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Fontos tudnivalók 
 
 
 
A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra kizárólag a megadott pontszá-
mok adhatók.  
 
A megadott pontszámok további bontása csak ott lehetséges, ahol erre külön utalás van. 
Az így kialakult pontszámok csak egész pontok lehetnek. 
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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!  
 (2 + 2) 4 pont 
Szűkebb értelemben: mindazon tényezők, szolgáltatások, áruk, amelyek az utazással és 
tartózkodással kapcsolatosak. 
 
Tágabb értelemben: a szolgáltatások mellett tartalmazza a turisztikai adottságokat, amelyek 
a fogadóhely vonzerejét adják. Röviden: a turisztikai adottságokat, a vonzerőt és a 
fogadóképesség elemeit. 
 
A vizsgázó válaszának tartalmában a fentiekkel kell megegyeznie. 2-2 pontot adhatunk a 
helyes válaszért. 

2. A következő kérdések a természeti turizmussal kapcsolatosak. (2 + 2 + 3 + 1) 8 pont 

a) Soroljon fel a természetföldrajzi adottságok közül négyet! 2 pont 

1. földrajzi helyzet 
2. domborzat 
3. éghajlat 
4. vízrajz 

 
Elfogadható még: növény- és állatvilág, természeti ritkaságok, barlangok stb. 2-2 helyes 
válasz ér 1-1- pontot. Lefelé kerekítsünk! 
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b) Az alábbi tevékenységek közül melyik nem tartozik a természeti turizmushoz? Aláhúzással 
jelölje a kakukktojást, majd indokolja választását! (1 + 1) 2 pont 
 
túrázás, hegymászás, kerékpározás, síelés, zarándoklat, lovaglás, ornitológia, horgászat 
 
Indoklás: A zarándoklat a vallási/kulturális turizmushoz tartozik. 
 
A kérdés rendkívül egyértelmű, csak ez az aláhúzás és indoklás fogadható el. A helyes 
aláhúzásért 1, az indoklásért 1 pont jár. 
 
c) Mely turizmusfajtákat takarják az alábbi fogalmak? A választ írja a kipontozott vonalra!
 (3 x 1) 3 pont 
 
Szelíd turizmus: olyan vendégforgalmat foglal magában, amely a helyi lakosság és a 
turizmusban résztvevők közötti kölcsönös megértést segíti elő, nem veszélyezteti a 
meglátogatott területek környezetét. 
 
Ökológiai turizmus / ökoturizmus: 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. 

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

A szelíd turizmus esetében elfogadható az alternatív turizmus kifejezés is. Minden helyes 
kifejezésért 1 pont jár. 

d) Melyik turisztikai régió területén található az Ökocentrum? 1 pont 

Tisza-tavi régió  

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. 
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3. Az Ökocentrum különféle programokat kínál, melyekből az Ön osztálya a „Kétnapos 
Ökocentrum + Tiszavirág osztálykirándulás” csomagot választotta.   (5 + 4 + 2) 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. 
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!   
          (2 + 2 + 1) 5 pont 
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Mintalevél: 
 

Kis Virág 
Brillat-Savarin Vendéglátó Szakiskola 
1234 Zöldváros, Angolpark tér 6. 
Telefon: 00-36-99/1234567, e-mail: kis@brillat.hu 
 

Címzett: Tisza-tavi Ökocentrum 
 
Bán Katalin programszervező, 3388 Poroszló, Kossuth u. 41.  
info@ttoc.hu, www.tiszataviokocentrum.hu 
 
Tárgy: ajánlatkérés      Dátum: 20XX. március 18. 
 
Tisztelt Hölgyem/Bán Katalin Programszervező! 
 
A Brillat-Savarin Vendéglátó Szakiskola végzős évfolyama 20XX. május 5-6-án az 
Ökocentrum megtekintését tervezi. Honlapjuk alapján a kétnapos Ökocentrum + Tiszavirág 
osztálykirándulás csomagot választottuk. Szeretnénk mindkét napon a fakultatív ebédet 
igénybe venni. Szíveskedjen tájékoztatni, hogy milyen menük szerepelnek az Önök 
kínálatában, illetve hogyan lehet választani!  
A kiránduláson 30 fő diák és 2 fő tanár vesz részt.   
Ajánlatát a fenti címre kérjük. 
 
