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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 és turizmus alapismeretek 

1. Egészítse ki a következő szöveg hiányzó részeit!     (2x1) 2 pont 
A/az borturizmus olyan sajátos jellegű turizmus, amelyben a szolgáltatás kínálatát elsősorban 
a/az borkóstolás / borfogyasztás / bortermelés határozza meg, az étel, a szállás, a folklór és az 
egyéb szolgáltatások kiegészítő jellegűek. Egyszerre több pince is meglátogatható.  
A vendégek a/az bort meg is vásárolhatják, magukkal vihetik, ezért a látogatás élménye 
felidézhető. A turizmus azon speciális ága, mely nem tömegigényeket elégít ki, hanem az 
egyedi élményekre vágyó turistákat. Magyarországon 22 borvidék várja a vendégeket, a 
látogatókat. 
Két helyes kiegészítésért jár 1 pont. Lefelé kerekítsünk! Egyéb, szakmailag helyes válasz is 
elfogadható. 
 
2. A Rudolf kisvendéglő népszerű ajánlata a „Rudolf fokhagymás flekken pirított burgonyával”. 
        (5+2+2+2) 11 pont 
a) Számolja ki egy adag „Rudolf fokhagymás flekken pirított burgonyával” bruttó eladási árát! 
A „Rudolf fokhagymás flekken pirított burgonyával” 10 adagra ajánlott anyaghányadát és az 
aktuális nettó beszerzési árakat megadjuk. Az alkalmazott haszonkulcs 250%.  
A mellékszámításban a Ft-adatokat egész számra kerekítse! A fogyasztói árat az 5 Ft-ra 
kerekítés szabályait figyelembe véve alakítsa ki! (27% általános forgalmi adóval számoljon!)
 5 pont 

Kalkuláció 
Rudolf fokhagymás flekken pirított burgonyával 

Megnevezés Mennyiség  
(kg/l) 

Nettó beszerzési ár 
(Ft/kg, Ft/l) 

Nettó érték (Ft) 

Sertéstarja csont nélkül 1,80 1500  2700 

Tengeri só 0,05 100       5 

Törött bors 0,005 3000     15 

Fokhagyma 0,05 1800     90 

Vénusz napraforgó étolaj 0,30 500   150 

Burgonya 3,00 200   600 

10 adag nyersanyagértéke (2700+5+15+90+150+600)   3560          1 pont 

Árrés (3560 x 2,5) 8900          1 pont 

10 adag nettó eladási ára (3560+8900) 12460         1 pont 

ÁFA (12460 x 0,27)  3364 

10 adag bruttó eladási ára (12460+3364) 15824         1 pont 

1 adag kerekítetlen bruttó eladási ára (15824:10)   1582 

1 adag kerekített bruttó eladási ára   1580          1 pont 

A feladat helyes megoldásáért összesen 5 pont adható a megjelöltek szerint. Hibás számítás, 
elszámolás esetén nem jár pont még akkor sem, ha a megoldás elve helyes. 
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b) Hány dkg sült húst kapnak fejenként a vendégek, ha a tarja sütési vesztesége a hőkezelés 
miatt 20 %? (Minden adatot két tizedesjegyre kerekítsen!)     
 
Sütési veszteség: 1,80 x 0,20 = 0,36 kg 1 pont 
10 adag kisütött tarja tömege: 1,80 kg – 0,36 kg = 1,44kg   
1 adag kisütött tarja tömege: 1,44 / 10 = 0,144 kg = 14,4 dkg 1 pont 
 
Akkor is megkaphatja a vizsgázó a 2 pontot, ha a következőképpen számol: 
1,80 x 0,8 = 1,44 és 1,44 / 10 = 0,144 kg = 14,4 dkg 
 
c) Hány kg paprikát kell vételeznünk a raktárból, ha 4,5 kg paprikasalátát is szeretnénk készíteni 
és a tisztítási veszteség 25 %?       
A tisztított paprika tömege %-ban: 100 – 25 = 75% 1 pont 
Szükséges vételezés: 4,5 / 0,75 = 6 kg 1 pont 
 
Számszaki hiba esetén nem jár pont! 
 
d) A vendéglátó üzletben a szabályszerű áruátvétel mindig bizonylatok alapján történik, ami 
lehet számla, vagy szállítólevél. Egészítse ki a következő meghatározások hiányzó részeit! 
 (2x1) 2 pont 
Mennyiségi átvételkor ellenőrizni kell az áru bruttó súlyát, darabszámát, valamint az áru nettó 
súlyát is. Az áruátvétel során a göngyölegeket (csomagolóanyagokat) is át kell venni, mivel 
ezek is igen jelentős értéket képviselnek. 
 
