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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 
 
1. A farsang a magyar néphagyomány és szokásrend egyik kiemelt jelentőségű időszaka. Ez a 
húsvétot megelőző, vízkereszttől hamvazószerdáig tartó, váltakozó hosszúságú időszak 
számos érdekes, már-már elfeledett népszokásnak ad teret. Ilyen például a három jeles nap: a 
húshagyókedd, a hamvazószerda és a torkos csütörtök. Ekkor annak ellenére, hogy a húsvéti 
40 napos böjt kezdetét jelentő hamvazószerdát követően ünnepeljük, ismét szabad volt húst 
fogyasztani, sőt bizonyos területeken a csütörtöki torkoskodás „kötelező” volt, már csak a 
farsangi maradékok elfogyasztása céljából is.     (3+3) 6 pont 
(Forrás: http://vendon.hu/index.php/hu/gasztromuhely/640-torkos-csutortok-840-etterem) 
 
a) Állítson össze egy háromfogásos húsmentes menüt húshagyókedd alkalmából! 

(3 x 1) 3 pont 
 
Leves:   burgonyakrém leves, zöldborsó leves, paradicsom leves betűtésztával stb.  
Főétel:  töltött cukkini, rántott sajt, sajtos makaróni stb. 
Desszert:  stíriai metélt, csokoládé parfé, mákos nudli, eper puding stb. 
 
Az értékelésnél figyelembe kell venni a menü-összeállítás általános szabályait  
(pl. szezonalitás, elkészítési mód-, alapanyagok-, színek- stb. változatossága)! 
 
b) A hagyományos magyar vendégszeretet fontos vonzerő a külföldiek számára. Milyen 
tulajdonságokkal rendelkezzen az értékesítésben dolgozó vendéglátó szakember, hogy 
megfeleljen ennek a követelménynek? Tegyen legalább három érdemi megállapítást! 

3 pont 
 
A dolgozónak – a 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.  
 
Minden helyes megállapítás 1 pontot ér, részpontszám adható. 
 
2. A Magyar Turizmus Zrt. minden évben meghirdeti a Torkos Csütörtök programot, melynek 
keretében az ételek és az italok fogyasztói árából 50% kedvezményt biztosítanak. Az egyik 
évben az akcióban 840 étterem vett részt, 25%-uk budapesti volt. 10100 foglalási igény 
érkezett a www.torkoscsutortok.hu weboldalra, melyből 7070 sikeres asztalfoglalás történt. 
Átlagosan 4800 forintot spóroltak egy-egy étkezésen a torkoskodók.  (3 x 1) 3 pont 
 
a) Hány vidéki étterem vett részt 2013-ban az akcióban? 
 
Vidéki éttermek száma: 840 x 0,75 = 630  
 
b) Számolja ki az asztalfoglalások sikerességi rátáját! Egész számra kerekítsen! 
 
Foglalások sikerességi rátája: 7070 : 10100 = 70%  
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c) Hány forintot fizettek volna (átlagosan) a torkoskodók az elfogyasztott étkezésért, ha nem 
Torkos Csütörtökön látogattak volna el a vendéglátó üzletbe? 
 
Fogyasztás értéke: 4800 x 2 = 9600  
 
3. Az akcióban elsősorban melegkonyhás üzletek vettek részt.  (2+2+3+2) 9 pont 
 
a) Jellemezze az éttermi vendéglátást (TEÁOR 56.10)! Tegyen négy érdemi megállapítást! 
 
A vendégeket kiszolgálják étellel és itallal, hagyományos felszolgálással, vagy 
önkiszolgálással. Az ételeket helyben készítik, közvetlen fogyasztásra. A termékek helyben 
fogyaszthatók, elvihetők, vagy kiszállítják.  2 pont 
 
Tartalmában a megadottal megegyező meghatározások fogadhatók el. Két helyes 
meghatározás 1 pontot ér. Lefelé kerekítsünk! 
 
b) Soroljon fel az ebbe a szakágazatba tartozó üzlettípusok közül négyet!  
 
étterem, vendéglő, csárda, önkiszolgáló étterem, gyorsétkező, étkezde, kifőzde stb.  
 2 pont 
Két helyes meghatározás 1 pontot ér. Lefelé kerekítsünk! 
 
c) Az egyik évben a Torkos Csütörtököt értékelve 4.48 pont (az azt megelőző évben 4.47) 
volt az átlagos elégedettségi szint (1-5-ig terjedő pontozási rendszerben), vagyis az emberek 
jól érezték magukat. 2600 torkoskodó véleménye igazolta ezt! 
 
Soroljon fel 6 szempontot az éttermi étkezésnél, amelyek a vendégek elégedettségét 
befolyásolják! 3 pont 
 
Árak mértéke, ár/érték arány, kiszolgálás gyorsasága, az ételek mennyisége és minősége, 
várakozási idő, a személyzet udvariassága stb. 
 