Üdvözlettel és köszönettel: 
 
Kis Virág 
programszervező 
 
Értékelés: 2 pont adható, ha a levél megfelel a szerkezetre vonatkozó előírásoknak. Részpont 
értelemszerűen adható.  
Az üzleti leveleknek általánosan elfogadott szerkezete van. A fejléc tartalmazza a feladó nevét, 
cégmegjelölését, címét, telefon- és faxszámát, e-mail címét. A belső címzés a honlapon 
szereplő címzés megismétlése. Tartalmazza a cég nevét, a címzett személy nevét (ha tudjuk) és 
a pontos címet. 
A keltezést a fejléc alatt a jobb oldalon helyezzük el, de szerepeltethetjük a levél végén is. 
A levél tárgya a címzés után, rendszerint a „Tárgy” rovatban következik, amelynek rövidnek 
kell lennie. A „Tárgy” címszó alkalmazható, de el is hagyható. 
A megszólításban használhatjuk a beosztásra történő utalást is. A megszólítás lehet még a 
„Tisztelt Hölgyem/Uram” is, bár a beosztással való köszöntés udvariasabb formula. 2 pont 
adható a levél tartalmi elemeiért. 
 
A jó üzleti levélben a gondolatok a következők: 

• a levélírás oka 
• a levélírás célja 
• a célhoz vezető utak 
• kérelem, intézkedés 
• befejezés  

Ezek az elemek 1-2 mondatba összesűrítve is szerepelhetnek. A maximális pontszám ezen 
kritériumok megléte esetén adható meg. A szép formai kivitelezésért további 1 pont adható. 
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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! 4 pont 
 
Akciós belépő az Ökocentrumba: 1.800 Ft/fő  
  diákoknak: 1.800 Ft/fő x 30 = 54.000 Ft 
  tanároknak: 1.800 x 0,5 x 2 = 1.800 Ft 
  összesen: 55.800 Ft (1 pont) 
 
Akciós belépő a Tiszavirág Ártéri Sétaútra: 400 Ft/fő 
  diákoknak: 400 Ft/fő x 30 = 12.000 Ft 
  tanároknak: 400 x 0,5 x 2 = 400 Ft 
  összesen: 12.400 Ft (1 pont) 
 
Révhajós kirándulás 20.000 Ft/osztály/óra 
 
  2 óra x 20.000 = 40.000 Ft 
 
Ebéd: 1.500 Ft (fél adag 800 Ft) 
  teljes adag: 27 x 2 x 1500 = 81.000 Ft 
  fél adag: 5 x 2 x 800 = 8.000 Ft 
  összesen: 89.000 Ft (1 pont) 
 
Mindösszesen: 55.800 + 12.400 + 40.000 + 89.000 = 197.200 (1 pont) 
 
Csak a számszakilag hibátlan megoldásért adjunk pontot! Részpont adható. 
 
c) Az egészséges táplálkozás követelményeit figyelembe véve tegyen javaslatot a menük 
összeállításának szempontjaira! Soroljon fel négy szempontot! (2 x 1) 2 pont 
 

1. Jellemzőbb legyen a főzés, grillezés, párolás, mint a zsírban sütés! 
2. Ne legyen sok bundázás, rántás helyett habarás vagy könnyebb sűrítési módok! 
3. Vegyük figyelembe az idényszerűséget! 
4. Vitaminban gazdag nyersanyagokat alkalmazzunk! 

 
Értékelés: A megadottakon kívül még nagyon sok válasz elfogadható, pl. az energiatartalom 
figyelembevétele, ne ismétlődjön a menün belül az elkészítési technológia, kevés só és cukor 
hozzáadása, egészségesebb nyersanyagok: hal, baromfi, saláták, tejtermék stb. Akkor adjunk 
pontot, ha a válasz tényleg a kérdésre vonatkozik, azaz az egészséges táplálkozás és a menü- 
összeállítás kapcsolatára. Többletpont nem, de egész részpontszám adható. 
 