A minőségi átvétel során ellenőrizni kell, hogy a szállított áru megfelel-e a megrendelteknek, 
illetve a minőségi előírásoknak. Az ellenőrzés általában érzékszervi vizsgálattal (szaglás, 
ízlelés, tapintás) történik. 
Két helyes kiegészítésért jár 1 pont. Lefelé kerekítsünk! Egyéb, szakmailag helyes válasz is 
elfogadható. 
 
3. A turisztikai szolgáltatóknál, de a vendéglátásban és a szállodaiparban is elengedhetetlen a 
munkafolyamatok szervezése. A következő feladatok a munkaszervezéshez kapcsolódnak.
           (1+2) 3 pont 
a.) Határozza meg a szervezés fogalmát! 
 
A tevékenység feltételeinek biztosítása, összehangolása /a munkafolyamat és a szervezet 
kialakítása /a cél elérésének eszköze. 1 pont 
 
A tartalmában megegyező választ fogadjunk el! 
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b.) Tegye logikai sorrendbe a szervezési munka alábbi szakaszait! 2 pont 
 
a) Helyzetelemzés 
b) Döntés 
c) Előkészítés 
d) Eredmények értékelése 
e) Helyzetfelmérés 
f) A szervezési javaslat kidolgozása 
g) Szervezési intézkedések bevezetése 
 

1 2 3 4 5 6 7 
c e a f b g d 

 
Csak a hibátlan megoldásért jár a 2 pont. Részpont nem adható! 
 
4. Mi különbözteti meg a vendéglátást a hagyományos értelemben vett kiskereskedelmi 
tevékenységtől? Húzza alá minden csoportban az egyetlen helyes megoldást!  (3x1) 3 pont 
 
A vendéglátóipari tevékenységtől általában elválaszthatatlan a termelőtevékenység, azaz 
 
a) a vendéglátó üzlet más vendéglátó és kereskedelmi egységek termékeit forgalmazza 
b) a vendéglátó üzletek döntő többsége saját előállítású termékeit forgalmazza 
c) a termelés mindig fontosabb és jövedelmezőbb tevékenység az értékesítésnél 
 
A vendéglátó üzletekben az értékesítés  
 
a) kizárólag elvitelre történik 
b) általában elvitelre történik, esetenként előfordul a helyben történő fogyasztás is 
c) helyben fogyasztás céljából történik, de előfordul elvitel, vagy kiszállítás 
 
A vendéglátásban a menürendszerek célja, hogy 
 
a) a vendégek által előre összeállított kedvezményes árú, komplett ételsort fogyasszák 
b) az üzlet által előre összeállított különleges minőségű, komplett ételsort fogyasszanak a 
vendégek 
c) az üzlet által előre összeállított kedvezményes árú, komplett ételsort fogyasszanak a 
vendégek 
 
Csak ezek a megoldások fogadhatók el. Minden helyes aláhúzás 1 pontot ér. 
 
5. Írjon mindegyik meghatározásra két-két példát! (4x1) 4 pont 
 
• Nemzetközi turisztikai szervezetek: Turisztikai Világszervezet (UNWTO), Utazási és 

Turisztikai Világtanács (WTTC), Európai Turisztikai Bizottság (ETC), 
Rendezvényszervezők Nemzetközi Szakmai Szövetsége (MPI), Nemzetközi Légifuvarozási 
Szövetség (IATA)  

 
• Az utazásszervezői tevékenység közvetlen költségei: megrendelt szállás, továbbadott 

jutalék, megrendelt közlekedési eszköz, megrendelt étkezés, megrendelt program, stb. 
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• Utazási vállalkozások munkakörei: irodavezető, referens, ügyintéző, idegenvezető, 

jegyértékesítő, pultos, stb. 
 