Két helyes meghatározás 1 pontot ér. Lefelé kerekítsünk! 
 
d) A forgalom zavartalan lebonyolításához számos eszközre van szükség az éttermekben. 
Írjon 2-2 példát az alábbi csoportokhoz! (2 x 1) 2 pont 
 
Fogyóeszközök: tányér, csésze, csészealj, kehely, pohár, evőeszközök, textíliák stb. 
Sütő-, főző berendezések: szalamander, gázzsámoly, tűzhely, sütő, grill stb. 
 
Maximum két jó válasz fogadható el mindkét csoportban az 1-1 pontért.  
Egy példáért nem jár pont. 
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4. A következő utazási ajánlatot a Vágyálom Utazási Kft. készítette (1234 Bogyófalva,  
Bodza u. 56. www. vagyalom.hu, vagyalom@bogyofalva.hu). 
 
Olvassa el figyelmesen a következő szöveget és válaszoljon az ajánlattal kapcsolatos 
feladatra! 
 
Soroljon fel 10 hibát, melyeket a program-összeállítás során az utazásszervező elkövetett!
 5 pont 
Kultúrák nyomában: Eger - Noszvaj - Miskolc - Szerencs - Mád  
 
 

1 napos családi program teljes ellátással 
Utazás: autóbusszal 

Időpont: 201X. május 18. 
 
Program-leírás 
Indulás 10 órakor Budapestről. Kb. 10.30-kor érkezünk Egerbe, ahol megismerkedünk a város 
nevezetességeivel, majd 11 órától meghallgathatjuk a szezon utolsó orgonakoncertjét is (kb. 1 
óra időtartam, belépő szükséges). Aki nem szereti a komolyzenét, ellátogathat az Arnaut pasa 
által emeltetett arany kupolás Török Fürdőbe (2 óra 2500.- Ft, 1 db belépőjegy + 1 db 30 
perces gyógymasszázs 4500.- Ft). A koncert után azonnal továbbutazunk Noszvajra, ahol 
fakultatív programként pálinkakóstoló vár minket. Aki nem kíván részt venni ezen a 
programon, az autóbuszban olvasgathat Noszvajról. 13 órakor indulunk tovább, Miskolc a 
következő állomás. Itt egy városnéző sétán veszünk részt, melynek végén megtekintjük 
Magyarország egyetlen ma is működő Zsinagógáját. Kb. 14 órakor érkezünk Szerencsre, ahol 
a világ 3. legnagyobb cukormúzeumát, benne a cukorkiállítást tekintjük meg (belépő 6000.- 
Ft/fő). A múzeum a cukorgyártást, a gyár történetét és a világ cukorcsomagolási kultúrájának 
fejlődését is bemutatja. 18 órakor indulunk Mád községbe, ahol a Tokaj Hegyalja-vidék egyik 
szép barokk stílusú Zsinagógájával találkozhatunk. 1795-ben építették borkereskedő- és 
termelő zsidó családok. Mivel a program kulturális, a borvidék megtekintésére, vagy 
pincelátogatásra ebben a programban sajnos nem kerül sor. A késő esti órákban (kb. 21 
órakor) indulunk vissza Budapestre és a forgalomtól függően érkezünk meg kiindulási 
helyünkre (kb. 22 órakor).  
Részvételi díj: 19900.- Ft/fő    Sztornó biztosítás: 5 % 
Az ár tartalmazza: az utazás költségét, az idegenvezetést a szervezett programok ideje alatt, 
valamint az étkezések és a fakultatív programok árát. 
Az ár nem tartalmazza: a foglalási díjat, a BBP biztosítást, a sztornó biztosítást, a 
belépőjegyek és a fakultatív programok árát. 
 
Segítségül megadjuk a következő távolsági adatokat is: 
 

Útvonal Távolság Útvonal Távolság 

Budapest - Eger 140 km Miskolc - Szerencs 40 km 
Eger - Noszvaj 10 km Szerencs - Mád 10 km 

Noszvaj - Miskolc 60 km Mád - Budapest 220 km 
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A hibák felsorolása: 
félrevezető a program elnevezése; nem családoknak való a túra tartalma; a közlekedésre 
számolt időkeret általában túl rövid; az egri orgonakoncert és a fürdő nem egyforma 
időtartamú; a noszvaji pálinka kóstolás gyerekekkel nem megfelelő program;Eger nem a 
pálinkáról, hanem a borairól nevezetes; nem csak Miskolcon van zsinagóga (hibás 
információ nyújtás); a programra hagyott időkeret irreálisan rövid; Szerencsen a Rákóczi 
vár jelentős látnivaló, kár kihagyni; a szerencsi programra túl hosszú a 4 óra időtartam; 
Mádon újra zsinagóga látogatást terveznek (egysíkú program összeállítás); a Tokaji 
borvidék jelentős vonzereje a bor és a szőlő kultúra, kár kihagyni; nincs étkezés beiktatva a 
programba, pedig ígérik a leírásban; a részvételi díj magas, nem egyértelmű, hogy mit 
tartalmaz; rosszul időzített programok stb. 
 