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. 
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4. A következő kérdések a rendezvényekhez kapcsolódna  (2 + 2 + 3) 7 pont 
 
a) Jellemezze a konferenciaturizmust! Tegyen négy érdemi megállapítást! 2 pont 
 
A XX. század második felében – a gazdaság, a politika és a tudományok egyre erősebb 
nemzetközi szerepe és a technika fejlődése következtében – egy rohamosan fejlődő új 
turisztikai terület jött létre, a konferenciaturizmus. A konferenciák iránti kereslet 
folyamatosan növekszik. A konferencia bármely szervezet által adott témára szervezett 
összejövetel, amelyen minimum 50 fő vesz részt. Szezonális, sok technikát igénylő 
rendezvény. A kongresszus több száz vagy ezer fős összejövetel témára orientáltan. 
Nemzetközi konferencia esetén a résztvevők minimum három országból érkeznek. A 
konferenciák és kongresszusok időtartama nem korlátolt, de általában néhány napig 
tartanak. 
 
2-2 érdemi megállapításért 1-1 pont adható. Lefelé kerekítsünk! A fentiektől eltérő, de helyes 
megoldás is elfogadható. 
 
b) A rendezvények lebonyolításához vendéglátó-értékesítő munkakörökre is szükség van. 
Soroljon fel négy munkakört, amely a vendégek kiszolgálásával kapcsolatos!     2 pont 
 

1. felszolgáló/pincér 
2. sommelier  
3. teremfőnök 
4. vendéglátó eladó/pultos  

 
Elfogadható még: barista, barman, fizetőpincér, éttermi vezető, mixer  stb. A szaktanár 
elfogadhat további helyesnek ítélt megoldást is. Két helyes megoldásért jár egy pont. Egész 
részpont adható.  
 
c) Milyen tulajdonságokkal rendelkezzen a vendéglátó dolgozó, hogy megvalósíthassa  
a hagyományos magyar vendégszeretetet? Fogalmazza meg a vendéglátó dolgozókkal szem-
ben támasztott követelmények ide vonatkozó elvárásait! 3 pont 
 
A dolgozónak – szakmai felkészültsége mellett – több jellembeli és magatartásbeli 
követelménynek kell megfelelnie. A vendégekkel kedvesen, udvariasan viselkedjen, 
mosolyogjon. Legyen becsületes, pontos, jó modorú. Alapos szakmai ismeretekkel 
rendelkezzen, tudjon (idegen nyelven is) kommunikálni. Tartsa tiszteletben az eltérő 
kultúrából érkező vendégek szokásait. Legyen türelmes a különböző vérmérsékletű 
vendégekhez. 
 
A vizsgázó a három pontért legalább három lényegi megállapítást tegyen a különböző 
területekről! 
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5. A létesítendő étterem nyitása előtt gondolni kell a piaci kockázatokra is. (1 + 1 + 1) 3 pont 
  
a) Ismertesse a piaci kockázat fogalmát! 1 pont 

 
A piaci kockázat (rizikó) a vállalkozási tevékenységgel szükségszerűen együtt járó 
bizonytalansági tényező, amely a veszteség lehetőségét is magában foglalja.  
A vállalkozásokat előre ki nem számítható hatások érhetik, melyeket kockázatoknak 
nevezünk.  
 
Értékelés: Elfogadható még: A kockázat általában a vállalkozó cselekvő hatáskörén kívül 
esik, annak kedvező vagy kedvezőtlen következménye, független a vállalkozótól. A kockázat 
felismerése és kezelése fontos segédeszköze a pénzügyi döntéseknek. 
A lényeget tartalmazó válaszért jár a pont. A szaktanár a fentiektől eltérő megoldást is 
elfogadhat. 
 
b) Ismertessen két kockázati tényezőt az Ökocentrum létesítendő éttermére vonatkozóan!
 1 pont 

1. nem ismerik a vendégek  
2. kedvezőtlen időjárás 

 
Értékelés: Elfogadható még: áremelkedések, versenytársak megjelenése, szolgáltatások 
eszközigényessége, jogszabályok, előírások változása, kereslet csökkenése, vendégigények 
megváltozása stb. Minden helyes válasz egy pontot ér. 
 
c) Milyen belső kockázati tényezőkkel kell számolnia az étteremnek? Ismertessen két 
tényezőt!  1 pont 

 
1. értékesítési problémák 
2. üzemeltetési problémák 

 
Értékelés: Elfogadható még:  fejlesztési problémák, vezetési problémák, személyi, tárgyi 
tényezők hiánya, kevés forrás stb. A szaktanár tartalmában a fentiekhez hasonló, egyéb helyes 
választ is elfogadhat. Két helyes megoldás egy pontot ér. 
 