• Természeti vonzerő: földrajzi fekvés, éghajlat, domborzat, éghajlat, vízrajz, természeti 

ritkaságok, növény és állatvilág, stb. 
 

Két helyes példáért jár feladatonként az 1 pont, lefelé kerekítsünk! 
 
6. Határozza meg röviden a megadott turisztikai kifejezések jelentését!  (4x1) 4 pont 
 
Turisztikai termék: jellegzetes vonzerőre épülő, a turisták számára felkínált turisztikai 
szolgáltatások (közlekedés, szállás, vendéglátás, programok) összessége. 
 
Turisztikai kereslet: a környezetváltozásra irányuló fizetőképes szükséglet konkrét 
megjelenése, mely különböző szolgáltatásokra és árukra irányul. 
 
Utókalkuláció: a passzív turizmus utómunkálataihoz tartozik. A tényleges adatok, a végső 
számlák alapján készül, vizsgálja a tervezés és gazdálkodás eredményességét. Mindig egész 
csoportra készül. 
 
Látogató: az a természetes külföldi, vagy belföldi személy, aki szabad elhatározásból elhagyja 
lakó-, vagy munkahelyét a visszatérés szándékával, nem letelepedés, vagy munkavállalás 
céljából. 
 
Egyéb, tartalmában megfelelő válasz is elfogadható a feladatonkénti 1 pontért. 0,5 pont nem 
adható! 
 
7. Oldja meg az alábbi feladatokat! (1+2+1+2) 6 pont 
 
a) Milyen turizmussal kapcsolatos fogalmat takar az alábbi meghatározás? 1 pont 
 
Az eldöntött tennivalók írásos sorrendje. Részletesen tartalmazza az előszervezéstől a 
végrehajtásig, illetve az esemény befejezése utáni szervezési és egyéb feladatokat. Nagy 
segítséget nyújt a különböző szervezési feladatok megoldásában, a mindenre kiterjedő alapos 
előkészítésben, szervezésben és lebonyolításban. Elkészítéséhez számítógépes programok is 
rendelkezésre állnak. 

forgatókönyv 
Csak ez a válasz fogadható el az 1 pontért. 
 
b) Írja le, kinek, kiknek készülhet! 2 pont 
 
A forgatókönyv készülhet a lebonyolítók (turisztikai lebonyolítók) és a résztvevők részére is. 
A vendéglátásban rendezvény-forgatókönyv (vendéglátó lebonyolítói forgatókönyv) is 
készülhet.  
 
Akkor jár a 2 pont, ha a vizsgázó a fenti válaszhoz tartalmában hasonló meghatározást írja le. 
Lebonyolítók helyett annak rokon értelmű megfelelője is elfogadható, pl. az üzlet részére.  
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c) Ki készíti ezt el a turizmus területén? 1 pont 
 
A referens készíti. 
 
1 pont jár a helyes válaszért. Elfogadható, ha a vizsgázó az út összeállítóját nevezi meg. 
 
d) Milyen információkat nyújt a fenti dokumentum az idegenvezetők számára?  
Nevezzen meg négyet! 2 pont 
 
A csoporttal, vagy a programmal kapcsolatos tényleges teendők, a szolgáltatások helye, ideje 
és módja, a fontos telefonszámok, címek, a kapcsolattartók adatai, stb. 
 
A megadottakon kívül egyéb helyes válasz is elfogadható. Két helyes válaszért 1 pont jár. Lefelé 
kerekítsünk! 
 
8. Milyen szükségletek kielégítésére alkalmas a turizmus? Soroljon fel ezek közül hatot! 
           (3x1) 3 pont 
Fiziológiai, egészség iránti, biztonság, valahová tartozás, megbecsülés, önmegvalósítás, tudás 
és megértés, esztétikai szükséglet, változatosság iránti szükséglet, presztízs, elismertség, stb. 
 
A megadottakon kívül egyéb helyes válasz is elfogadható. Két helyes válaszért 1 pont jár. Lefelé 
kerekítsünk! 
 