Két helyes meghatározás 1 pontot ér.  
 
5. A következő feladatok turisztikai vonatkozásúak.   (2+2+2+2) 8 pont 
 
a) Határozza meg a következő fogalmak jelentését! (2 x 1) 2 pont 
 
Utazási csomag: olyan utazási szolgáltatás, amelyben legalább két turisztikai szolgáltatás 
(közlekedés, szállás, program, idegenvezetés stb.) előre megállapított együttesét, előzetesen 
ismert áron nyújtják. 
 
Utazásszervezés: utak, csomagok szervezése és összeállítása, amelyet utazási ügynökségek 
vagy közvetlenül az utazásszervezők értékesítenek. 
 
Tartalmában a fentiekkel megegyező meghatározások fogadhatók el.  
 
b) Egészítse ki a turisztikai szolgáltatáscsomagok árképzésére vonatkozó szöveget!      2 pont 
 
A szolgáltatáscsomagok árképzésénél a szolgáltatások közvetlen költségéből indulunk ki. Erre 
számoljuk fel a/az közvetett / közös költségeket és a hasznot tartalmazó szervezési díjat, majd 
a/az általános forgalmi adót, melynek az alapja az utazásszervező árrése. Utóbbi az utas által 
megtérített, vagy megtérítendő adó nélkül számított ellenérték és az utazásszervezési 
szolgáltatás teljesítéséhez szükséges, más adóalany által teljesített szolgáltatásnyújtás. 
 
Két helyes meghatározás 1 pontot ér.  
 
c) Milyen gazdasági jelentősége lehet a turizmusnak a fogadó országok számára? Soroljon fel 
négy tényezőt!                    2 pont 
 

1. hozzájárul a GDP emelkedéséhez, 
2. a fizetendő adók által javítja a költségvetés egyenlegét, 
3. munkahelyeket teremt, 
4. javítja az ország imázsát 

 
Egyéb, a szaktanár által helyesnek tartott, releváns tényező is elfogadható. Két helyes 
meghatározás 1 pontot ér. Lefelé kerekítsünk! 
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d) A megadott kifejezéseket illessze be a kipontozott helyekre úgy, hogy a mondat értelmes 
legyen! 2 pont 
 
térbeli, kulturális, szezon, motiváció 
 
A kulturális turizmus a turizmusnak azon ágazata, amelyben a turista számára a legfőbb 
indítékot a kulturális motiváció szolgáltatja. A kulturális turizmus hozzájárul a turisztikai 
szezon megnyújtásához és a turizmus térbeli koncentrációjának csökkentéséhez.  
 
Megoldás a beillesztés sorrendjében: kulturális, motiváció, szezon, térbeli. Két helyes 
meghatározás 1 pontot ér. Lefelé kerekítsünk! 
 
6. Az országok kultúrájának fontos része a gasztronómia. Melyek a nem magyar tájjellegű 
ételek a következő felsorolásból? Húzza alá!                2 pont 
 
Dödölle (gánica), Hamburger, Mákos guba (bobályka), Gyros, Baklava, Szusi (suhsi) 
 
Két helyes meghatározás 1 pontot ér. Lefelé kerekítsünk! 
 
7. Az alábbi állítások mindegyike hamis. Javítsa ki a hibákat! (7 x 1) 7 pont 
 
 Állítások 
1. Az utazási vállalkozások által fizetendő, a bérköltséggel arányos vagyoni 

biztosítékról jogszabály rendelkezik. 
Javítás: A vagyoni biztosíték az árbevétellel arányos. 

 
2. A valuta külföldi pénznemre szóló követelés, melyet a felhatalmazott banknál 

kezelnek. 
Javítás: Ez a deviza fogalma. A valuta a külföldnek minősülő ország törvényes 

fizetőeszköze, mely mindig készpénz formában vesz részt a fizetési forgalomban. 
 

3. Az utazási vállalkozások fontos munkaköre a „referens”. Nagy cégeknél 
megkülönböztetünk beutaztató, kiutaztató és telepített referens munkakört is.  

Javítás: Telepített referens elnevezésű munkakör nincs. 
 

4. Passzív turizmus esetén az utókalkuláció mindig az egyes vendégekre külön-külön 
készül. 

Javítás: A teljes csoportra készül. 
 

5. Vannak bizonyos termékek, amelyek Európai Unión belüli mozgásának különös 
figyelmet szentelnek. Külön vámszabály vonatkozik a csokoládékra és az édesipari 
termékekre. 