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 x 1) 5 pont 
 

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

 
Indoklás: Nem kiszámíthatóak és nem lehet rájuk felkészülni. 
 
• Tisztességes vállalati magatartásról akkor beszélünk, ha egy vállalat többletteljesítmény 

nélkül jut előnyhöz.  
 

Indoklás: Tisztességes helyett tisztességtelen vállalati magatartás. 
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• A gazdasági verseny kibontakozásának feltétele, hogy a kereslet haladja meg a kínálatot. 

 
Indoklás: A kínálatnak kell meghaladnia a keresletet. 
 

• A monopolhelyzet serkenti a versenyt. 
 
Indoklás: A monopolhelyzet gátolja a versenyt. 
 

• A gazdasági verseny rendszerint árnövekedést eredményez. 
 
Indoklás: A gazdasági verseny általában az árak csökkentésére készteti az eladókat. 
 
Tartalmukban hasonló válaszok is elfogadhatóak az 1-1 pontért. 
 
7. Párosítsa össze az alábbi fogalmakat a meghatározásokkal! 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. 
 
Megoldás:  

1 2 3 4 
c) a) d) b) 

 
 
Csak ez a párosítás fogadható el. 2-2 helyes megoldás ér 1-1 pontot.  
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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 át 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.  
              (2 + 3 + 2) 7 pont 
a) Válaszoljon az alábbi kérdésekre! 2 pont 
 

• Mit jelent az ifa?   Idegenforgalmi adó 
 

• Kik kötelesek fizetni?   
Azok a kereskedelmi szálláshelyet igénybevevő turisták fizetik , akik 18−70 éves 
korúak / A szálláshelyek kötelesek fizetni a náluk megszállt 18−70 év közötti 
vendégek után éjszakánként. 

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

 
• Hány százalékos a szálláshelyek kiadására vonatkozó jelenlegi áfakulcs?  18%  
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Az adónemek megnevezése és a mindenkori aktuális kulcsa esetén kizárólag a precíz 
válaszokat fogadjuk el, az adóalanyok esetében tartalmában egyező válaszért adjunk pontot! 
2-2 helyes válaszért 1-1 pont jár. Lefelé kerekítsünk! 
 
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: Poroszló – Ifjúsági tábor   1 pont 
 
A kastélyszálló nem ennek a korosztálynak való, és drága. A kemping szezonális, és nem lesz 
nyitva májusban, illetve másik településen található, ami megnöveli a busz költségét. Csak ez 
a megoldás fogadható el. 
 
Azért ezt a szálláshelyet választottam, mert  2 pont 

• közel van az Ökocentrumhoz  
• van elegendő férőhely  
• kifejezetten a fiatal korosztálynak szól 
• jól el lehet osztani a szobákat, a tanárok és a fiúk-lányok alhatnak külön 

 
Elfogadható még: közösségi teret is biztosít, közel vannak a boltok, megfizethető az ára, az 
étkezőben megoldható a reggeli, stb. A szaktanár bármely 2-2 helyes válaszért megadhatja az 
1-1 pontot. Lefelé kerekítsünk! 
 
c) Miért zárta ki a másik két szálláshelyet? Két-két szemponttal indokoljon szálláshelyenként!  
 
Egyik szálláshely neve: Club Thermal Kastély 
Azért nem megfelelő, mert:  

• nem ennek a korosztálynak szólnak a szolgáltatások 1 pont 
• viszonylag drága 

 
Elfogadható még: a stílusa nem a fiataloknak való, a többi pihenni vágyó vendéget zavarnák 
a diákok, stb. 
 