9. Említsen négy olyan problémát, amely megfigyelhető a jelenlegi hazai vendéglátásban!
 4 pont 

a) csökkenő kereslet  
b) a válság általános kedvezőtlen hatása 
c) alacsony jövedelemtermelő képesség  
d) erősödő konkurencia 

 
A fentieken kívül egyéb, szakmailag megalapozott válasz is elfogadható. Minden helyes 
megállapítás 1 pontot ér. 
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Szállodai alapismeretek 

 
1. Egészítse ki az alábbi mondatokat! 3 pont 
 
A TEÁOR a/az Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere rövidített 
elnevezése. E szerint a Szálláshely-szolgáltatás, a vendéglátás a/az „..I..” nemzetgazdasági ágba 
tartozik. A/az 55.10 sorszám jelű „Szállodai szolgáltatás” ágazatba sorolt szálláshelyeket 
általában rövid időtartamra veszik igénybe a látogatók. A szállodákat kizárólag szálláshely-
szolgáltatás céljából létesítik, melyekben a szobák száma legalább 11, és a szobákon kívül 
egyéb szolgáltatásokat is nyújtanak. 
 
Két helyes kiegészítésért jár 1 pont. Fél pontszám nem adható, lefelé kerekítsünk! 
 

2. Sokféle rendeltetésű szálloda létezik. Soroljon fel hatot ezek közül! 3 pont 
 
városi/átmeneti, üdülő, gyógy, wellness, sport, termál, konferencia, kastély, tranzit, garni, 
apartman, motel, stb. 
 
Két helyes felsorolásért jár 1 pont. 0,5 pont nem adható, lefelé kerekítsünk! Esetleg elfogadható 
a butik, design, lifestyle, business, city, fapados kifejezés is. 
 

3. Az alábbi felsorolásból válassza ki a kakukktojást, aláhúzással jelölje, és indokolja meg 
választását! 3 pont 

 
piperemosás, ébresztés, pay-TV, minibár, rendezvényterem bérlés, lávaköves masszázs 

 

• Indoklás: az ébresztés általában térítésmentes szolgáltatás a szállodákban, míg a többi 
térítéses. 

 
lánckötény, szakács kabát, zárt cipő, gumikesztyű, szandál, hajháló 

 

• Indoklás: a szandál nem sorolható a munka- és védőruházatok közé. 
 

számla-összeállítás, fizettetés, archiválás, számla ellenőrzés, cardex kitöltése 
 

• Indoklás: a cardex kártya kitöltése a vendégérkeztetés, míg a többi az elutaztatás 
ügyviteli feladatai közé tartozik. 

 
Minden helyes megoldás 1 pontot ér. A fentiektől eltérő jó válaszra is megadható az 1 pont. 
 
4. Tegye ki a megfelelő relációs jelet (<, >, =) a két fogalom közé a megadott szempont 
figyelembevételével! 3 pont 
 
Érték:  Rack rate > Group rate 
Alapterület: Szemináriumi terem < Plenáris terem 
Minőség: Economy  < Standard 
Hatáskör: Front Office Manager < Room’s Division Manager 
Tűzveszélyesség: „D” osztály < „B” osztály 
Összeg: Bevétel > Nyereség 
Csak ez a megoldás fogadható el! Két helyes jelölés ér 1 pontot, lefelé kerekítsünk! 
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5. Milyen – károkkal kapcsolatos - fogalmakat takarnak az alábbi meghatározások? Írja a 
kipontozott vonalra!  (4x1) 4 pont 
 
• Ha a kár bekövetkezését az elvárható gondosság mellett el lehetett volna kerülni, de ezt a 
munkavállaló elmulasztotta. 

gondatlan károkozás 
 
• A munkavállalókat terheli, amennyiben a kizárólagosan használt, vagy elismervénnyel átvett 
dolgokban kár keletkezik. 

anyagi felelősség 
 
• Ha a Houskeeper 400 garnitúra ágyneműt vett át, de az ellenőrzéskor csak 391 garnitúrát 
találtak. 

leltárhiány 
 
• A szálloda a birtokában lévő vagyontárgyat visszatarthatja, amíg a vendég ki nem egyenlíti 
a szálloda felé fennálló tartozását. 

zálogjog 
 
A megadott kifejezések és rokon értelmű változataik fogadhatók el az 1-1 pontért. 
 

