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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 
 
Dunavárosban a folyó partján közel a belvároshoz található az 1738-ban épült, ám az elmúlt 
évtizedekben pusztuló Fecskeház. Az Európai Unió támogatásának és a helyi önkormányzat 
forrásainak köszönhetően a tervező születésének 300. évfordulója alkalmával ismét megnyílt 
a nagyközönség előtt.  
Az épület 1965 és 1985 között számos zenei rendezvénynek, koncertnek adott otthont.  
Állapota az 1980-as évektől fogva folyamatosan romlott, mely az épület teljes lezárásához 
vezetett. Az épületegyüttes első ütemét ez év március 5-én délelőtt avatták fel, ami után bárki 
beléphetett a közel 30 évig bezárt Fecskeházba. Már a megnyitó délutánján is közel négyezren 
voltak kíváncsiak az épületegyüttesre. A Bagoly-lépcsőtől indulva korhű jelmezekbe öltözött 
idegenvezetők kalauzolták az érdeklődőket, míg a Pacsirta-kúttól indulva bárki önállóan is 
bejárhatta az épületegyüttest. Március 5-től két különálló kiállítást kínáltak a szervezők:  
az egyiknek „A modern művészet derült idomai” címet adták, a másikat „A Fecskeház törté-
nete és  felújítása fotókon” névvel látták el. A két kiállítást az első héten összesen 12.134-en 
nézték meg az 51.554 látogató közül. A Fecskeház második ütemének – az 1000 m2-es multi-
funkcionális rendezvényközpont, a 400 férőhelyes mélygarázs és a reneszánsz kert – építése 
folytatódik.  
 
1. feladat             (3×1 + 1) 4 pont 
 
a)  Milyen pozitív hatása lehet a turizmusnak egy fogadóhely kulturális színvonalára?  

Soroljon fel három lehetőséget!  
 
• a hazai értékeket feltárja és megőrzi 
• lehetőséget teremt a nyelvtanulásra és gyakorlásra 
• kulturális rendezvények szervezésére ösztönöz 

 
Elfogadható még: a hazai lakosok számára lehetőséget teremt a honismeret elmélyítésére, 
felpezsdíti a kulturális életet stb. Egyéb, a javító tanár által szakszerűnek vélt válasz is elfo-
gadható.  
 
b) Határozza meg, hogy a látogatók hány százaléka tekintette meg a két kiállítást is!  

Az adatot két tizedesjegyre kerekítse a kerekítés szabályainak figyelembevételével! 
 
A két kiállítást megtekintők aránya (%-ban): 
 

(12.134 ÷ 51.554) x 100 = 23,54 % 
 
Egy pont csak hibátlan megoldás esetén (számítással együtt) adható. 
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2. feladat                  (3×1) + (5×1) 8 pont 
 
a) Ismertesse a kulturális turizmusra jellemző ismérveket!  

Tegyen három érdemi megállapítást! 
 
A kulturális turizmus a szabadidős turisztikai formák közé sorolható, mivel a látogatók 
motivációja nem kapcsolódik munkavégzéshez. Kulturális programokat egész évben 
találunk, a látnivalók nyitva tartása folyamatos, ezért nem jellemző a szezonalitás, mint 
például a vízparti üdülések esetében. A hazai látnivalóink sok külföldi turistát vonzanak, 
ezzel növelve a beutazó turizmust, és az ebből származó valuta és deviza bevételeket. A sport 
turizmus aktív fizikai igénybevételt jelentő tevékenységei helyett inkább a szellemi 
felfrissülés jellemző a programokra.  
 
b) A Fecskeház a városrész történelmi múltja és kiváló adottságai alapján a világörökség része 

lehetne. 
Egészítse ki a következő feladatban a hazai világörökségeket a helyszínekkel! 
 