Javítás: 
 

A dohánytermékekre és az alkoholokra vonatkoznak különleges szabályok. 

6. Az ételfertőzést az élelmiszerekben lévő méreganyag okozza. 
Javítás: 
 

Az ételmérgezést az élelmiszerekben lévő méreganyag okozza / az ételfertőzést az 
ételekkel a fogyasztó szervezetébe kerülő kórokozók elszaporodása okozza. 

7. Az integráció formái: horizontális, vertikális, lineáris és mátrix típusúak lehetnek.  
Javítás: 
 

Lineáris és mátrix integráció nincs. 
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Szállodai alapismeretek 

 
A farsangi időszakot a Húsvét követi, mely minden évben más napra esik, de mindig március 
22. és április 25. között van. A húsvét magyar elnevezése onnan származik, hogy ekkor ér 
véget a nagyböjt, a hústól való 40 napos tartózkodás. Vallási tartalma mellett a húsvét ünnepe 
sok szálon kapcsolódik a tavasz megérkezéséhez, a megújulással és a termékenységgel 
összefonódó népszokás-kincshez. Egyre gyakoribb, hogy a hazai vendégek a húsvéti hosszú 
hétvégét üdülő vagy wellness szállodákban töltik. 
 
1. Jellemezze az üdülő szállodákat az alábbi szempontok szerint! 2 pont 
 
Elhelyezkedés:   szép természeti környezetben 
Vendégkör:    családok, baráti társaságok 
Tartózkodási idő:   hosszú hétvége, legalább egy hét, vagy hosszabb időszak 
Jellegzetes szolgáltatások:  szórakoztatás, sport, játék 
 
Két helyes meghatározás 1 pontot ér. Lefelé kerekítsünk! 
 
2. Az üdülő szállodákban sok szabadidős programot kínálnak.    (2+2) 4 pont 
 
a) Milyen idegen szavakat takarnak az alábbi meghatározások? 2 pont 
 
Animáció: a szállóvendégek tartalmas szabadidő eltöltéséhez biztosított szórakoztató, sport, 
játék stb. programok és tevékenységek összefoglaló elnevezése. 
Animátor: az a dolgozó (munkakör), aki a vendégek számára a programokat szervezi, 
lebonyolítja. 
Rekreáció / regenerálódás: felfrissülés, pihenés, jó közérzet megteremtése. 
Weekend rate: hétvégén fizetendő szobaár a szállodákban. 
 
Csak ezek a meghatározások fogadhatók el. Két helyes válasz 1 pontot ér. Lefelé kerekítsünk! 
 
b) Tegyen javaslatot egy „Húsvéti szállodai package” animációs szolgáltatásaira! Soroljon fel 
négy programjavaslatot! Gondoljon a gyerekekre és a népszokások felelevenítésére! 2 pont 
 
locsolkodás, locsolóvers tanulás, állat simogatás, tojás festés, tojás gurítás, kalács sütés stb. 
 
Minden Húsvéthoz illeszkedő program elfogadható. Két helyes válasz 1 pontot ér.  
Lefelé kerekítsünk! 
 
3. A szállodák színvonalát a Hotelstars előírásai alapján csillagokkal minősítik.  (2+3) 5 pont 
 
a) Az alábbi táblázatban található követelmények elé írja be a megfelelő kategória 
csillagszámát és az adott minőségi színvonal angol elnevezését! Az alábbi lehetőségekből 
választhat: standard, first class, economy, luxury, tourist 2 pont 
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Besorolás Követelmények 

Négy csillag 
First Class 

18 órán keresztül nyitva tartó recepció, amely a nap 24 órájában 
telefonon is elérhető; lobby ülőhelyekkel és italválaszték biztosításával; 
büféreggeli vagy reggeli menü szobaszolgálaton keresztül is; minibár 
vagy 24 órás italellátás a szobaszervizen keresztül; fürdőköpeny és 
papucs elérhetővé tétele; kozmetikai termékek bekészítése; internet-
hozzáférés; à la carte étterem. 

Egy csillag 
Tourist 

Minden szobában zuhanyozó/fürdőkád, WC, illetve távirányítóval 
ellátott színes tévé; a szobák takarítása naponta; szappan vagy tusfürdő 
bekészítése; recepció működtetése; nyilvános telefon és a fax elérhetővé 
tétele; reggeli; italválaszték biztosítása a szálloda területén; 
értékmegőrző a recepción. 

Öt csillag 
Luxury 

24 órán keresztül nyitva tartó recepció, több nyelven beszélő 
személyzet, doorman vagy valet parkolás; concierge (porta); tágas lobby 
és recepció ülőhelyekkel és italválaszték biztosításával; személyre 
szabott ajándék a vendégnek a szobába bekészítve; minibár vagy 24 
órás ital- és étel ellátás a szobaszervizen keresztül; internet, széf a 
szobában; vasaltatás (egy órás határidővel). 