6. Csoportosítsa az alábbi munkaköröket a megfelelő szállodai részleghez! 5 pont 
 

SPA manager, szobafőnök, szobaasszony, szobaszerviz diszpécser, Financial Assistant, 
Concierge, Sommelier, Controller, személyi edző, Valet Boy 
 

Front Office Housekeeping Food & 
Beverages 

Wellness Administration 

szobafőnök, 
Concierge, 
Valet boy 

szobaasszony 
 

szoba szerviz 
diszpécser, 
Sommelier 

SPA manager, 
személyi edző 

Financial 
Assistant, 
Controller 

 
Azért a részlegért jár 1 pont, amelyik nem tartalmaz oda nem illő munkakört. 
 

7. A szállodák tárgyi feltételeivel kapcsolatosak az alábbi kérdések.  (2x2) 4 pont 
 

a) Soroljon fel tíz berendezési és felszerelési tárgyat, melyek a szállodai vendégszobában 
(hálóban) találhatók!                   2 pont 

ágyak, szekrények, asztalok, ülőbútorok, bőröndtartó, minibár, TV, textíliák, világítás, 

telefon, dekoráció, bekészítések, stb.          

Elfogadható minden egyéb helyes bútor, berendezés és felszerelési tárgy. Ne fogadjuk el a 
fürdőszobai eszközöket. Tíz helyes felsorolásért 2, legalább ötért pedig 1 pont jár. 
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b) Fogalmazza meg, miben különbözik egymástól egy Double room és egy Family Suite! 

Tegyen négy érdemi megállapítást!            2 pont 
 

• A Double room kisebb alapterületű, a lakosztály tágasabb 
• A lakosztályban több helyiség van, mint a kétágyas szobában 
• A Double room kevesebb vendég befogadására alkalmas (2 esetleg 3) 
• A lakosztályok általában magasabb felszereltségűek, stb. 

 
Elfogadható még: A szobát alacsonyabb áron kínálják, mint a lakosztályt, illetve minden 
logikus válasz, amit a szaktanár helyesnek ítél. Két megfelelő állításért jár 1 pont, 0,5 pont 
nem adható. 
 

8. Magyarázza el röviden az alábbi fogalmakat!  3 pont 
 
• Bruttó szobaár-bevétel: a szobák kiadásakor kapott ellenérték, mely tartalmazza a szobák 
nettó árát és az ÁFA-t (18%). 
 
• Vendégszámla terhelés: az érkezéskor a vendégeknek a szobánként megnyitott 
folyószámlájára azonnal / naponta felírják a térítendő fogyasztásait (szoba, reggeli, bár, 
szépészet, stb.) 
 
• Confirmation: a szállodai megrendelések (írásos) visszaigazolása. 
 
• Back Office: a szállodai Front Office-hoz kapcsolódó munkaterület, mely főleg az 
adminisztratív tevékenységek / háttér feladatok végzésével segíti a Front Office munkáját. 
 
• Kádelő: fürdőszobai textília, melyre a kádból/zuhanyozóból való kilépéskor ráléphetnek a 
vendégek, így nem fázik és szennyeződik a lábuk. 
 
• Teljes panzió: ellátási forma, a szállóvendégek/utazási irodák előre megrendelik mind a 
három fő étkezést (reggeli, ebéd, vacsora) és a szoba árával együtt fizetik a szállodának. 
 
A megadott definíciókkal megegyező tartalmú meghatározásokat fogadjuk el! Két helyes 
válaszért jár 1 pont. 0,5 pont nem adható, lefelé kerekítsünk! 
 

9. Értékelje egy budapesti, belvárosi, 5*-os konferencia szálloda elhelyezkedéséből adódó 
előnyöket és hátrányokat! Mindkét szemponthoz két konkrét megállapítást írjon! 
 2 pont 

 
Előnyök: ismert, könnyen megközelíthető, a központi elhelyezkedés miatt minden közel van 
(vállalatok, irodaházak, bevásárlás, szórakozás, stb.), sok a vonzerő, jó a fogadóképesség, 
nagy a vendégforgalom, jó az infrastruktúra, minden technika könnyen beszerezhető, stb. 
 