1) Pécsi Ókeresztény sírkamrák (2000) 
2) Pannonhalmi Bencés Főapátság és természeti környezete (1996) 
3) Budapest Duna-parti látképe, az Andrássy út és történelmi környezete (2002) 
4) Hollókő ófalu és táji környezete (1987 
5) Hortobágyi Nemzeti Park - a Puszta (1999) 
6) Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt barlangjai (1995) 
7) Tokaji történelmi borvidék kultúrtáj (2002) 
8) Fertő/Neusiedlersee kultúrtáj (2001) 
9) Budai Várnegyed (1987) 

 
9 helyes válaszért 5, 7-8-ért 4, 5-6-ért 3, 3-4-ért 2, 2-ért 1 pont adható.  
Egy helyes válasz esetén nem jár pont.  
 
3. feladat          (3×1) 3 pont 
 
A rendezvényközpontba melegkonyhás vendéglátó üzleteket is terveztek. Választékát tekintve 
mire szakosodhat/specializálódhat egy étterem? Nevezzen meg hármat és írjon rájuk  
2-2 példát! 

Szakosodás Példa 
nemzeti jellegre magyar, kínai, olasz stb. 
tájjellegre alföldi, nyírségi stb. 
alapanyagra szárnyas, zöldség, hal stb. 

 
Elfogadható még: meghatározott ételkészítési módra/technológiára specializálódott étterem 
(pl. grillétterem, lávakő) stb. Csak akkor adható meg soronként az 1 pont, ha a szakosodás és 
a példa is helyes. A javító tanár más, tartalmát tekintve szakmailag helyes választ is 
elfogadhat.  
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4. feladat                  (4×1) + (4×1) 8 pont 
 
a) Írjon 2-2 jellegzetes magyar ételt a következő ételcsoportokhoz! 
 

• Előétel: Gundel saláta/Hideg libamáj módozatai/Hortobágyi palacsinta 

• Leves: Újházi tyúkhúsleves, Palócleves, Halászlé csészében 

• Főétel: Töltött káposzta/Töltött paprika/ Paprikás vagy pörkölt (csirke, sertés, 

marha, borjú, birka), Rácponty, Pásztorhús 

• Éttermi meleg tészták, sütemények: Vargabéles/Rétes/Dobos torta/Rigó 

Jancsi/Szilvás gombóc, Mákos guba 

A 4 pontért a vizsgázónak 8 különböző, magyaros jellegű ételt kell írnia. Számtalan lehetőség 
adódik, a javító tanár ennél sokkal több magyaros ételt is elfogadhat. Sok ételről azt hisszük, 
hogy magyaros, holott nem tartalmazza a jellegzetes nyersanyagokat (paprika, tejföl, zsír 
stb).  
 
b) Egészítse ki az alábbi mondatokat az oda illő kifejezések kiválasztásával!  

Aláhúzással jelölje választását! 
 

• A feldolgozott élelmiszerekhez a forgalomba hozatalt megelőzően a vendéglátásban is 
kell …… készíteni. 

 
a) gyártmánylapot 
b) számlát 
c) leltárt 

 
• A vendéglátásban előállított termékek árképzésében segít a … , mely az összetevők 

beszerzési árait is tartalmazza. 
 

a) gyártmánylap 
b) receptúra 
c) kalkulációs lap 
 
• Az anyaghányad és a hozzá tartozó egységár szorzatával határozható meg a … . 

 
a) haszonkulcs. 
b) nyersanyagérték. 
c) fogyasztói ár. 

 
• A haszonkulcs az árrés arányát mutatja meg a …hoz képest. 

 
a) nettó eladási ár 
b) bruttó eladási ár 
c) nettó beszerzési ár  
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5. feladat          (4×1) 4 pont 
 
Milyen környezetvédelmi szempontokat/területeket kell betartani a Fecskeház felújítása 
során? Soroljon fel ezek közül négyet! 
 