Másik szálláshely neve: Eurostrand Camping 
Azért nem megfelelő, mert: 

• csak júniusban nyit, így a májusi időpontban nem fogad még vendégeket    1 pont 
• másik településen van, ezért megnő a buszozás ideje és költsége 

 
Egyéb helytálló megoldás is elfogadható, 2-2 helyes válaszért 1-1 pont jár. Lefelé 
kerekítsünk! 
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2. Az egyéb szálláshelyek jellemzéséhez oldja meg a következő feladatokat! 
(2 + 2 + 2) 6 pont 

 
a) Nevezze meg azt a szálláshelytípust, amelyikre ráismer a meghatározásból!  2 pont 
 
A vendégek részére a szállást közművesített területen, különálló épületben vagy önálló 
bejárattal rendelkező épületrészben nyújtják. Nem meghatározott a férőhelyek száma, 
jellemző az önellátás. 

Üdülőház 
 
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. 

Apartman szálloda 
 
A helyes megnevezésért 1-1 pont adható. 
 
b) Jellemezze a kastélyszállókat négy érdemi megállapítással! 2 pont 

• általában vidéken találhatók 
• műemlék/jellegű épületben 
• adott korszakra jellemző hangulatot tükröz 
• a korszakhoz illeszkedik a bútorzat, a munkaruházat 

 
Elfogadható még: nehéz modernizálni a műemlékvédelmi előírások miatt; általában nagy 
park tartozik hozzájuk; üdülő jellegűek, de lehet konferencia- vagy wellness tevékenységük is, 
stb. 
Bármely 2-2 helyes megállapításért 1-1 pont jár. Lefelé kerekítsünk! 
 
c) Nevezzen meg két korlátozottan igénybe vehető szálláshelyet, és jellemezze ezt a 
kategóriát két ismérvvel! 2 pont 
 
A korlátozottan igénybe vehető szállások közé tartozik például: 

• vállalati üdülő 
• sportegyesületek vendégháza 

 
Elfogadható még: diplomáciai testületek vendégháza 
 
A korlátozottan igénybe vehető szállások általános jellemzője, hogy  

• csak arra jogosultak vehetik igénybe 
• gyakran ingyenesek  

 
Elfogadható még: nonprofit jelleg; hasonló, de általában korlátozottabb szolgáltatás, mint a 
kereskedelmi szálláshelyeken; általában kevés férőhelyet biztosítanak. A két felsorolásért és a 
két jellemzőért 1-1 pont adható.  
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3. Röviden magyarázza el a következő kifejezések jelentését! (4 x 1) 4 pont 
 

• Garázsmester: az a földszinti munkakör, amely felel a vendégek gépkocsijának 
elhelyezéséért, a garázs rendjéért és optimális kihasználtságáért. 

 

• Megvalósíthatósági tanulmány: a beruházást megelőzően készített terv, mely 
rendszerezetten mutatja be a befektetők számára az új létesítmény piaci, pénzügyi, 
megtérülési lehetőségeit. 

 

• Corporate Rate: a céges/vállalati partnerek számára kialakított engedményes ár, 
melyet külön szerződésben rögzített feltételhez (általában meghatározott 
vendégéjszakához) kötnek a szállodák. 

 

• Twin Room: olyan kétágyas szoba, melyben az ágyak egymástól elkülönítetten 
vannak elhelyezve/ikerágyas szoba. 

 
A megadott megfogalmazásoktól eltérő, de a kifejezés tartalmát helyesen megfogalmazó 
válaszokra is jár az 1-1 pont.  
 
4. Az alábbi feladatok a Front Office tevékenységéhez kapcsolódnak. (3 + 3) 6 pont 
 
a) A felsorolt check-out feladatok sorszámát rendelje hozzá ahhoz a megadott munkakörhöz, 
akinek azt el kell végeznie!        3 x 1 pont 
 

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 

1., 4., 7., 8., 9. 3., 5., 6., 2. 
 
A 4. művelet a londinerhez sorolva is elfogadható. Amelyik munkakörnél nem szerepelnek 
helytelen sorszámok, azért a megoldásért munkakörönként 1-1 pont adható. 
 
b) Az alábbi felsorolások közül válassza ki a kakukktojást! Húzza alá és indokolja meg 
választását! 3 pont 

• A concierge feladatai:  
üzenetek kezelése, személyforgalom ellenőrzése a hallban, komissiók megszervezése, a 
vendég érkeztetése, talált tárgyak rögzítése a portán 
 
Indoklás: A vendég érkeztetése (check-in) a szobafőnökség (recepció) feladata. 
 