Három csillag 
Standard 

14 órán keresztül nyitva tartó recepció, amely a nap 24 órájában 
telefonon is elérhető; két idegen nyelvet (angol/német) beszélő 
személyzet a recepción; italválaszték, telefon elérhetővé tétele a 
szobában, internet elérhetővé tétele a szobában vagy közösségi térben; 
fűtőtest, hajszárító a fürdőszobában; vasaltatás; tartalékpárna és takaró; 
varrókészlet, cipőtisztító felszerelés, mosoda és vasaltatás; panaszkezelő 
rendszer. 

Két csillag 
Economy 

Minden szobában zuhanyozó/fürdőkád, WC, illetve távirányítóval 
ellátott színes tévé; a szobák takarítása naponta; szappan vagy tusfürdő 
bekészítése; recepció működtetése; nyilvános telefon és a fax elérhetővé 
tétele; reggeli; italválaszték biztosítása a szálloda területén; 
értékmegőrző a recepción. Büféreggeli; olvasólámpa az ágy mellett; 
habfürdő vagy tusfürdő bekészítése; törölköző bekészítése; tisztálkodó 
szerek elérhetővé tétele; hitelkártya-elfogadás. 

 
Csak ez az egy helyes megoldás fogadható el! Egy vagy két hiba esetén részpontszám adható 
(1 pont), több hiba esetén nem jár pont. 
 
b) A szállodák közműellátottságával kapcsolatosan párosítsa össze a logikailag összetartozó 
kifejezéseket! 3 pont 
 

1. csatornázás    a) geotermikus 
2. vízellátás    b) tartalék rendszer 
3. áramellátás    c) zsírfogó 
4. telekommunikáció   d) szelektív 
5. fűtőenergia ellátás   e) egészségügyi határérték 
6. szemétszállítás   f) sávszélesség 

 
1 2 3 4 5 6 
c e b f a d 
Két helyes válasz 1 pontot ér. Lefelé kerekítsünk! 
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4. A szállodai dolgozók a szolgáltatásnyújtásban fontos szerepet játszanak.      (4+1+2) 7 pont 
 
a) Helyezze el a felsorolt munkaköröket a táblázat megfelelő oszlopába! 4 pont 
 
könyvelő, szobapincér, Bell Captain, tangentor kezelő, gondnoknő, titkárságvezető, Chief 
Concierge, fittness edző 
 

Rooms’ Division Food & Beverages General Management SPA 

gondnoknő 
Chief Concierge 
Bell Captain 

szobapincér titkárságvezető 
könyvelő 
 

tangentor kezelő 
fittness edző 

 
Minden helyes csoport 1 pontot ér (függetlenül attól, hogy nem egyenlő számú munkakör 
került a csoportokba). 
 
b) Mely szállodai munkaterületekért felel a Rooms Division Manager? 1 pont 
 
Front Office / Földszint 
Housekeeping / Emelet 
 
Két helyes válasz 1 pontot ér. 0,5 pont nem adható! 
 
c) Soroljon fel a Rooms Division Manager legjellemzőbb feladatai közül négyet! 2 pont 
 
a munkaterületek munkájának megtervezése, a szükséges létszám biztosítása, a munka 
feltételek megszervezése, a területek közvetlen irányítása, a gazdaságos üzemeltetés 
biztosítása, a munka ellenőrzése, kapcsolattartás más részlegekkel és a vendégekkel stb. 
 
Két helyes válasz 1 pontot ér. Lefelé kerekítsünk! 
 
5. A szállodai munkaerő gazdálkodással kapcsolatosak a következő feladatok.  

(2+2+2) 6 pont 
 
a) Fogalmazza meg röviden a munkaerő-gazdálkodás lényegét! 2 pont 
 
Célja a munkaerő leghatékonyabb felhasználása, azaz, hogy se több, se kevesebb dolgozó 
ne legyen, mint amennyi a feladatok végrehajtásához szükséges. 
 
A tartalmilag helyes válaszért jár a 2 pont, egész részpontszám adható. 
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b) Húzza alá a felsorolásból azt az egy kifejezést, mellyel az alábbi hiányos mondatok igazzá 
tehetők! 2 pont 
 
A szállodai munkaerő gazdálkodást nehezíti, hogy több munkakörben …. is kell dolgozni. 

délelőtt, vasárnap, hétköznap 
 

A különböző munkakörökben dolgozók egymással …. helyettesíthetők. 
csak bizonyos feltételekkel, sehogyan sem, könnyedén 

 
A szállodai dolgozók létszáma …. a foglaltságtól és a vendégek számától. 

függ, független, kisebb 
 
A szezonális foglalkoztatás megoldása sajátos feladatok elé állítja a/z ….. szállodákat. 

