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

1. szálláshelyek 
2. vendéglátás 
3. idegenforgalmi szolgáltatás 
4. infrastruktúra 
5. közlekedés 
6. közbiztonság és egészségügyi biztonság 

 
 
A fenti meghatározások rokon értelmű szavai is elfogadhatóak. Oda illő – a szaktanár pozitív 
döntése szerinti – egyéb válasz, vagy jó példák esetén is megadható a 0,5-0,5 pont. Többlet-
pont nem adható! 
 
 
2. Nevezze meg a vendéglátás kiegészítő (mellék) folyamatait! 6*1 = 6 pont 
 
 

1. igazgatás, marketing, ellenőrzés 
2. ügyvitel, elszámoltatás 
3. takarítás/hulladékkezelés 
4. mosogatás 
5. karbantartás 
6. szociális ellátás 

 
 
Más válasz is elfogadható, ha a kérdésre vonatkozik és a szaktanár szerint helyes. Minden 
helyes megoldásra 1 pontot adjunk! 
 
 
3. .A következő feladatok az árképzéssel kapcsolatosak. 
 
 
a.) Mit jelentenek a következő kifejezések?      3*2 = 6 pont 
 
Fogyasztói ár: a vendég felé közölt bruttó eladási ár, mely tartalmazza a termék (áru, 
szolgáltatás) nettó árát és az általános forgalmi adót. 
 
Általános forgalmi adó jellemzése, mértéke: az utolsó lépcsőben épül be az árba (ételekre, 
italokra 20%) a nettó eladási ár százalékában. 
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Árrés: az eladási ár és a beszerzési ár különbözete, a költségek kifizetésére és a nyereség-
re nyújt fedezetet. 
 
 
Nem szó szerint kérjük a megoldást, ezért természetesen más megfogalmazás is elfogadható, 
ha a fogalomra igaz. Érdemi válaszért 1-1- pont jár, részleges megoldásért 0,5 pontot is ad-
hatunk. 
 
 
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. Nettó beszerzési ár meghatározása a számla alapján. Bruttó beszerzési ár – 
 ÁFA. 
 
2. Az ital árrésének megállapítása. Haszonkulcs segítségével: nettó beszerzési ár 
 (ELÁBÉ) * haszonkulcs. 
 
3. Nettó eladási ár meghatározása: nettó beszerzési ár + árrés 
 
4. Fogyasztói ár meghatározása: nettó eladási ár + ÁFA 

 
 
Ez a helyes megoldás úgy a logikai sorrendet, mint a tartalmat tekintve. Részleges megoldás 
esetén részpont jár. Amennyiben a tanuló már az elején téved, pontot ne adjunk! 
 
 
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) 
Étlap Étterem 
Itallap Étterem, drinkbár 
Árlap Vendéglő/söröző/borozó/csárda 
Ártábla Önkiszolgáló/munkahelyi étterem/büfé 
 
 
Az árközlési eszközök között lehet még: az egyedi árkiírás/árcédula, valamint a menükártya 
is. Minden helyes kitöltésért 0,5 pont jár, többletpont nem adható. Természetesen elfogadható 
az étlap esetében a vendéglő is, a szaktanár belátása szerint értékelhet, ha a válasz szakmai-
lag helyes. 
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d.) Egészítse ki a következő meghatározásokat!     5*1 = 5 pont 
 
A receptúra olyan összetételi nyilvántartás, mely a kalkulációk alapját képezi. Tartalmazza 
többek között a termék megnevezését, a felhasznált nyersanyagok nevét, mennyiségi egysé-
gét és mennyiségét. 
 
Ételeknél általában 10 adagra, cukrásztermékeknél sütőformára, italoknál kiszereléstől füg-
gően 1 üvegre, vagy a szokásos kimért mennyiségre készítjük a kalkulációt. 
 