Ha a concierge-ről beszélünk, egyértelmű, hogy osztott pulttal működik a szálloda, azaz a 
munkamegosztás magas fokú. Ezért csak ezt a megoldást fogadjuk el! 
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• Földszinti szolgáltatások: 
taxirendelés, repülőjegy-kiállítás, autókölcsönzés, ruházati butik, utazási irodai kirendeltség  
 
Indoklás: A taxirendelés általában saját, térítés nélküli szolgáltatás, míg a többi idegen, 
térítéses. 
 

• Szállástevékenység vezetői: 
Rooms’ Division Manager, Human Resource Manager, Front Office Manager, Reservation 
Manager, Chief Cashier 
 
Indoklás: A HR menedzser nem tartozik a szobakiadás vezető munkakörei közé, ő általános 
/ funkcionális vezető. 
 
Minden helyes kiválasztás-indoklás pár 1-1 pontot ér. 
 
5. Válassza ki a felsoroltakból aláhúzással jelölve, hogy az egyes állításokra mely relációk 
igazak!  (4 x 1) 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. 

 
• 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. 

Minden helyes kiválasztás 1 pontot ér. Minden esetben csak a megadott válasz tekinthető 
helyesnek. 
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6. Fogalmazza meg négy mondatban, hogy a szállodák értékesítési (Sales) tevékenységét 
hogyan befolyásolja az internet és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások terjedése!            2 pont 
 
A világhálóhoz kapcsolódnak a szállodák, és kihasználják annak előnyeit. A szobafoglalási 
rendszerek (GDS, CRS) gyorsabbá és könnyebbé teszik az értékesítést. A vendégek 
egyszerűen foglalhatnak a szállásoldalakról. A szállodák sok információt megjeleníthetnek 
honlapjukon. A social media (facebook) követésével könnyebb a vendégek véleményét és 
elégedettségét megismerni. Az online marketing sok lehetőséget rejt magában (hírlevelek). 
stb. 
 
Akár a fentiektől eltérő 2-2 helyes megállapításért adjunk 1-1 pontot! Ha csak egyfajta 
tényezőre koncentrál a vizsgázó (például csak a honlapról szól mind a 4 megállapítás), akkor 
ne adjuk meg a maximális pontot!  
 
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 
 Összes árbevétel 
-   Elábé                                       é 
=   Összes árrés 
-    Összes közvetlen költség           é 
=   Üzemegységek eredménye 
-    Összes általános költség           é 
=   Bruttó üzemeltetési eredmény 
-    Összes állandó költség              é 
=   Nettó üzemeltetési eredmény 

 
A helyes sorrendért jár az 1 pont (az előjelek és a szakaszoló vonalak nem szükségesek). Ha a 
felsorolás hibát tartalmaz, nem jár pont. 
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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. (2 + 2) 4 pont 
 
a) Az alábbi állítások hibásak. Javítsa ki! (2 x 1) 2 pont 
 

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

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

 
Helyesen: Alkalmazkodnunk kell a piaci körülményekhez. 
 

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

 
Helyesen: Fogyasztói, vendégfigyelem a dolgozói helyett. 
 

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

 
Helyesen: Formai oldal helyett tartalmi oldal. 
 
2-2 helyes javításért jár az 1-1 pont. Tartalmukban megegyező válaszok fogadhatók el. 
 
b) Miért fontos az Ökocentrum külső és belső képének gondos és kreatív kialakítása?  
 2 pont 
 
A külső képnek illeszkednie kell a létesítmény jellegéhez. Zavarokat okozhat a 
látogatókban, ha a külsődleges jegyek nem harmonizálnak azzal a képpel, amit a 
létesítménytől elvárnak.  
Az üzlet belső képe azokra a látogatókra hat, akik már felkeresték a létesítményt. A belső 
kép fontos szerepet kap abban, hogy kialakuljon a látogatókban a kötődés a létesítményhez. 
 