• természetvédelem 
• a föld védelme 
• vízvédelem 
• a levegő védelme 

 
Elfogadható még: műemlékvédelem, a települési környezet védelme. Az értékelésnél a javító 
tanár a fentiek rokon értelmű megfelelőit vagy körülírását is elfogadhatja. 
 
6. feladat          (4×1) 4 pont 
 
Milyen tényezők befolyásolhatják a Fecskeházban hamarosan elkészülő vendéglátó egységek 
iránti keresletet? Nevezzen meg négyet! 
 

• szükséglet, igény 
• jövedelem (diszkrecionális) 
• demográfiai helyzet (látogatók kora, neme, nagysága) 
• szabadidő 

 
Elfogadható még: a „ház” imázsa, az árak nagysága, a kínálat, reklám stb. Az értékelésnél  
a javító tanár más, szakmailag helyes választ is elfogadhat 1-1 pontért. 
 
7. feladat                   5 pont 
 
Ön az idei év október 30-ra tervezett osztálykirándulásuk alkalmával szeretné a programba 
beilleszteni a Fecskeház meglátogatását. 
Kérjen ajánlatot 25 fős csoportjuk (+ 2 pedagógus kísérő) számára! Érdeklődjön a csoportos 
belépő áráról a kiállításokra, valamint az idegenvezetés lehetőségéről! Derítse ki, hogy bérelt 
autóbuszuk hol állhat meg, illetve hol parkolhat! Levelét az üzleti levelezés szabályainak 
betartásával fogalmazza meg! A kapcsolatfelvétel az Ybl Egyesület közhasznú szervezettel  
az info@fecskehaz.hu címen keresztül lehetséges. A kapcsolattartó neve: Kovácsné Márton 
Júlia programszervező. 
Minta levél:  
Tisztelt Kovácsné Márton Júlia Programszervező Asszony! 
Ez év október 30-án dunavárosi osztálykirándulást tervezünk. Érdeklődöm, hogy 25 fő 
gimnáziumi tanuló és két pedagógus számára mennyibe kerül a belépő a Fecskeház 
kiállításaira, illetve létezik-e csoportos kedvezmény ekkora létszám esetén. Kérhetünk-e 
idegenvezetést és módosul-e a belépő ára ennek igénybevételével? Saját autóbusszal 
érkezünk, szeretnénk a parkolást előre egyeztetni. Kérem, küldjön számunkra térképet, 
amelyen szerepelnek a parkolási lehetőségek, valamint tájékoztasson, milyen módon 
oldható meg az utasok ki- és beszállása.  
Válaszát előre is köszönöm és a fentiekben megadott email címre várom. 
 
Tisztelettel: 
a vizsgázó neve 
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1 pont adható a helyes megszólításért. Az elektronikus levélnél nincs feltétlenül szükség külön 
tárgy megjelölésre, mivel az a levél tárgysorában jelenik meg. A „Tárgy” címszó alkalmaz-
ható, de el is hagyható. 
Nem szükséges fejlécet, dátumot és belső címzést készíteni (nem is adtunk meg hozzá 
adatokat). Természetesen a vizsgázó készíthet ilyet, de nem jár érte pont. 
A megszólításban használjuk az ismert nevet és a munkakörre/beosztásra történő utalást is.  
A megszólítás lehet még a „Tisztelt Hölgyem/Uram”, bár a beosztással való köszöntés 
udvariasabb formula. 
 
3 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 a megadottól eltérő megfogalmazásban, 1-2 mondatba összesűrítve is 
szerepelhetnek. A hiányos tartalom esetén egész számú részpont adható. 
 
1 pont adható az udvarias elköszönésért. 
 
8. feladat          (4×1) 4 pont 
 
Ha nem Önök szervezik a dunavárosi Fecskeházba a kirándulást, akkor egy utazási iroda 
segítségét is kérhetik. Az utas és az utazási iroda között minden esetben utazási szerződést 
kell kötni, melynek tartalmát a 281/2008. (XI.28.) Kormányrendelet rögzíti. Soroljon fel  
az utazási szerződés tartalmi elemei közül négyet! 
 

