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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 feladatok 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! 

 
 Némelyik feladattípus elvárja, hogy megindokolja választását. Kérjük, hogy itt szo-

rítkozzon a lényegre, és mindig a kipontozott vonalra próbálja meg összefoglalni  
a legfontosabb szempontokat! 

 
 A legutolsó oldal (hátsó borító) az értékelésre van fenntartva, kérjük, erre ne írjon! 

 
 A feladatok megoldásához szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem 

alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzók használhatók.  
 
 Amennyiben a feladat megoldásában javít, a végleges választ a félreértések elkerü-

lése végett pontosan jelölje meg! Ellenkező esetben a feladat nem ér pontot. 
 
 Ceruzával írt dolgozat nem fogadható el. 

 
 
 

 
Ügyeljen arra, hogy áttekinthetően és szép külalakkal dolgozzon! 

 
Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk! 
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Vendéglátó-turizmus alapismeretek 
 
2012. április 28-án nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt a Tisza-tavi Ökocentrum. Poroszló 
Község Önkormányzata beruházásában, az Európai Unió támogatásával 2,2 milliárd forintból valósult 
meg a turisztikai látogatóközpont. Fő attrakciója Európa legnagyobb édesvizű akváriumrendszere, 
amelyben szinte az összes hazai halfajta megtekinthető, köztük a hatalmasra nőtt, hazánkban egykor 
honos viza. 
Az Ökocentrum turisztikai és rendezvényközpont, amely egy helyen gyűjti össze és tárja látogatói elé 
a Tisza-tó és a Tisza-völgy természeti kincseit, bemutatva Magyarország második legnagyobb tavának 
gazdag élővilágát. Négyszintes látogatóközpontja 2.600 négyzetméteren várja az érdeklődőket. Az 
Ökocentrum állandó kiállításai, háromdimenziós vetítőterme és hatalmas, 735.000 liter össztérfogatú 
édesvízi akváriuma révén igazi természetközeli élményt nyújt. 

 

Forrás: http://tiszataviokocentrum.hu/hu/okocentrum.html  

1. Határozza meg a turisztikai kínálat definícióját szűkebb és tágabb értelemben!  
4 pont 

 
Szűkebb értelemben: …………………………………………………………………………… 

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

Tágabb értelemben: …………………………………………………………………………..… 

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

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

2. A következő kérdések a természeti turizmussal kapcsolatosak. 8 pont 

a) Soroljon fel a természetföldrajzi adottságok közül négyet! 

1. ……………………………………………… 

2. ……………………………………………… 

3. ……………………………………………… 

4. ……………………………………………… 
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b) Az alábbi tevékenységek közül melyik nem tartozik a természeti turizmushoz? 
Aláhúzással jelölje a kakukktojást, majd indokolja választását! 
 

túrázás, hegymászás, kerékpározás, síelés, zarándoklat, lovaglás, ornitológia, horgászat 
 
Indoklás: ………………………………………………………………………………………... 

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

c) Mely turizmusfajtákat takarják az alábbi fogalmak?  
A választ írja a kipontozott vonalra! 
 
……………………………………………….: olyan vendégforgalmat foglal magában, amely 
a helyi lakosság és a turizmusban résztvevők közötti kölcsönös megértést segíti elő, nem 
veszélyezteti a meglátogatott területek környezetét. 
 
………………………………………………..: a környezetért felelősséget vállaló utazás és 
látogatás a viszonylag zavartalan természeti területeken, úgy, hogy kíméli azokat a látogatás 
hatásainak mérséklésével. / Olyan felelősségteljes utazásokat foglal magában, amelyek 
gyakorlatilag érintetlen természeti területek megismerésére irányulnak, ugyanakkor aktívan 
igyekeznek megőrizni a természeti és kulturális értékeket, és hozzájárulnak a helyi lakosok 
jólétéhez. 