Tartalmukban megegyező válaszokért adható 1 pont a külső, 1 pont a belső képért. 
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2. A következő feladatok a piackutatáshoz kapcsolódnak. (2 + 1 + 2 +2) 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! (2 x 1) 2 pont 
 

a) statisztikai kiadványok: évkönyvek, közlemények, turizmusmutatók, szálláshelyi 
statisztika 

b) szakmai egyesületek kiadványai 
c) napilapok, folyóiratok, szaklapok 
d) belső információk, pl. üzleti tárgyalások dokumentumai, levelezések 

 
Elfogadható még: szakkönyvek, vásárok, kiállítások kiadványai stb. Az egyes pontokhoz 
tartozó meghatározások még tovább bővíthetők. Értelemszerűen, a szaktanár belátása szerint 
fogadható el a válasz, 2-2 helyes meghatározásért 1-1 pont jár.  
 
b) Az Ökocentrumban létesítendő vendéglátó üzlet profiljának és típusának meghatározásához 
célszerű a piackutatás elvégzése. Milyen primer kutatási módszereket ismer? Sorolja fel!
 1 pont 

1. megfigyelés 
2. megkérdezés 
3. kísérlet 

 
Akkor kapja meg a vizsgázó az 1 pontot, ha valamennyi primer eszközt felsorolja. 
 
c) Ön ezek közül elsősorban melyiket alkalmazná és miért? Soroljon fel legalább három 
szempontot! (2 x 1) 2 pont 
 
Az én választásom: megfigyelés vagy megkérdezés 
 
Indokaim: a megfigyelés az olcsóbb változat, a hasonló helyeken már létesített 
vendéglátóüzletek választékát és forgalmát lehet megfigyelni. A megkérdezés történhet 
szóban vagy írásban. Elsősorban a szóbeli információszerzés célszerű, mert lényegesen 
olcsóbb. 
 
A vizsgázó választhatja a megfigyelést vagy a megkérdezést, a kísérletet nem. Akkor kapja 
meg a 2 pontot, ha ésszerű indoklást képes adni. Részpont adható. 
 
d) Ismertesse az információs rendszer szerepét a vállalkozások piaci döntésében!          2 pont 
 
A vállalkozások életében egyre nagyobb szerepet kapnak az információk. Számos esetben az 
információk nem elérhetők, vagy túl későn érkeznek, esetleg nem megbízhatóak. A jól 
tervezett információs rendszer elsődleges célja a vezetői döntések megalapozása, a 
beavatkozáshoz szükséges információk biztosítása. Jó döntést csak megfelelő információk 
ismeretében lehet hozni. 
 
Ha a válasz a lényeget és négy érdemi megállapítást tartalmaz, megadhatjuk a 2 pontot. Ha a 
vizsgázó saját szavaival mutatja be az információs rendszer szerepét, akkor is a 2 pont jár. 
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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.             (2 + 4 + 2) 8 pont 
 
a) A programok kidolgozását termékfejlesztésként is felfoghatjuk. Rakja helyes sorrendbe az 
alábbi termékfejlesztési szakaszokat! 2 pont 
 

a koncepció tesztelése, ötletszelektálás, a koncepció kifejlesztése, ötletgyártás 
 

1. ötletgyártás 
2. ötletszelektálás 
3. a koncepció kifejlesztése 
4. a koncepció tesztelése 

 
Csak ez a sorrend helyes, hibás válasz nem fogadható el. A hiánytalan megoldásért 2 pont 
adható, részpont nincs. 
 
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!     (4 x 1) 4 pont 
 
Piacszegmentálás: a piac megismerését célzó és azt homogén részekre osztó eljárás. 
 
Szegmentum: a piac egyedi keresleti sajátosságokat mutató csoportjai. 
 
Célpiac: a szegmentumok értékelése alapján egy vagy több szegmentum kiválasztása. 
 
Termékpozicionálás: a termékek és szolgáltatások anyagi és nem anyagi tulajdonságainak 
fejlesztése, értékelése. A terméket olyan tulajdonságokkal látjuk el, hogy különbözzön a 
többi hasonló terméktől. A versenytársakkal történő összehasonlítás. 
 
Akkor jár az 1-1 pont, ha a vizsgázó válaszai tartalmazzák a fenti meghatározások lényegét. 
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c) Milyen eszközöket alkalmazna a Tisza-tónál a vendégek tartózkodási idejének 
meghosszabbítása érdekében? Írjon négy ötletet! (2 x 1) 2 pont 
 

1. árakciók 
2. sok program 
3. reklám 
4. aktív PR munka 

 
A fenti meghatározás konkrétumokkal, példákkal is bővíthető. Írhat a vizsgázó a személyes 
eladás szerepéről, stb. 2-2 helyes ötlet 1-1 pontot ér.  
 