üdülő, design, idény 
 
c) Melyik a kakuk tojás? Húzza alá a felsorolásból azt az egyet, mely nem, vagy a legkevésbé 
illeszkedik a mondat tartalmához! Indokolnia nem kell! 2 pont 
 
A szükséges létszám nagyságát befolyásolja a szálloda … 

színvonala, piackutatása, gépesítettsége, szobaszáma 
 
A munkaerő biztosítása lehetséges … dolgozókkal. 

kisegítő, részmunkaidős, állandó, befogadott 
 
A dolgozók fluktuációjának oka lehet a …. 

rossz anyagi ösztönzés, nyugdíjba vonulás, sok továbbképzési lehetőség, rossz munkahelyi 
légkör 

 
A munkaidő beosztást a vezetők készítik minden dolgozó számára …. előre. 

10 napra, 1 hétre, 2 hétre, 1 hónapra 
 
Két helyes válasz 1 pontot ér. Lefelé kerekítsünk! 
 
6. Javítsa ki az alábbi hibás állításokat! Húzza alá a hibásnak ítélt mondatrészt és írja le 
helyesen! 3 pont 
 
Már az operatív elszámoltatás előkészítése során is kísérletet kell tenni a kintlévőségek 
behajtására. 
Helyesen: Az operatív elszámoltatás során kísérletet kell tenni a kintlévőségek behajtására. 
Az előkészítésnél a bizonylatok ellenőrzése folyik. 
 
Érkeztetéskor a kulcscédulára fel kell írni a vendég nevét, szobaszámát, nemzetiségét, útlevél 
számát, születési helyét és idejét, lakcímét, majd végül alá kell vele íratni. 
Helyesen: A bejelentő lapra (Cardex) kerülnek ezek az adatok. Vagy: A kulcscédulára fel 
kell írni a vendég nevét, szobaszámát és az elutazás időpontját. 
 
A vendégek számláját legkésőbb az elutazásukkor meg kell nyitni, hogy felterhelhessék a 
szobaárat. 
Helyesen: A számlát az érkezés időpontjában meg kell nyitni! 
Minden helyes aláhúzás és javítás párért 1-1 pont adható. 
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7. Az ügyviteli és a sales tevékenység fontos része lehet egy szobafoglalási rendszer.  

(1+2) 3 pont 
a) Határozza meg a szobafoglalási rendszer fogalmát!              1 pont 
 
Internetes / számítógépes hálózaton keresztül működő szobafoglalási lehetőség 
 
Tartalmában egyező, a lényeget kifejező megoldások fogadhatók el. 
 
b) Érveljen ennek bevezetése mellett! Említsen négy olyan tényezőt, ami előnyt jelenthet a 
szállodák számára egy szobafoglalási rendszer bevezetésével!            2 pont 
 
A világ bármely részéről elérhető, a nap 24 órájában, nem igényel emberi közreműködést, a 
foglalás gyorsan és pontosan lebonyolítható, ma már a vendégek és a partnerek igénylik, 
növelheti a foglalások számát, egyszerű a használata, több nyelven elérhető/csökkenti a 
nyelvi nehézségeket. 
 
Két helyes válasz 1 pontot ér. Lefelé kerekítsünk! 
 

 
Marketing alapismeretek 

1. Milyen fogalmat takarnak a következő meghatározások? Írja a kipontozott vonalra! 
 (5 x 1) 5 pont 

Szponzorálás: két fél közötti üzleti kapcsolat, amelynek során az egyik fél pénzt, szolgáltatást 
vagy anyagi javakat bocsát rendelkezésre a másik félnek (egyén, szervezet vagy esemény), s 
aki cserébe bizonyos jogokat, együttműködést, társulási lehetőséget nyújt. 

Védjegy: jogi védelmet biztosító, megkülönböztető jelzés, amely a jogszabályokban előírt 
feltételek teljesítése esetén kizárólagos jogot biztosít bejelentőjének. 

Termékpozicionálás: egy adott piacon (szegmentumban) egy adott termék versenytársaihoz 
való viszonyának meghatározása és ennek a vevőkben való tudatosítása. 

Árdifferenciálás: olyan árpolitikai döntés, amelynek során a vállalkozás ugyanarra a termékre 
– annak kisebb változtatásai vagy eltérő értékesítési feltételei következtében – különböző 
árakat állapít meg. 

Imázs: elképzelések, képzetek, érzések összessége, amellyel valaki valamiről rendelkezik / 
egy személyről vagy szervezetről kialakult szubjektív kép.  
 
Minden helyes válasz 1 pontot ér. 