………………………………………………...: elsősorban vidéki településekre irányuló 
turizmustevékenység, melynek célja a vidéki életforma, a tájjellegű gasztronómia és a helyi 
hagyományok megismerése, a nyugodt környezet élvezete. 

d) Melyik turisztikai régió területén található az Ökocentrum? 

……………………………………………… 

Az Ökocentrum kínálatában a turizmus mellett az oktatás is kiemelt jelentőségű. Az általános és 
középiskolák biológiai tananyagának kiegészítő, gyakorlati oktatásában komoly szerepet tölthet be az 
Ökocentrum kiállításainak megtekintése és a szervezett programokon való részvétel. 

3. Az Ökocentrum különféle programokat kínál, melyekből az Ön osztálya a „Kétnapos 
Ökocentrum + Tiszavirág osztálykirándulás” csomagot választotta. 11 pont 
 
A program a következő: 
 
Első nap: „Mindent bele élmények a Tisza-tavi Ökocentrumban”. Az egész napos program során 
megtekinthető Európa legnagyobb édesvizű akváriumrendszere, a hüllő- és kétéltű kiállítás.  
A Makrovilág–Földinfó teremben egy, a korosztályhoz illeszkedő természetismereti foglalkozáson 
vehetnek részt a látogatók. Ragyogó kilátás nyílik a tetőteraszról és a kilátótoronyból a park teljes 
területére. Szerepelnek még a programban állatbemutatók, a játszóterek és a tájház meglátogatása.  
A 3D moziban egy 12 perces természetfilm a Tisza-tó csodálatos világát mutatja be. (Igény szerint 
ebéd rendelhető.) A nap második részében „Kirándulás a Vízi Sétányra”, melyben a vendégeket egy 
kishajó átviszi a víz fölé épített 1.500 m hosszú pallóútra, ahol kb. 90 perces séta során 
ismerkedhetnek meg a Tisza-tó állat- és növényvilágával. 



 

írásbeli vizsga 1322 5 / 24 2013. október 14. 

Vendéglátás-idegenforgalom 
alapismeretek — emelt szint 

Azonosító 
jel: 

               

Második nap: „Tiszavirág ártéri sétaút és tanösvény-látogatás” (Tiszafüred-Örvény) túravezetéssel 
(igény szerint ebéd), majd „Révhajós kirándulás” a Tisza-tó védett természeti értékeinek testközeli 
bemutatására. A program természetismereti játékokkal és Tisza-tó teszttel zárul. 
ÁRAK: 
A belépődíjakat a két szolgáltatónál külön kell megvásárolni. 
Akciós belépő az Ökocentrumba: 1.800 Ft/fő 
Akciós belépő a Tiszavirág ártéri sétaútra: 400 Ft/fő 
Révhajós kirándulás 20.000 Ft/osztály (max. 50 fő)/óra 
Ebéd: 1.500 Ft (fél adag 800 Ft) 
 
Kapcsolat: Ökocentrum: Tel.: 36/553-074; info@ttoc.hu, www.tiszataviokocentrum.hu,  
Bán Katalin programszervező, 3388 Poroszló, Kossuth u. 41.  
Forrás: http://tiszataviokocentrum.hu/hu/programcsomagok/item/41-kétnapos-ökocentrum-%20-tiszavirág-
osztálykirándulás-csomag.html 
 
a) A kirándulás időpontja 20XX. május 5-6. Az iskola saját autóbuszával utaznak.  
A kiránduláson 30 fő diák (20 lány, 10 fiú) és 2 fő tanár vesz részt. Szeretnék a 
programban fakultatívként jelölt ebédet mindkét napon igénybe venni. Az Ön feladata 
az ajánlatkérő levél elkészítése. Érdeklődjön, hogy milyen menük között lehet választani 
és hogyan! Tartsa be az üzleti levélre vonatkozó tartalmi és formai követelményeket!  
(Az alábbi területre írja levelét!)  
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b) Készítsen kalkulációt az Ökocentrumban a Kétnapos Ökocentrum + Tiszavirág 
osztálykirándulás csomaghoz! A révhajós kirándulás 2 órát vesz igénybe. Az osztályból 
5 lány jelezte, hogy fél adag ebédet kér. A tanároknak, mint csoportvezetőknek az 
Ökocentrum 50%-os kedvezményt biztosít a két akciós belépő árából. Számolja ki az 
Ökocentrum- látogatás teljes költségét!  
(A végeredményt és a mellékszámításokat az alábbi területre írja!) 
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c) Az egészséges táplálkozás követelményeit figyelembe véve tegyen javaslatot a menük 
összeállításának szempontjaira! Soroljon fel négy szempontot! 
 