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. (1 + 4 + 3 + 2) 10 pont 
 
a) Ismertesse röviden a marketingkommunikáció lényegét! 1 pont 
 
Ösztönző és kommunikációs eszközök, melyek a piacot befolyásolják. 
 
Ha a vizsgázó válasza tartalmazza a fenti meghatározás lényegét, fogadjuk el! 
 
b) Határozza meg a marketingkommunikációval kapcsolatos fogalmakat! 
 (4 x 1) 4 pont 
 

1. Személyes eladás: az a tevékenység, amikor szóban, közvetlen kapcsolatfelvétellel 
kívánjuk a célcsoportot meggyőzni az értékesítés érdekében. 

 
2. Értékesítésösztönzés: különböző, többnyire rövid ideig ható ösztönző eszközök 

együttese, amelyek célja, hogy a vendégek/látogatók gyorsabban és többet 
fogyasszanak és vegyenek igénybe különféle szolgáltatásokat. 

 
3. Reklám: a kínálat és a kereslet közti távolságot áthidaló, személyes kapcsolat nélküli 

lépések sorozata, amelyek tájékoztatják a potenciális vendégeket/látogatókat a 
kínálatról, és igyekeznek meggyőzni őket ezek előnyös voltáról. 

 
4. Public Relations: olyan kommunikációs tevékenység, amelynek célja a vállalkozás és 

környezete közötti bizalom építése, folyamatos ápolása. 
 
A megadott fogalmakhoz hasonló, tartalmukban megegyező magyarázatok is elfogadhatóak 
az 1-1 pontért. 
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c) Válassza ki a fenti marketingkommunikációs eszközök közül azt, amelyik leginkább 
irányul az együttműködő partnerekre! Választását indokolja! (1 + 2) 3 pont 
 
A választott eszköz: Public Relations 
 
Indoklás: A PR nyilvánosságot, közönségkapcsolatokat jelent. Célja, hogy üzleti partnerei 
szemében a lehető legjobb kép, vélemény alakuljon ki a szervezetről („image-építés”). 
A belső PR elsősorban a dolgozókra irányul, ezért a külső PR hangsúlyozása szükséges. 
Fontos eszköze a kapcsolattartás a látogatókkal, az üzleti partnerekkel, a civil szférával és 
az ellenőrző szervekkel is. A partnerek ösztönzése, tájékoztatása is része ennek a munkának. 
Szervezhető partner party, study tour, részvétel kiállításokon stb. 
  
A fenti válasz az igazán helyes. 1 pont a választásért, 2 pedig az indoklásért adható, ha 
tartalmaz 4 elfogadható elemet. Amennyiben az értékesítés ösztönzést választja és elfogadható 
az indoklás (pl. akciók hangsúlyozása, jutalékok, hostessek), megadhatjuk a teljes pontszámot. 
 
d) Milyen online marketingeszközöket alkalmazna a programok népszerűsítése érdekében? 
Soroljon fel négyet! (2 x 1) 2 pont 
 

1. honlapkészítés  
2. megjelenés a különféle internetes keresési helyeken 
3. hírlevél e-mail-ben 
4. bannerek (hirdetések) 

 
A fentieken kívül még számos megoldás elfogadható, pl. megjelenés fórumokban, blogok, stb. 
2-2 helyes válaszért adható 1-1 pont.  
 
5. Az Ökocentrum marketingmunkája is a szokásos marketingfolyamat szerint történik. 
Egészítse ki a marketingfolyamat hiányzó lépéseit!               1 pont 
 

1. Helyzetelemzés 
2. A marketingcélok megfogalmazása 
3. A marketingstratégia meghatározása 
4. A marketingprogramok kidolgozása – a marketingmix 
5. Végrehajtás, ellenőrzés 

 
Akkor adjuk meg az 1 pontot, ha a vizsgázó helyesen írja be a hiányzó folyamatrészeket. Saját 
szavaival is fogalmazhat, a lényeget azonban tartalmaznia kell a válasznak. 
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