! A bal oldali oszlopban az árközlés eszközeit sorolja fel, a vendéglá-
tásra vonatkoztatva! A jobb oldali oszlopba azt írja be, hogy ezt az árközlési eszközt melyik 
üzlettípusban alkalmazzák! 
                  8*0,5 = 4 pont 
 
Árközlési eszköz (soronként 1 db) Üzlettípus (soronként 1 db) 
  

 
  

 
  

 
  

 
 
d.) Egészítse ki a következő meghatározásokat!     5*1 = 5 pont 
 
A ………………………………... olyan összetételi nyilvántartás, mely a kalkulációk alapját 
képezi. Tartalmazza többek között a termék megnevezését, a felhasznált ……………………. 
nevét, mennyiségi egységét és mennyiségét. 
 
Ételeknél általában ………… adagra, cukrásztermékeknél ……………………..….., italoknál 
kiszereléstől függően 1 üvegre, vagy a szokásos ………………………………….. készítjük a 
kalkulációt. 
 
4. Jellemezze a sportturizmust! 4 pont 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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5. Határozza meg a következő idegen szavak jelentését! 2*1 = 2 pont 
 
 
Fast food:.......................................................................................................................................  
    ........................................................................................................................................ 
 
 
Motiváció:……………………………………………………………………………….…...    
……………............................................................................................................................. 
 
6. Tegye időrendi sorrendbe az idegenforgalmi szempontból jelentős eseményeket! A sor ele-
jén 1-gyel jelölje a legrégebbit és 12-vel az időben napjainkhoz legközelebbit! 
 12*0,5 = 6 pont 
 

…Megalakul a WTO (Idegenforgalmi Világszervezet) 
…Fulton megalkotja a gőzhajót 
…Megjelennek hazánkban a gyorséttermi hálózatok (pl: McDonald’s) 
…Pest, Buda és Óbuda egyesítése 
…A főniciaiak eljutnak Afrikába 
…Megnyit az első európai szálloda 
…Marco Polo elindul Velencéből 
…A török hódoltság idején virágzik a fürdőkultúra 
…Az osztrák hitelkonstrukció révén tőke áramlik az idegenforgalom fejlesztésekhez 
…Benz legyártja az első személygépkocsit 
…II. világháború 
…Budapestet fürdővárossá nyilvánítják 

 
 

Szállodai alapismeretek 
 
1. Mit jelentenek magyarul a következő kifejezések? 2*2 = 4 pont 
 
Voucher:…………………………………………………………………………………............

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

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

......................................................................................................................................... 
 
Housekeeping:…………………………………………………………………………………...

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

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

............................................................................................................................... 
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2. Az alábbi adatokból milyen képlet segítségével számítható ki a kért mutatószám?  
 3*2 = 6 pont 
 
Adatok Mutatószám Képlet 
Vendégek száma 
Vendégéjszakák száma 

Átlagos tartózkodási idő  
 
 

Időszak napjai 
Kiadott szobák száma 
Szobaszám 

Szobakapacitás kihasznált-
ság 

 
 

Összes vendégszám 
Belföldi vendégszám 

Belföldi vendégek részará-
nya 

 
 
 

 
 
3. Írja le azokat az angol kifejezéseket, melyeket az alábbi rövidítések takarnak! 2*1 = 2 pont 
 
 
S & M  ………………………………………………………………… 
 
BC  ………………………………………………………………… 
 
 
4. Röviden jellemezze a gyógyszállodákat! 5 pont 
 
 
Telepítési helye:

 …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

 
Speciális szolgáltatásai:

 …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

 
Vendégkör jellemzői: 
 ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

 
Speciális helyiségei: 

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………….. 
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Jellemző értékesítési csatornái: 

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………….. 

 
 
 
5. Aláhúzással válassza ki a felsoroltak közül az oda nem illőt és indokolja meg választását! 
 (1+2) 3 pont 
Hilton, Intercontinental, Accor, Corinthia, Mercure, Kempinski, Novotel, Hunguest, Ibis 
 
 
Indoklás: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
6. Sorolja be a következő szolgáltatásokat a megfelelő csoportba! 12*0,5 6 pont 
 
 
Szolgáltatások: ébresztés, reggeli, csomaghordás, telefon a szobában, parkoló, pipere-

mosás, szobai széf, fodrászat, félpanzió, pénzváltás, széf a pénztár mö-
gött, reptéri minibusz 

 
Csoportok: a) Saját térítéses szolgáltatások: 

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

 
b) Saját térítés nélküli szolgáltatások: 
...................................................................................................................
...................................................................................................................
.................................................................................................................. 

 
c) Térítéses idegen szolgáltatások: 
...................................................................................................................
...................................................................................................................
.................................................................................................................. 
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7. Karikázza be, hogy a következő állítások közül melyik igaz (I) illetve melyik hamis (H)!   
 8*0,5 = 4 pont 
 

I - H A szállodai pénztár a vendégszámlák terhelése mellett értékmegőrzési szolgál-
tatást is nyújt. 