1. ………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………… 

Az Ökocentrum főépületében korszerűen berendezett, 100 fős konferenciaterem kínál lehetőséget 
tudományos előadások és rendezvények lebonyolítására, jelenleg azonban csak büfével rendelkeznek. 
A színvonal és a kihasználtság érdekében egy melegkonyhás, 100 férőhelyes étterem nyitását is 
tervezik. 

4. A következő kérdések a rendezvényekhez kapcsolódnak. 7 pont 
 
a) Jellemezze a konferenciaturizmust! Tegyen négy érdemi megállapítást! 
 
……………………………………………………………………………….………………… 

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

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

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

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

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

b) A rendezvények lebonyolításához vendéglátó-értékesítő munkakörökre is szükség 
van. Soroljon fel négy munkakört, amely a vendégek kiszolgálásával kapcsolatos! 
 

1. ………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………. 

4. ………………………………………………………………. 
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c) Milyen tulajdonságokkal rendelkezzen a vendéglátó dolgozó, hogy megvalósíthassa a 
hagyományos magyar vendégszeretetet? Fogalmazza meg a vendéglátó dolgozókkal 
szemben támasztott követelmények ide vonatkozó elvárásait! 
 
…………………………………………………………………………………………………... 

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

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

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

5. A létesítendő étterem nyitása előtt gondolni kell a piaci kockázatokra is.           3 pont 
  
a) Ismertesse a piaci kockázat fogalmát! 
 
…………………………………………………………………………………………………... 

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

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

b) Ismertessen két kockázati tényezőt az Ökocentrum létesítendő éttermére 
vonatkozóan!  

 
1. ……………………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………….. 

c) Milyen belső kockázati tényezőkkel kell számolnia az étteremnek? Ismertessen két 
tényezőt!  

 

1. …………………………………………………………………………..….. 

2. ……………………………………………………………………………… 

6. Az utóbbi években végbement fejlesztések hatására megnőtt a gazdasági verseny a 
vállalkozások között. Valamennyi alábbi, a gazdasági versennyel foglalkozó állítás 
hamis. Indokolja meg, miért! 5 pont 
 

• A vállalkozásokat működésük közben mindig olyan hatások érik, amelyek előre 
kiszámíthatóak és fel lehet rájuk készülni. 

 

Indoklás: ……………………………………………………………..………………………… 

……………………………………………………………………………..…………………… 
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• Tisztességes vállalati magatartásról akkor beszélünk, ha egy vállalat többletteljesítmény 
nélkül jut előnyhöz.  

 

Indoklás: ………………………………………………………………………………………... 

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

• A gazdasági verseny kibontakozásának feltétele, hogy a kereslet haladja meg a kínálatot. 
 

Indoklás: ………………………………………………………………………………………... 

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

• A monopolhelyzet serkenti a versenyt. 
 

Indoklás: ………………………………………………………………………………………... 

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

• A gazdasági verseny rendszerint árnövekedést eredményez. 

Indoklás: ………………………………………………………………………………………... 