• utazásszervező és utazásközvetítő neve, székhelye, telefonszáma 
• nyilvántartásba vételi szám 
• utas neve, lakcíme 
• utas által megrendelt szolgáltatás(ok) 

 
Elfogadható még: szolgáltatás igénybevételének helye, ideje, személyszállítás eszköze, 
célállomása, szolgáltatások díja Ft-ban, külön fizetendő tételek, teljes díj Ft-ban meg-
határozott összege stb. A szaktanár saját belátása szerint további megoldásokat is elfogadhat. 
Minden érdemi megállapításért 1-1 pont jár. 
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Szállodai alapismeretek 
 
1. feladat              (1 + 1 + 2) 4 pont 
 
A Fecskeház felújításával Dunaváros rakpartjának képe megváltozott, végre teljes 
pompájában jelenik meg a belváros. Milyen szálláshelyet építene Ön ide a megnövekedett 
turistaforgalom ellátására? Az alábbi kérdések ezt a témakört járják körül. 
 
a) A 239/2009 (X.20.) Kormányrendelet az alábbi szállástípusokat különbözteti meg.  

Melyik szállástípus maradt ki a felsorolásból? Válaszát írja a kipontozott vonalra! 
 

szálloda, panzió, üdülőház, közösségi szálláshely, egyéb szálláshely, falusi szálláshely 
 

kemping 
 
b) Ön a felsoroltak közül milyen szálláshelyet építene a Fecskeház közelébe? 
 

szálloda 
 
c) Választását indokolja meg két érdemi megállapítással! 
 
A Fecskeház a folyó partján, a belvároshoz közel található, mely turisztikailag frekventált 
terület. A szálláshelyek közül a szálloda a legszínvonalasabb, ide ez a szálláshely típus illik. 
Feltehetőleg elsősorban külföldiek fogják igénybe venni. 
 
Ez a választás és indoklás tűnik a legmegfelelőbbnek. Amennyiben a vizsgázó más szállás-
típust választott, de helyesen indokolta választását, a javító tanár elfogadhatja a megoldást. 
Az a) kérdésnél ez az egy helyes megoldás ér 1 pontot. 
 
2. feladat  3 pont 
 
A szállodák rendeltetésük szerint többfélék lehetnek. Soroljon fel hat szállodatípust! 
 

• városi/átmeneti 
• üdülő 
• gyógy 
• wellness 
• konferencia 
• apartman 

 
Elfogadható még: tranzit/reptéri, mozgó, termál/fürdő, medical wellness, sport, esetleg  
a garni és a motel is. Két helyes válasz ér 1 pontot. Páratlan számú helyes válasz esetén lefelé 
kerekítsünk! 
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3. feladat  (1 + 5) 6 pont 
 
A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége által 2012. 
június 12-én kötött megállapodás szerint a Hotelstars európai minősítő rendszert 2012. július 
1-től alkalmazzák a hazai szállodák minősítésére. 
a) Állítsa sorrendbe 1-től 5-ig az alábbi – szállodai minőségre vonatkozó – kifejezéseket!  

A legalacsonyabbal kezdje (jelölje 1-es számmal a kifejezés előtti kipontozott vonalon), és 
haladjon a legmagasabb minőség felé!  

 
2 standard 
4 első osztály 
1 turista 
5 luxus 
3 komfort 

 
A helyes sorrend 1 pontot ér. Részpont nem adható. 
 
b) A Hotelstars szállodai minősítő védjeggyel kapcsolatosak az alábbi kérdések.  

A lehetőségek közül aláhúzással jelölje a helyes választ! 
 
A védjegy követelményeit teljesítő szállodák viselhetik a … jelölést. 

 

• gyémánt 
• korona 
• csillag 

 
A sikeres pályázattal a szállodákat … osztályokba sorolhatják. 
 