I – H A garniszállók a főétkezések közül csak a reggelit és a vacsorát biztosítják. 
I – H A Chief Concierge alá tartoznak a következő munkakörök: londíner, boy, 
  kocsirendező 
I – H A szálloda karbantartási feladatait külső cég is végezheti. 
I – H Az utazási irodákkal a szállodák csak eseti lekéréssel dolgozhatnak. 
I – H A szálloda a vendégek által okozott károkat megtéríttetheti. 
I – H Az emeleti üzletvezető kiválasztásánál a szakirányú főiskolai végzettség  
   követelmény. 
I – H A „Corporate partner” azokat a vállalatokat jelenti, melyek rendszeresen  
   küldenek vendéget a szállodába. 
 

 
 

Marketing alapismeretek 
 
 
1. A marketingkutatás során két alapvető információtípusról beszélünk, a szekunder és a pri-
mer információkról. Mit jelent a primer információ? 2+3*1 = 5 pont 
 
Fogalma: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
A primer kutatásoknak alapvetően három formáját különböztetjük meg. Melyek ezek? 
 

1. ………………………………….…… 
2. ………………………………………. 
3. ………………………………………. 

 
 
2. Egészítse ki a következő meghatározásokat. Válaszát a kipontozott helyre írja! 

5*1 = 5 pont 
 
A marketing folyamatának első szakasza a helyzetelemzés, melyet a/z 
……………………………………………… megfogalmazása követ. 
 
A/z ………………………………………………. jelöli ki a tervbe vett célokhoz vezető mód-
szereket és eszközöket. 
 
A marketingprogramok általában ……………………………………. távú feladatokat jelen-
tenek. 
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A marketingeszközök különböző helyzetekben alkalmazott, optimális eredményt adó kombi-
nációját ………………………………………………………….. nevezzük. 
 
A/z ……………………………………………… elsődleges feladata, hogy elemezze a kitű-
zött célok és a ténylegesen megvalósult helyzet eltérésének okait. 
 
 
Minden helyes válaszért 1 pontot adjunk! 
 
 
3. Ismertesse a szponzorálás lényegét!      3 pont 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
4. A következő állításokról azt kell eldöntenie, hogy igazak, illetve hamisak-e! Először kari-
kázza be az I, vagy H betűt! Ha az állítás igaz, a kipontozott helyre ne írjon semmit. Ameny-
nyiben az állítás hamis, meg kell indokolnia, hogy miért az. 1 pontot kap a helyes karikázá-
sért, 2 pontot pedig az indoklásért. Igaz állítás esetén úgy kapja meg a 2 pontot, ha üresen 
hagyja az indoklásra szánt részt.       3*1+(3*2) = 9 pont 
 
I – H   A fedezeti pont az a termelési szint, ahol az árbevétel megegyezik a változó költségek 
összegével.  
 
Indoklás……………………………………………………………………………………......... 

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

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

I – H   A változó költségek a termeléssel és az értékesítéssel, illetve annak mértékével együtt 
változnak. 
 
Indoklás……………………………………………………………………………………......... 

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

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

I – H   A fedezetszámítás módszerét a marketingben nem alkalmazzuk. Olyan tevékenysége-
ket, termékeket is népszerűsíthetünk, amiket nem gazdaságos előállítani. Jelszónk: keress több 
pénzt, mint amennyit költesz! 
 
Indoklás: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………........... 
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5. Ismertesse a beszerzési döntés folyamatának legfontosabb szakaszait! Logikus sorrendben 
ismertessen öt szakaszt!        5*1 = 5 pont 
 

1. ………………………………………………………. 
2. ………………………………………………………. 
3. ………………………………………………………. 
4. ………………………………………………………. 
5. ………………………………………………………. 
 
 

6. Gondoljon egy óriásplakátra, ami egy repülőtérhez vezető út mentén található és egy szál-
lodát reklámoz. Milyen feladatokat kell ennek a reklámnak ellátnia? Írjon konkrét példákat a 
következő meghatározások mellé, melyek a reklám feladatait mutatják be! Minden sorba 
egyetlen példát/választ kérünk. A példák alatt azokat az eszközöket értjük, melyek a követke-
ző feladatokat teljesítik. (Pl. aktualizálásnál nagy méret alkalmazása, jó elhelyezés, stb. Eze-
ket a példákat már ne írja, találjon ki újat!)      3*1 = 3 pont 
 
 
Aktualizálás (vegyük észre): 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Emóció (érzelmek kiváltása): 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Információ (objektív tartalom): 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
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témakör a feladat sorszáma maximális 
pontszám

elért 
pontszám

a témakör 
maximális  
pontszáma 

a téma-
kör elért 
pontszá-

ma 
1. 3  
2. 6  
3. 19  
4. 4  
5. 2  

Vendéglátó-
turizmus 

alapismeretek 

6. 6  

40   

1. 4  
2. 6  
3. 2  
4. 5  
5. 3  
6. 6  

Szállodai 
alapismeretek 

7. 4  

30  

1. 5  
2. 5  
3. 3  
4. 9  
5. 5  

Marketing 
alapismeretek 

6. 3  

30  

ÖSSZESEN 100  100  
Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100      

      
      
      
        
 javító tanár    

 
 
 Dátum: .................................   
___________________________________________________________________________  
 

  

elért 
pontszám

programba 
beírt pont-

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

 
 
 Dátum: .................................  Dátum: ................................. 