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

7. Párosítsa össze az alábbi fogalmakat a meghatározásokkal! Írja a meghatározások 
betűjelét a megfelelő fogalom sorába! 2 pont 
 

1. HACCP 
2. Kémiai jellegű káros anyagok 
3. Fizikai jellegű káros anyagok 
4. Biológiai jellegű káros anyagok 

 
a) Az élelmiszerbe kerülő vegyi anyagok, amelyek az elfogyasztást követően lassan vagy 

gyorsan mérgezést okoznak. 
b) Az élelmiszerben jelen lévő, szabad szemmel nem látható egy- vagy többsejtű 

élőlények. 
c) A kritikus pontok és a lehetséges veszélyhelyzetek felmérése a vendéglátó üzletben. 
d) Az élelmiszerbe kerülő idegen anyagok, amelyek a fogyasztáskor sérülést vagy undort 

idézhetnek elő. 
 

Fogalom Meghatározás 
1.  
2.  
3.  
4.  
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Szállodai alapismeretek 

A Tisza-tavi Ökocentrum az alábbi szálláshelyeket ajánlja azon látogatóinak, akik több napot 
szeretnének a térségben eltölteni. Mivel az Önök osztálykirándulását kétnaposra tervezik, szállásra is 
szükség lesz. Tanulmányozza az ajánlatokat! 
/Forrás: http://tiszataviokocentrum.hu/hu/2012-03-13-13-18-16/ajanlott-szallashelyek.html  
 

 
Club Thermal Kastély 
Cím: Poroszló, Kastély út 
10. 

Az egykor a Graefl család tulajdonában lévő kastélyszálló egy 2 hektáros 
parkkal körülvéve várja a romantikát, a vidék nyugalmát, ízeit, 
hangulatát kedvelő vendégeket. A neoklasszicista épületben 28 szoba és 
4 apartman közül választhatnak a pihenésre vágyók. 
Számos szolgáltatást kínálnak: pezsgőfürdő, infraszauna, beltéri 
medence, alpha-, jádeköves és hagyományos masszázs, biliárd, rex, 
csocsó. A parkban minigolf és asztalitenisz várja az aktív időtöltést 
kedvelőket. Közel fekszik a Tisza-tavi Ökocentrumhoz és a szabad 
strandhoz. 
A szállás díja: 3900 Ft/fő/éj. Ifa mértéke: 300 Ft/fő/éj. 

 
Poroszló - Ifjúsági tábor 
Cím: 3388 Poroszló, Fő út 
8. 

A szálláshelyet nemrégiben felújították, összesen 55 férőhellyel 
rendelkezik: az elhelyezés 2 db 2 ágyas, 1 db 6 ágyas, 3 db 11 ágyas és 1 
db 12 ágyas szobában történik. Az emeleteken több, nemenként 
elkülönített mosdó-WC-zuhanyzó található. Teljesen felszerelt konyhája 
mellett egy társalgóként is funkcionáló tágas étkező áll rendelkezésre. 
A szálláshely pár lépésre található a poroszlói szabad strandtól, a 
rendezvénytértől és a Tisza-tavi Ökocentrum 2. sz. bejáratától. A 
közelben élelmiszer-áruházak, üzletek, cukrászdák is találhatóak. 
A szállás díja: 1670 Ft/fő/éj. Ifa mértéke: 300 Ft/fő/éj. 

 
Eurostrand Camping 
Cím: 3386 Sarud, Tóparti 
sétány 2. 

A Tisza-tó partján, Sarudon a szabadvízi stranddal egy területen 
helyezkedik el az Eurostrand és ifjúsági tábor, melyet nyugodt, fás, 
ligetes területen alakítottak ki a pihenni vágyók számára. A strand 
területén lévő zöldövezetben, az árnyas, ligetes réten az igényesen 
felújított faházakban (4 ágyastól 18 ágyasig, maximum 80 fő részére) 
tudnak szállást biztosítani. Kiváló lehetőség az aktív pihenésre, akár 
családi nyaralásról, osztálykirándulásról vagy kempingezésről van szó. 
Nyitva tartás: 06.01−09.01. 
Szolgáltatásai között szerepel a túraszervezés kenuval és oktatással, 
valamint kézműves programok és kerékpártúra. 
A szállás díja: 1500 Ft/fő/éj. Ifa mértéke: 300 Ft/fő/éj. 