2. A turisztikai programok (mint például a „Kultúrák nyomában: Eger - Noszvaj - Miskolc - 
Szerencs – Mád” programtervezet) kidolgozása magas kreativitást és a fogyasztói magatartás 
ismeretét feltételezi, komoly termékfejlesztési feladat. Írja le helyes sorrendben a 
termékfejlesztés szakaszait!                  2 pont 

ötletgyártás, ötletszelektálás, a koncepció kifejlesztése, a koncepció tesztelése, piaci bevezetés 

A hibátlan megoldásért 2 pont jár, részmegoldásért 1 pont adható (pl. két szakasz 
felcserélése). 



 

írásbeli vizsga 1321 13 / 15 2014. október 13. 

Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

3. A turisztikai programok kidolgozása előtt is célszerű piackutatást végezni.     
(2+1+3) 6 pont 

a) Ön milyen primer kutatási módszert, illetve módszereket választana és miért?  
(2 x 1) 2 pont 

Az én választásom: a megfigyelés és a megkérdezés külön-külön és együtt is elfogadható, ha 
az indoklás szakmailag megfelelő. 

Indokaim: a megfigyelés a legolcsóbb változat, a hasonló utazási irodák forgalmát, illetve a 
fogyasztói elvárásokat lehet megfigyelni. A megkérdezés történhet szóban vagy írásban. 
Elsősorban a szóbeli információszerzés célszerű, mert lényegesen olcsóbb, mint a kérdőív. 
 

A vizsgázó választhatja a megfigyelést, vagy a megkérdezést. A kísérlet választása nem 
életszerű, arra ne adjunk pontot! Akkor jár a 2 pont, ha ésszerű az indoklás.  

b) Nevezzen meg két szekunder forrást, melyekből információk meríthetők a primer kutatások 
megalapozásához!                    1 pont 

KSH adatok, szakkönyvek, szakcikkek, tanulmányok, belső anyagok, piackutatók 
kiadványai stb. 

A két helyes válasz 1 pontot ér. 0,5 pont nem adható! 
c) Egy belvárosi irodaház éttermének üzemeltetése visszatérő gondot okoz. A különböző 
vendéglátóipari cégek néhány havi próbálkozás után rendre szerződést bontottak arra 
hivatkozva, hogy az étterem nem üzemeltethető gazdaságosan. 
Az irodaházban dolgozók ezzel szemben vezetőiket ostromolják, hogy gondoskodjanak a 
folyamatos működtetésről. Panaszkodnak, hogy a gyakran cserélődő üzemeltetők nem 
fordítanak kellő gondot a megfelelő választék kialakítására és a kulturált kiszolgálásra sem. 
Ön fantáziát lát az étterem működtetésében. Ha felméri az ott dolgozók igényeit, és az ahhoz 
igazított kínálatot kialakítja, akkor a forgalom oly mértékben felfuttatható, hogy a gazdaságos 
működtetés nem okozhat gondot. 
 
Milyen információk beszerzését tartaná szükségesnek a vállalkozás beindításához? Töltse ki a 
táblázat hiányzó adatait! (3 x 1) 3 pont 

A megkérdezettek köre Kérdések 
(Minden sorba egy kérdést írjon!) 

a vállalkozások vezetői, az 
irodaház üzemeltetői 

dolgozók létszáma 
jövőbeni vállalati elképzelések  
üzlet és raktárhelyiség nagysága  
szerződési feltételek  
bérleti díj 
külső vevőkör engedélyezése 

az irodaház dolgozói választék 
ár  
nyitva tartás 
vásárlási gyakoriság 
ebédelési igények

a lehetséges szállítók köre 
(árubeszerzés) 

szállítási feltételek (készpénz, átutalás stb.) 
a szállítás gyakorisága  
árak 
akciók

Csak akkor jár a soronkénti 1-1 pont, ha 3 értékelhető választ ad a vizsgázó. 
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4. A következő összetett mondatokban egy állítást (első rész) és egy indoklást (második rész) 
talál. Azt kell megállapítani, hogy: 

a) az állítás és az indoklás is igaz, közöttük ok-okozati összefüggés van 
b) az állítás és az indoklás is igaz, de közöttük nincs összefüggés 
c) az állítás igaz, az indoklás hamis 
d) az állítás hamis, az indoklás igaz 
e) az állítás és az indoklás is hamis 

A meghatározások alatt azt a betűt karikázza be, amely Ön szerint helyes! (5 x 1) 5 pont 

A fogyasztói igények ismerete a sikeres piaci működés alapfeltétele, hiszen a vállalkozás csak 
ezek birtokában képes a keresett terméket/szolgáltatást megfelelően értékesíteni és nyereséget 
elérni. 

a b c d e 
A versenystratégiák a cég pozíciójától és a piaci kihívásoktól függően változnak, mert a 
marketingstratégia jelöli ki a tervbe vett célokhoz vezető módszereket és eszközöket. 