• 1 – 4 
• 1 – 5 superior 
• 2 – 5  

 
A hazai osztályba sorolás … . 
 

• ingyenes 
• önkéntes 
• kötelező 

 
Az osztálybasorolás feltételei mellett látható „M” betű az adott kategória … követelményeit 
jelöli. 
 

• maximális 
• mellőzhető 
• minimum 

 
A feltételek között találhatók …. követelmények is. 
 

• opcionális 
• organikus 
• orientális 

Csak ezek az aláhúzások helyesek, mindegyikért 1-1 pont adható. 
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4. feladat  (4 × 1) 4 pont 
 
A magas színvonalú szállodák jelmondata: „Első a vendég!”. Fogalmazza meg négy érdemi 
megállapítással, hogy mit jelent ez a szállodák szempontjából! 
 
A vendégigényeknek megfelelő szolgáltatások nyújtása: internet, business részleg, uszoda, 
szobaszerviz stb. 
Fokozott figyelem, a vendég különleges kéréseinek teljesítése, a vendégnek mindig igaza 
van, korrekt panaszkezelés, az ígéretek betartása (nyitva tartás, szoba fekvése), a vendégek 
tisztelete stb. 
Minőségi követelmények betartása: gyorsaság, felszolgált ételek és italok mennyisége. 
 
A fenti tematikus felsorolás nem teljes. Értelemszerűen fogadjunk el egyéb helyes válaszokat 
is. Minden helyes megállapítás 1 pontot ér. 
 
5. feladat (4 × 1) 4 pont 
 
Határozza meg a következő fogalmak jelentését! 
 
Kereskedelmi (üzletszerűen működő) szálláshely: eleve szállásnyújtás céljára épített 
épületben működik, a férőhelyeket üzleti alapon értékesítik a vendégek számára. 
 
Szobafoglalási rendszer: számítógépes hálózaton keresztül működő szobafoglalási lehetőség. 
 
Szobafoglaltság: szállodai mutatószám, amely megmutatja, hogy a kiadható szobák hány 
százalékát adták ki. 
 
Szervezeti felépítés: ez mutatja a szervezeti egységek és munkakörök rendszerét, és a közöt-
tük lévő kapcsolatokat. 
 
A megadott megoldásokkal nem kell szó szerint megegyezni a válasznak. A tartalmában 
megfelelő válaszokért adható meg az 1-1 pont. 
 
6. feladat  (3 × 1) 3 pont 
 
Az alábbi hamis állításokat javítsa ki! 
 

• A szállodai menedzsment feladata a működési engedély elkészítése. 
 
Helyesen: a működési engedélyt a helyi önkormányzat állítja ki. 
 

• Egy szálloda akkor tekinthető nyereségesnek, ha a költségek nagyobbak, mint az adók. 
 
Helyesen: Akkor nyereséges egy szálloda, ha a bevételek nagyobbak, mint a költségek. 
 

• Azokat nevezik a szállodában „no show” vendégnek, akik nem mutatták meg az útle-
velüket. 

 
Helyesen: A „no show” vendég az, aki rendelkezik szobafoglalással, de nem jelenik meg  
a szállodában. 
A fentiekkel tartalmában megegyező válaszokért jár 1-1 pont. 
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7. feladat  3 pont 
 
A vendégszobai bútorzaton kívül milyen felszerelési tárgyakat helyezne el a vendég kényelme 
érdekében? Gondoljon a fürdőszobára is! Soroljon fel hatot! 
 

• elektronikai berendezések: tv, rádió, telefon, üzenetrögzítő, internet, széf 
• hajszárító, borotválkozó tükör, nadrág vasaló  
• textíliák: könnyű takaró, többféle párna, ágytakaró, derékalj 
• fürdőköpeny, többféle törölköző, papucs 
• bekészítések: gyümölcskosár, italok, irodaszerek, kávé-tea főzés eszközei 
• pipere cikkek 

 
Bármilyen 6 helyes válasz megfelel, akár a megadottakon kívül is. Tematikus csoportosítást 
nem várunk el. Két helyes felsorolásért jár 1 pont. Páratlan számú válasznál lefelé kerekít-
sünk. 
 