 
1. Önt bízzák meg az osztálykirándulás alatt igénybe vehető szállás kiválasztásával.  

7 pont 
a) Válaszoljon az alábbi kérdésekre! 

• Mit jelent az ifa?  
 
………………………………………………………………………..……………….. 
 

• Kik kötelesek fizetni?  
 
………………………………………………………………………………………… 

• A fenti árak tartalmazzák az áfát. Mit jelent az áfa?  

 
………………………………………………………………………………………… 
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• Hány százalékos a szálláshelyek kiadására vonatkozó jelenlegi áfakulcs? 

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

 
b) Az Ön véleménye szerint melyik szálláshely lenne a legmegfelelőbb az Önök osztálya 
számára a Tisza-tavi Ökocentrum meglátogatásakor? Indokolja meg választását négy 
érdemi megállapítással! 
 
Az Ön által kiválasztott szálláshely neve: ……………………………………………………… 
 
Azért ezt a szálláshelyet választottam, mert  

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

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

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

c) Miért zárta ki a másik két szálláshelyet? Két-két szemponttal indokoljon 
szálláshelyenként! 
 
Egyik szálláshely neve: ………………………………………………………………………… 

Azért nem megfelelő, mert: ……………………………………………………………………. 

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

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

A másik szálláshely neve: ……………………………………………………………………… 

Azért nem megfelelő, mert: ……………………………………………………………………. 

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

…………………………………………………………………………………………………... 
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2. Az egyéb szálláshelyek jellemzéséhez oldja meg a következő feladatokat! 6 pont 
 
a) Nevezze meg azt a szálláshelytípust, amelyikre ráismer a meghatározásból!  
 
A vendégek részére a szállást közművesített területen, különálló épületben vagy önálló 
bejárattal rendelkező épületrészben nyújtják. Nem meghatározott a férőhelyek száma, 
jellemző az önellátás. 

………………………………………………….. 
 
Otthonuktól hosszabb ideig távol lévők számára nyújt igényes és kényelmes szállást, melyet 
gyakran diplomaták és üzletemberek vesznek igénybe családjukkal. A szálláshely a tágas, 
több helyiségből álló lakosztályok mellett sok szolgáltatást is nyújt: portaszolgálat, reggeli, 
bevásárlás, komissiók, garázs, mosatás. 

……………………………………………………. 
 
b) Jellemezze a kastélyszállókat négy érdemi megállapítással! 
 
…………………………………………………………………………………………………... 

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

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

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

c) Nevezzen meg két korlátozottan igénybe vehető szálláshelyet, és jellemezze ezt a 
kategóriát két ismérvvel!  
 
A korlátozottan igénybe vehető szállások közé tartozik például: 

• …………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………. 

A korlátozottan igénybe vehető szállások általános jellemzője, hogy  

• ………………………………………………………………………………….. 

• ………………………………………………………………………………….. 
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3. Röviden magyarázza el a következő kifejezések jelentését! 4 pont 
 

• Garázsmester: ………………………………………………………………….…….…. 

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

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

• Megvalósíthatósági tanulmány: ………………………………………………………... 

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

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

• Corporate Rate: ………………………………………………………………………… 

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

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

• Twin Room: ……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

4. Az alábbi feladatok a Front Office tevékenységéhez kapcsolódnak. 6 pont 
 
a) A felsorolt check-out feladatok sorszámát rendelje hozzá ahhoz a megadott 
munkakörhöz, akinek azt el kell végeznie! 
 

1. Ébresztés az elutazás napján 
2. A vendég csomagjának lehozása a szobából 
3. Az esetleges éjszakai fogyasztások (pl. minibár) lekérdezése, a még terheletlen 

fogyasztások felterhelése a vendég számlájára 
4. Taxirendelés a vendég kérésének megfelelően 
5. A fizetési mód tisztázása (hitelkártya-ellenőrzés, SZÉP kártya) 
6. A számla fizettetése 
7. A (hagyományos) szobakulcs elkérése, meglétének ellenőrzése 
8. A vendég kijelentése, a szoba felszabadítása, az adatok archiválása 
9. A Housekeeping tájékoztatása, a szobastátusz átállítása 

 
Portás Kasszás Londiner 
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b) Az alábbi felsorolások közül válassza ki a kakukktojást! Húzza alá és indokolja meg 
választását! 
 