 
Öt helyes válasz esetén jár az 5 pont. A feladatot szakmailag helyesen, de értelemszerűen kell 
javítani! Rokon értelmű szavakat is elfogadhatunk, pl. nyersanyag helyett alapanyag/áruk! 
Többletpont nem jár! 
 
 
4. Jellemezze a sportturizmust! 4 pont 
 
 
Az aktív sportturizmus esetében a sport, a fizikai erőnlét megőrzése, illetve javítása áll a 
középpontban. Az aktív turizmusnak számos formája létezik, a kerékpáros turizmustól 
kezdve a síelésen át a lovaglás, a tenisz, a vizisportok legkülönbözőbb formái, a termé-
szetjárás és túrázás, a golf tartoznak az aktív turizmus gyűjtőkategóriába. Az egészség-
tudatos életmód miatt az aktív turizmus népszerűsége folyamatosan növekszik. 
A sportturizmus másik formája (a passzív turizmus) a sporteseményekkel kapcsolatos 
utazásokat foglalja magába. Középpontjában a sportesemények megtekintése áll. Gyak-
ran előfordul az is, hogy a sportesemény kiegészítő programként szerepel. 
 
 
A 4 pont akkor jár, ha a válaszban négy érdemleges jellemzőt sorolt fel a tanuló. Itt sem vár-
juk, hogy a megoldókulcsban szereplő szavakat írja le, a lényeget azonban a mi megoldásunk 
mindenképpen tartalmazza. Itt sem lehet előre teljes választ adni, a szaktanár most is kap sza-
badságot az értékelésben. 
 
 
5. Határozza meg a következő idegen szavak jelentését! 2*1 = 2 pont 
 
 
Fast food: gyorsétkezés, mely általában önkiszolgáló vendéglátó üzletekben, viszonylag 
szűk választék és alacsonyabb árak mellett zajlik. 
 
Motiváció: utazási indíték vagy az a cél/elképzelés, amely a turistát utazásra készteti. 
 
 
Mindkét fogalomnál a tényleges, a szakmai jelentést kell a tanulóknak tudniuk. Nem elég le-
fordítani, röviden, a szakmában használt jelentéssel el is kell magyarázni. Amennyiben az 
elsőre pl. gyors étel a válasz, 0,5 pontot adhatunk. 
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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 

 
Megoldási sorrend fentről lefelé: 10-5-12-6-1-4-2-3-11-7-9-8 
 
 

Szállodai alapismeretek 
 
1. Mit jelentenek magyarul a következő kifejezések? 2*2 = 4 pont 
 
 
Voucher: Ez a dokumentum tanúsítja, hogy a vendég már előre kifizetett bi-

zonyos szolgáltatásokat (pl. utazási irodánál), a szálloda ennek elle-
nében kapja meg a nyújtott szolgáltatások ellenértékét, így a ven-
dégtől elkérik. 

 
Housekeeping: A szálloda emeleti munkaterületeit jelenti, mely magában foglalja a 

vendégszobákat, közlekedőket és emeleti kisegítő helyiségeket. 
 
A fogalom magyarázatok esetében nem elvárt, hogy szó szerint a megoldó kulcsban szereplő 
szöveget írja a vizsgázó. Tartalmában azonban nem térhet el a megadottól. Amennyiben az 
adott válasz pontatlan vagy kevés, adjunk részpontszámot. 
 
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 Vendégéjszakák száma 
Vendégek száma 

Időszak napjai 
Kiadott szobák száma 
Szobaszám 

Szobakapacitás kihasznált-
ság 

Kiadott szobák száma 
Szobaszám x Időszak napjai 

Összes vendégszám 
Belföldi vendégszám 

Belföldi vendégek részará-
nya 

Belföldi vendégszám 
Összes vendégszám 

 
 
A képletek csak ebben a formában fogadhatók el. 
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3. Írja le azokat az angol kifejezéseket, melyeket az alábbi rövidítések takarnak! 2*1 = 2 pont 
 
 
S & M  Sales and Marketing 
BC  Business Center 
 
A feladat a rövidítések angol megfelelőjére kérdez rá, de fél pontot adhatunk akkor is, ha e 
helyett magyarul (helyesen) adják meg, tehát: „Értékesítés és marketing”, „Globális értékesí-
tési rendszer” (vagy „Számítógépes helyfoglalási rendszer), „Üzletembereket segítő szolgál-
tatásokat nyújtó iroda”. Az angol meghatározás mellé írt magyar megfelelőkért nem jár több-
let pont. 
 