8. feladat  3 pont 
 
Párosítsa a szállodák felsorolt partnereit a rájuk legjellemzőbb – szállodákkal kapcsolatos – 
feladatokkal! 
 

1. Utazási iroda    a) számlaadás ellenőrzése 
 2. Légitársaság    b) kisegítő személyzet biztosítása 
 3. NAV     c) többletsúly ügyintézése 
 4. Rendezvényszervezők   d) árualapok beszerzése 
 5. Munkaerő kölcsönzők   e) konferenciák bonyolítása 
 6. Étel- ital nagykereskedelem  f) városnézés szervezése 
       
1 2 3 4 5 6 
f c a e b d 
 
Két helyes párosításért jár 1 pont. Páratlan számú helyes válasz esetén lefelé kerekítsünk. 
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Marketing alapismeretek 
 
1. feladat             1 + (2×1) 3 pont 
 
A Fecskeházban franchise rendszerű gyorsétterem kialakítását is tervezik. 
 
a) Határozza meg a franchise rendszer fogalmát! 
 
A franchise keretében a rendszergazda meghatározott díj ellenében a piacon már bevezetett 
komplex rendszerét márkanév-használattal meghatározott időre átadja. 
 
Egyéb szakszerű válasz is elfogadható az 1 pontért. 
 
b) Milyen előnyökkel jár a franchise rendszer az átvevő számára? Nevezzen meg kettőt! 
 

• az átvevő bevezetett termékekhez jut 
• egyszerűbb a piacra jutás 

 
Elfogadható még: összehangolt marketingmunka, rögzített beszerzési lehetőségek, folyamatos 
továbbképzés, folyamatos rendszerfejlesztés stb. Minden helyes válasz 1 pontot ér. 
 
2. feladat                (4×1) + (1 + 2) 7 pont 
 
a) A látogatószám növelése érdekében a Fecskeháznak is számos marketingkommunikációs 

(piacbefolyásolási) eszközt kell alkalmaznia. Ismertessen négy kommunikációs eszközt, 
amelyekből választhatnak! 

     
• reklám 
• értékesítésösztönzés/vásárlásösztönzés/Sales Promotion 
• Public Relations /PR/közönségkapcsolat 
• személyes eladás/Personal Selling 

 
Elfogadható még: online eszközök, direkt marketing stb. A sorrend nem számít. Minden helyes 
válasz 1 pontot ér. 
 
b) Melyik az a marketingkommunikációs eszköz, amelyik leginkább irányul az együttműködő 

partnerekre! Indoklásában tegyen két érdemi megállapítást! 
 
A választott eszköz: Public Relations/PR/közönségkapcsolat 
 
Indoklás: A PR nyilvánosságot, közönségkapcsolatokat jelent. A belső PR elsősorban a dol-
gozókra irányul, az együttműködő partnereknél a külső PR kihangsúlyozása szükséges. 
Fontos feladat a kapcsolattartás a látogatókkal, az üzleti partnerekkel, a civil szférával és  
a hivatalos szervezetekkel is. A partnerek ösztönzése, tájékoztatása is része ennek a munká-
nak.  
 
1 pont a választásért, 2 pedig az indoklásért adható, ha tartalmaz 2 elfogadható megállapí-
tást. Egyéb, a szaktanár által helyesnek ítélt válasz is elfogadható. 
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3. feladat                  (4×1) + (2×1) 6 pont 
 
a) A Fecskeház már most  kiváló honlappal rendelkezik. Milyen elvárásoknak kell meg-

felelnie egy hatékony honlapnak? Tegyen négy érdemi megállapítást!  
        