• A Concierge feladatai:  
 

üzenetek kezelése, személyforgalom ellenőrzése a hallban, komissiók megszervezése, a 
vendég érkeztetése, talált tárgyak rögzítése a portán 
 
Indoklás: ....................................................................................................................................... 

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

• Földszinti szolgáltatások: 
 
taxirendelés, repülőjegy-kiállítás, autókölcsönzés, ruházati butik, utazási irodai kirendeltség  
 
Indoklás: ……………………………………………………………………………………...… 

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

• Szállástevékenység vezetői: 
 
Rooms’ Division Manager, Human Resource Manager, Front Office Manager, Reservation 
Manager, Chief Cashier 
 
Indoklás: ……………………………………………………………………………………….. 

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

5. Válassza ki a felsoroltakból aláhúzással jelölve, hogy az egyes állításokra mely 
relációk igazak! 4 pont 
 

• A szállodák telepítésekor nem játszik szerepet az infrastruktúra megléte, hiszen ezt 
jóval olcsóbb a beruházással egy időben megépíteni. 

 
a)  A mondat eleje igaz – a vége hamis. 
b)  Mindkét tagmondat igaz, és közöttük van összefüggés. 
c) Mindkét tagmondat igaz, de nincsen közöttük összefüggés. 
d) Egyik tagmondat sem igaz. 

 
• Az ökoszállodák általában szép természeti környezetben épülnek, mivel számukra 

előírás a saját fűszerkert kialakítása. 
 

a)  A mondat eleje igaz – a vége hamis. 
b)  Mindkét tagmondat igaz, és közöttük van összefüggés. 
c) Mindkét tagmondat igaz, de nincsen közöttük összefüggés. 
d) Egyik tagmondat sem igaz. 
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• A szálloda emeleti dolgozóinak feladatai közé tartozik a ház egészének tisztántartása, 

hiszen ez a Housekeeping rendszer lényege. 
 

a)  A mondat eleje igaz – a vége hamis. 
b)  Mindkét tagmondat igaz, és közöttük van összefüggés. 
c) Mindkét tagmondat igaz, de nincsen közöttük összefüggés. 
d) Egyik tagmondat sem igaz. 

 
• Napjainkban egyre nagyobb számban nyitnak wellness szállodát, mivel a csoportos 

turisták kedvelik a félpanziós ellátást. 
 

a)  A mondat eleje igaz – a vége hamis. 
b)  Mindkét tagmondat igaz, és közöttük van összefüggés. 
c) Mindkét tagmondat igaz, de nincsen közöttük összefüggés. 
d) Egyik tagmondat sem igaz. 

 
6. Fogalmazza meg négy mondatban, hogy a szállodák értékesítési (Sales) tevékenységét 
hogyan befolyásolja az internet és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások terjedése!  

2 pont 
 
…………………………………………………………………………………………………...

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

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

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

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

7. Az alábbi fogalmak helyes sorrendbe helyezésével állítson össze egy szállodai szakmai 
eredménykimutatást!  1 pont 

  
összes árrés, összes állandó költség, üzemegységek eredménye, összes árbevétel, nettó 
üzemeltetési eredmény, összes általános költség, összes közvetlen költség, elábé, bruttó 
üzemeltetési eredmény  
 

Az eredménykimutatás levezetése 
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Marketing alapismeretek 
 
Egy leszálló madarat formáz az Ökocentrum épülete, melyet Kertai László Ybl-díjas építész tervezett. 
Stílszerű ez, hiszen csak néhány „szárnycsapásra” vagyunk a Tisza-tótól. Ha felkapaszkodunk a madár 
nyakán, háromszintes kilátóra érünk: a település felé tekintve elláthatunk a Bükkig és a Mátráig, a 
másik irányban pompás panoráma nyílik a Tisza-tóra. A madár hátán, egy szabadtéri teraszon 
pihenhetünk meg. 
Forrás: http://www.szabadfold.hu/lakohelyem/nem_tilos_a_harcsat_tapogatni 
 
1. A következő kérdések az arculattal kapcsolatosak.              4 pont 
 
a) Az alábbi állítások hibásak. Javítsa ki!     
 