 
4. Röviden jellemezze a gyógyszállodákat! 5*1 = 5 pont 
 
 
Telepítési helye: Gyógytényező közelébe (termálvíz, klíma, barlang), nyugodt 

környezet 
 
Speciális szolgáltatásai: Egyéni és csoportos gyógykezelések (elektro-, balneo-

mechanoterápia) közül bármi, egészséges/diétás táplálkozás, 
fittness/wellness körébe tartozó szolgáltatások (pl: meden-
cék, szaunák, natúrmedicina) 

 
Vendégkör jellemzői: Betegek, rehabilitációs és megelőzési céllal érkeznek, főleg 

egyénileg foglalnak, magas életkor, hosszabb tartózkodási 
idő, magas költés 

 
Speciális helyiségei: uszoda, öltöző, diszpécser szoba, kezelők, tornaterem, orvosi 

rendelő, fittness klub, szauna 
 
Jellemző értékesítési csatornái: orvosok, társadalombiztosítás, orvosi szervezetek, kórházak, 

de utazási irodák is 
 
 
A jellemzés bővíthető még és értelemszerűen értékelendő. Minden szempontra maximum  
1 pont adható. 
 
 
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:  
Hunguest, mert ez hazai, míg a többi nemzetközi szállodalánc. 
 
Ha ettől eltérő a kiválasztás, de az indoklás helyes, akkor fogadjuk el és adjuk meg a kiválasz-
tásért az 1 pontot, a helyes indoklásért pedig a 2 pontot. 
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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:  

reggeli, telefon a szobában, parkoló, piperemosás, szobai széf, fél-
panzió, pénzváltás 

 
b) Saját térítés nélküli szolgáltatások:  
ébresztés, csomaghordás, széf a pénztár mögött 

 
c) Térítéses idegen szolgáltatások:  
reptéri minibusz, fodrászat 

 
Minden helyes besorolás fél pontot ér. A „pénzváltás” elfogadható a térítés nélküli szolgálta-
tások között is. 
 
 
7. Jelölje a sor elején H vagy I betűvel, hogy a következő állítások közül melyik igaz (I) illet-
ve melyik hamis (H)!  8*0,5 = 4 pont 
 
 

I…  A szállodai pénztár a vendégszámlák terhelése mellett értékmegőrzési szolgáltatást is 
nyújt. 

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

vendéget a szállodába. 
 
Minden helyes jelölés fél pontot ér, a hibás vagy üresen hagyott válaszért nem jár pont, de 
nem is kell pontot levonni. 
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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 információ még nem ismert és publikált, eredeti adatok saját kutatással törté-
nő megszerzése. / Konkrét céllal összegyűjtött adatok. / Első kézből, egyének-
től/szervezetektől összegyűjtött adatok 
 
A primer kutatásoknak alapvetően három formáját különböztetjük meg. Melyek ezek? 

1. megfigyelés 
2. megkérdezés 
3. kísérlet 

 
 
A fogalomnál a lehetséges alternatívákat megadtuk. Amennyiben a válasz valamelyik megol-
dást tartalmazza, 2 pontot adjunk. A primer kutatások formáinál ez a három lehetőség fogad-
ható el. Pontot adhatunk azonban arra is, ha megkérdezés helyett kérdőív szerepel a válasz-
ban. 
 
 
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 marketingcélok/célok 
megfogalmazása követ. 
 
A/z marketingstratégia/stratégia jelöli ki a tervbe vett célokhoz vezető módszereket és esz-
közöket. 
 