a b c d e 
Csak a kisebb vállalkozásoknál kell valamennyi dolgozónak piacorientáltan gondolkodnia és 
cselekednie, mivel a vezető egy személyben nem biztosíthatja a marketing szemléletű 
vezetést.  

a b c d e 
A piacszegmentáció eredményeként jön létre a célcsoport, mert a célcsoportok kialakításához 
a csoportképzés vezet. 

a b c d e 
A termék bevezetési szakaszában a kommunikációs eszközök nem fontosak, mert az emberek 
a reklámokat soha nem veszik észre. 

a b c d e 

5. A tágabb társadalmi-gazdasági környezet mely tényezői befolyásolják a vásárlói 
magatartást? Mondanivalóját fejezze ki szabatosan, nem elég felsorolni a tényezőket! Tegyen 
hat érdemi megállapítást!                  4 pont 

Az ország adottságai, kulturális értékei nagymértékben meghatározzák a vásárlási 
magatartást. Kiemelkedő fontosságú: a földrajzi viszonyok, a politikai helyzet, a gazdasági 
fejlettség, a műszaki-technikai fejlődés, a társadalmi viszonyok és a kultúra. A kultúrába a 
népszokások, hagyományok, az erkölcs, a törvények, a művészetek, a vallás is bele tartozik. 
Ehhez a kérdéskörhöz tartoznak a szubkultúrák is, melyek az adott kultúrán belül a kisebb 
nemzetiségi, vallási, faji csoportokat jelentik. 
A fogyasztói magatartást befolyásolja még: a tömegkommunikáció, árak, árviszonyok, 
demográfiai jellemzők, jövedelmi viszonyok. 

Hat érdemi megállapítás esetén jár a 4 pontot, négynél 2, kettőnél 1 pont jár. 
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6. A következő feladatok a reklám-tevékenységgel kapcsolatosak. (3 + 2) 5 pont 

a) Képzeljen maga elé egy óriásplakátot, amely a repülőtértől a belvárosba vezető út mentén 
található és egy szállodát reklámoz. Milyen feladatokat kell ennek a reklámnak ellátnia? Írjon 
minden sorba 2-2 konkrét példát az alábbi meghatározások után! (Pl. az aktualizálásnál nagy 
méret alkalmazása.) (3 x 1) 3 pont 

Aktualizálás (vegyük észre): jó elhelyezkedés, figyelemfelkeltő színek, könnyen 
megjegyezhető képek, ábrák, személyek megjelenítése 
 
Emóció (érzelmek kiváltása): olyan tényezők bemutatása (pl. kutyabarát szálloda, gyerekek, 
öregek, szép külső, kellemes színek stb.), amelyek az emberek érzelmeit is befolyásolják. 
 
Információ (objektív tartalom): a reklámnak informálnia is kell, azaz fel kell tüntetni a 
szálloda nevét, helyét, az elérhetőséget (pl. honlap), az esetleges akciókat. 

2-2 helyes példa esetén jár az 1-1 pont. Részpont (egész) adható! 

b) Ismertesse a reklám szerepét a fogyasztók mindennapi életében!            2 pont 
 
A szükségletek kielégítése az ember számára valamilyen haszonnal jár. A reklám feladata, 
hogy a szükségletet és az áruban rejtőzködő hasznot találkozásra bírja. 
Mint minden befolyásolással – a reklámmal szemben is működik egy határozott 
szembeszegülés. Az ember ösztönös reakciója, hogy „védje magát” a külső befolyásolással 
szemben. A postaládába bedobott reklámok nagyobbik része a kukában köt ki.  
A távkapcsoló gombja is működésbe lép, amikor reklámblokk kezdődik a tévében. Ezek 
ellen ügyes médiaválasztással, vagy új reklámformák kifejlesztésével lehet védekezni. 
A reklám előkészíti a terepet a vásárláshoz: felkelti a figyelmet, irányítja, befolyásolja, 
mozgósítja a szükségleteket. Érvel és meggyőz. A fogyasztás szempontjából azonban nem a 
reklám az egyedüli meghatározó tényező. A fogyasztói magatartást számos más külső és 
belső irányító erő is alakítja. 
 
Jár a két pont, ha a válasz tartalmaz a megoldó kulcsban szereplő fenti megállapításokból két 
lényeges részt. Egész részpont adható! 
 
7. Milyen online marketing eszközöket alkalmazna a turisztikai programok népszerűsítése 
érdekében? Soroljon fel hármat! (3 x 1) 3 pont 
 

1. honlap készítés  

2. megjelenés a különféle Internetes keresési helyeken 

3. hírlevél e-mail-ben 

 
A fentieken kívül még számos megoldás elfogadható, pl. hirdetések (bannerek), megjelenés 
fórumokban stb. Részpont adható! 
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