• Az egységes vállalati arculatot Corporate Image-nak nevezzük. 
 
Helyesen: ………………………………………………………………………………………. 
 

• A vállalati arculat kialakításakor meg kell vizsgálnunk adottságainkat, a piaci 
körülményekhez azonban nem szükséges alkalmazkodnunk. 

 
Helyesen: ………………………………………………………………………………………. 

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

• Az egységes arculat elsősorban a dolgozói, munkatársi figyelem, érdeklődés 
befolyásolásának alapeszköze. 

 
Helyesen: ………………………………………………………………………………………. 

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

• A vállalkozás arculatának formai oldala a vállalkozás személyiségét, egyéniségét jelenti, 
melynek alapja a cégfilozófia. 

 
Helyesen: ………………………………………………………………………………………. 

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

 
b) Miért fontos az Ökocentrum külső és belső képének gondos és kreatív kialakítása?
  
………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

………………………………………………………………………………………………….. 
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2. A következő feladatok a piackutatáshoz kapcsolódnak. 7 pont 
 
a) Az Ökocentrum létesítése előtt piackutatást is kellett végezni. Milyen szekunder 
információk állnak rendelkezésre a helyes döntés érdekében? Soroljon fel a lehetséges 
információforrások közül négyet! 
 

1. ………………………………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………………………………………….. 

4. ………………………………………………………………………………………….. 

 
b) Az Ökocentrumban létesítendő vendéglátó üzlet profiljának és típusának 
meghatározásához célszerű a piackutatás elvégzése. Milyen primer kutatási 
módszereket ismer? Sorolja fel! 
 

1. …………………………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………………………….. 

3. …………………………………………………………………………….. 

c) Ön ezek közül elsősorban melyiket alkalmazná és miért? Soroljon fel legalább három 
szempontot! 
 
Az én választásom: …………………………………………………………………………….. 

Indokaim: ………………………………………………………………………………………. 

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

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

d) Ismertesse az információs rendszer szerepét a vállalkozások piaci döntésében!  
 
…………………………………………………………………………………………………... 

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

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

…………………………………………………………………………………………………... 
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Az Ökocentrum ötlete először 2001-ben vetődött fel. Eleinte csak egy bemutatóhelynek indult, majd 
egyre nagyobbat álmodtak. Az Ökocentrum nagyrészt uniós támogatással és a falu 300 millió forintos 
saját erejével tető alá hozott, sokoldalú létesítmény. 
Akadnak persze, akik attól tartanak, hogy az Ökocentrummal éppúgy befürödhet az önkormányzat, 
mint a milliárdos fürdőket építő települések, melyek nem tudják működtetni az ürességtől kongó 
létesítményeket. Az első hosszú hétvégén annyi vendég „ostromolta” Poroszló vizes attrakcióit, hogy 
úgy tűnik, tévednek a kétkedők. A Tisza-tó háborítatlan romantikáját eddig méltatlanul kevesen 
fedezték fel. Az áttörés immár kötelesség is: a pályázatban ugyanis Poroszló önkormányzata vállalta, 
hogy öt éven belül elérik az évi kétszázezer látogatót. Már 2012-ben 130 ezer belépőjegyet terveztek 
eladni, így a korábbinál kétszer-háromszor annyi turistát próbálnak a Tisza-tóhoz csalogatni. Remélik, 
a zöldlátványosság jó hívó szó lesz. 
Forrás: http://www.szabadfold.hu/lakohelyem/nem_tilos_a_harcsat_tapogatni 
 
3. A programok kidolgozása magas kreativitást és a fogyasztói magatartás ismeretét 
feltételezi.                    8 pont 
 
a) A programok kidolgozását termékfejlesztésként is felfoghatjuk. Rakja helyes 
sorrendbe az alábbi termékfejlesztési szakaszokat! 
 

a koncepció tesztelése, ötletszelektálás, a koncepció kifejlesztése, ötletgyártás 
 

1. …………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………. 