A marketingprogramok általában rövid távú feladatokat jelentenek. 
 
A marketingeszközök különböző helyzetekben alkalmazott, optimális eredményt adó kombi-
nációját marketingmixnek/4P nevezzük. 
 
A/z ellenőrzés elsődleges feladata, hogy elemezze a kitűzött célok és a ténylegesen megvaló-
sult helyzet eltérésének okait. 
 
 
Minden helyes válaszért 1 pontot adjunk! 
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3. Ismertesse a szponzorálás lényegét!      3 pont 
 
A szponzorálás igen népszerű és divatos PR tevékenység. A vállalat ezzel a hasznos dol-
gokhoz való hozzájárulási készségét hivatott bizonyítani, de segíti imázsa kialakítását is. 
A vendéglátás, a szállodaipar gyakran szponzorál sportolókat, olimpiai mozgalmat, 
színházakat, képzőművészeket. A szponzorálási tevékenységet szerződés előzi meg, 
melyben a szponzorált a kapott juttatásért vállalja a szponzoráló valamilyen formában 
(leggyakrabban reklámmal, a szponzoráló nevének feltüntetésével) történő népszerűsíté-
sét. 
 
 
Maximum 3 pontot adhatunk ezért a válaszért, ha a fenti gondolatokból – nem szó szerint – 
tartalmaz három érdemleges jellemzőt. 
 
 
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: 
Hamis az állítás, mert az árbevételnek az összes költséggel kell megegyeznie, vagyis a 
változó költségek és az állandó (fix) költségek összegével. 
 
I – H   A változó költségek a termeléssel és az értékesítéssel, illetve annak mértékével együtt 
változnak. 
 
Indoklás: 
Az állítás igaz, üresen kell hagyni a kipontozott részt a 2 pontért.  
 
I – H   A fedezetszámítás módszerét a marketingben nem alkalmazzuk. Olyan tevékenysége-
ket, termékeket is népszerűsíthetünk, amiket nem gazdaságos előállítani. Jelszónk: keress ke-
veset, költs sokat! 
 
 
Indoklás: 
Az állításban három hiba is van. A marketingben is alkalmazzuk a fedezetszámítást.             
Általában olyan terméket népszerűsítünk, ami gazdaságos. A jelszó éppen fordított: ke-
ress több pénzt, mint amennyit költesz!  

 
Bármelyik hiba megemlítéséért adjuk meg a 2 pontot! 
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5. Ismertesse a beszerzési döntés folyamatának legfontosabb szakaszait! Logikus sorrendben 
ismertessen öt szakaszt!        5*1 = 5 pont 
 

1. A szükséglet érzékelése 
2. A szükséges termék tulajdonságaink és mennyiségének megállapítása 
3. A szükséges termék tulajdonságaink és mennyiségének leírása 
4. A potenciális beszerzési források felkutatása 
5. Ajánlatok kérése és elemzése 
6. Az ajánlatok kiértékelése, a szállítók kiválasztása 
7. Megrendelés 
8. Visszacsatolás, teljesítményértékelés 
 
 
Ennél a feladatnál nem kell minden szakaszt leírni, sőt az egyes szakaszok össze is vonha-
tók. Ha a felsorolás logikus, adjuk meg az 5 pontot. Nem kell szó szerint ragaszkodni a 
fenti kifejezésekhez, ám annak lényegét tartalmaznia kell a válasznak. 
 
 

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): figyelemfelkeltő színek, könnyen megjegyezhető képek, áb-
rák, személyek megjelenítése 
 
Emóció (érzelmek kiváltása): olyan tényezők bemutatása (pl. kutyabarát szálloda, gyere-
kek, öregek, szép külső, kellemes színek stb.), amelyek az emberek érzelmeit is befolyá-
solják. 
 
Információ (objektív tartalom): a reklámnak informálnia is kell, azaz fel kell tüntetni a 
szálloda nevét, helyét, az elérhetőséget (pl. honlap), az esetleges akciókat. 
 