1. elegendő információt közöl 
2. jól szerkesztett, könnyen eligazodik a látogató 
3. érdekes, színes, átvezet másik kapcsolódó oldalakra 
4. aktuális, naprakész 

 
Más, a javító tanár által szakmailag helyesnek ítélt válaszok is elfogadhatók. Akkor adjuk 
meg a 4 pontot, ha érdemi és fontos megállapításokat közöl a követelményekkel kapcsolatban. 
Egész számú részpont adható. 
 
b) A honlapon kívül milyen online marketingeszközöket javasolna a Fecskeház részére? 

Ismertessen négyet! 
    

• keresési helyeken való megjelenés 
• hírlevél 
• hirdetések, bannerek 
• közösségi oldalak 

 
2-2 helyes válaszért adható 1 pont. Páratlan számú helyes válasz esetén lefelé kerekítsünk! 
Más, a javító tanár által helyesnek ítélt válaszok is elfogadhatóak. 
 
4. feladat (3×1) + (3×1) 6 pont 
 
a) A Corporate Identity a Fecskeház életében is fontos szerepet játszik. Egészítse ki a követ-

kező mondatok hiányzó részeit! 
   
A Corporate Identity magában foglalja egy cég kifelé és befelé irányuló önábrázolását és 
magatartását, megnyilvánulásainak megtervezett, tudatosan és folyamatosan használt összete-
vőit. Minden vállalkozás törekszik arra, hogy egyéni/egyedi, azaz mással össze nem téveszt-
hető azonosságra tegyen szert. A Corporate Identity formai elemeit a/az Arculati kézikönyv-
ben szokták összefoglalni. 
 
Csak ezek a megoldások, vagy rokon értelmű megfelelőik fogadhatók el 1-1 pontért. 
 
b) Ismertesse a Corporate Identity tartalmi elemeit! 
    
1. vállalati imázs 
2. vállalati filozófia/küldetés/misszió 
3. vállalati kultúra 
 
Akkor is elfogadhatjuk a választ, ha a vállalati szó nem szerepel a vizsgázó válaszában, illetve 
ha elmagyarázta az odaillő kifejezést. 
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5. feladat 3 pont 
 
A Fecskeház jelenleg a termék-életgörbe bevezetési szakaszában van. Milyen marketing-
eszközöket tanácsos ebben a szakaszban alkalmazni? Tegyen három érdemi megállapítást! 
 
A Fecskeház nyitásakor a kommunikációs eszközök szerepe az elsődleges (például honlap, 
hirdetések, értékesítési kapcsolatok, PR stb.). A cél ekkor a megismertetés, amelyet speciális 
árpolitikai eszközök egészíthetnek ki. Érdemes alacsonyabb árral indulni, hogy a vendégek 
minél nagyobb tömegét megnyerjük (bevezetési árpolitika). 
 
A válasz tartalmában tükrözze a fenti megoldást! 
 
6. feladat          (5×1) 5 pont 
 
Határozza meg a következő fogalmak jelentését! 
 
Kuponok: bizonylatok, melyek feljogosítják bemutatóikat arra, hogy egy bizonyos termék 
megvásárlásakor meghatározott összeggel kevesebbet fizessenek. 
 
Reklámeszközök: segítségükkel a reklám mondanivalóját eljuttathatjuk a célcsoporthoz. 
 
Árdifferenciálás: az árak módosítása, a különféle szegmenseknek ugyanarra a termékre 
eltérő árat képezünk. / Ugyanazt a terméket/ szolgáltatást a különböző célcsoportoknak 
eltérő áron adjuk. 
 
Minőségi (kvalitatív) kutatási módszer: mélyebb információk feltárására szolgáló primer 
kutatási módszer, leggyakoribb eszköze az interjú. 
 
Közvélemény kutatás: nagyobb közösség, csoport véleményének feltárása. 
 
Más, a javító tanár által szakmailag helyesnek ítélt válaszok is elfogadhatók 1-1 pontért. 
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