4. …………………………………………………………. 

b) Az Ökocentrum fontos feladata a lehetséges látogatókhoz a programmal kapcsolatos 
üzenetek eljuttatása. Ehhez a piac szegmentálása is szükséges, mellyel kapcsolatban 
néhány alapfogalom meghatározására kérjük Önt. Írja a kipontozott helyre válaszait! 
 
Piacszegmentálás: ……………………………………………………………………………… 

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

Szegmentum: …………………………………………………………………………………… 

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

Célpiac: ………………………………………………………………………………………… 

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

Termékpozicionálás: …………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………... 
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c) Milyen eszközöket alkalmazna a Tisza-tónál a vendégek tartózkodási idejének 
meghosszabbítása érdekében? Írjon négy ötletet! 
 

1. …………………………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………………………….. 

3. …………………………………………………………………………….. 

4. …………………………………………………………………………….. 

Nagy feladvány, hogy a község szálláshelyei, vendéglátói felzárkózzanak ahhoz a színvonalhoz, amit 
az Ökocentrum mércéül szabott. Az elmúlt években mélyrepülésbe fogott a Tisza-tó idegenforgalma, 
ennek szeretnének megálljt parancsolni. Poroszlón például 2009-ben 24 ezer vendégéjszakát 
számláltak – 2011-ben csak 17 ezret. Akadnak szerencsére elszánt hívei e háborítatlan vidéknek, akik 
telente is jönnek, hogy dacolva a zimankóval, jégtúrára induljanak a befagyott tavon. Eddig azonban 
nem volt olyan hely, ahol esőben-hóban is eltölthette a napját a turista.  
Aludni otthon is lehet, itt nem csak csendességre vágyik a turista. Egy jó bográcsfőző verseny például 
sok vendéget vonz, de még több program kellene. 
Forrás: http://www.szabadfold.hu/lakohelyem/nem_tilos_a_harcsat_tapogatni 
 
4. A programok népszerűsítése az Ökocentrumban is kiemelt feladat.          10 pont 
 
a) Ismertesse röviden a marketingkommunikáció lényegét!  
 
…………………………………………………………………………………………………... 

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

b) Határozza meg a marketingkommunikációval kapcsolatos fogalmakat! 
 

1. Személyes eladás: ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

2. Értékesítésösztönzés: ……………………………………………………….………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

3. Reklám: ………………………………………………………………………………… 

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

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

4. Public Relations: ……………………………………………………………………….. 

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

…………………………………………………………………………………………... 
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c) Válassza ki az Ön által felsorolt marketingkommunikációs eszközök közül azt, 
amelyik leginkább irányul az együttműködő partnerekre! Választását indokolja! 
 
A választott eszköz: …………………………………………………………………………… 

Indoklás: ……………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

d) Milyen online marketingeszközöket alkalmazna a programok népszerűsítése 
érdekében? Soroljon fel négyet! 
 

1. ………………………………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………………………….. 

3. …………………………………………………………………………………………... 

4. …………………………………………………………………………………………... 

 
5. Az Ökocentrum marketingmunkája is a szokásos marketingfolyamat szerint történik. 
Egészítse ki a marketingfolyamat hiányzó lépéseit! 1 pont 
 

1. ……………………………………………………………………… 

2. A marketingcélok megfogalmazása 

3. ……………………………………………………………………… 

4. A marketingprogramok kidolgozása – a marketingmix 

5. Végrehajtás, ellenőrzés 
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