Hátrányok: forgalmas, zajos, közlekedési dugók, parkolási nehézségek, építéstechnikai 
nehézségek lehetnek, levegőszennyezettség, nincsenek kültéri szolgáltatások (nincs park), a 
konferencián résztvevőknek nagy a kísértés, drága a telek/építkezés, sok előírást kell 
betartani, stb. 
 
A fentieken kívüli helyes megállapításokat is fogadjuk el! Két jó válaszért jár 1 pont. 
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Marketing alapismeretek 

 
1. Milyen fogalmakat takarnak az alábbi meghatározások? Írja a kipontozott vonalra! 

 (5x1) 5 pont 
• Marketingmix: A marketingeszközök különböző helyzetekben alkalmazott, optimális 
eredményt adó kombinációja. /A marketingprogramok kidolgozásának eszközei / 4P. 
 
• Termék-életgörbe: A termék piaci tartózkodási idejét és az adott időegység alatt értékesített 
mennyiség kapcsolatát jelző függvény. 
 
• Corporate Identity: Egységes vállalati arculat. / Az egységes vállalati arculat kialakítására 
irányuló tevékenység. 
 
• Direkt marketing: Az a tevékenység, amikor közvetlen kapcsolatfelvétellel kívánjuk a 
célcsoportot meggyőzni az értékesítés érdekében. / Közvetlen levélreklám, csomagküldés, tv-
shop, hálózat-építés, stb. 
 
• Public Relations (PR): Olyan kommunikációs tevékenység, amelynek célja a vállalkozás és 
környezete közötti bizalom építése, folyamatos ápolása. 
 
A fenti meghatározások, illetve magyar megfelelőjük is elfogadható. 
 
2. A következő feladatok az árképzéssel kapcsolatosak.    (2+2) 4 pont 

 
a) A marketing szempontú árképzés eltérő súlypontok, orientációk alapján történik. Melyek 
ezek a súlypontok (orientációk)? Sorolja fel!     (2x1) 2 pont 
 
a.) költség 
b.) kereslet 
c.) konkurencia / verseny 
d.) piac 
 
Az értékelésnél elfogadható még a beszerzési ár, valamint a megadott kifejezések rokon értelmű 
változatai is. 2 helyes meghatározás esetén 1 pont jár. Lefelé kerekítsünk! 
 
b) Milyen tényezők befolyásolják az éttermekben az eladási árak nagyságát? Soroljon fel 
négyet!                   2 pont 
 

• az üzlet/étterem színvonala 
• a választék szélessége, mélysége 
• a vendégek jövedelmi helyzete 
• a versenytársak árai 
 
Az értékelésnél más, a szaktanár által helyesnek ítélt válasz is elfogadható. Ilyenek lehetnek 
például: az üzlet telepítési helye, a szezonalitás, a költségek mértéke, a vállalkozás üzletpolitikai 
céljai, stb. 2 helyes meghatározásért 1 pont jár. Lefelé kerekítsünk! 
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3. Melyik a kakukktojás? Húzza alá, majd válaszát indokolja meg! (3x2) 6 pont 
 

reklám 
piacszegmentáció  
értékesítésösztönzés 
személyes eladás 
Public Relations 

 
Indoklás: A piacszegmentáció nem promóciós / kommunikációs / piacbefolyásolási eszköz. 
 

érettség 
döntés  
növekedés 
bevezetés 
hanyatlás 
elhúzódás 
 

Indoklás: A döntés nem a termék-életgörbéhez kapcsolódó fogalom. 
 

klasszikus út 
tranzit út 
operatív út 
demigrosz út 
művi út 
közvetlen út 

 
Indoklás: Az operatív út nem tartozik az értékesítési út típusaihoz.  
 
Az aláhúzásért és az indoklásért 1-1 pontot adjunk. Egyéb, a szaktanár által helyesnek ítélt 
megoldás is elfogadható, ha az indoklás helyes. 
 
4. A vásárlási folyamat különböző szakaszokból áll, amelyek logikai sorrendben követik 

egymást. Írja a vásárlási szakaszok mellé annak / azoknak a meghatározásnak a betűjelét, 
amelyikre illik!          (3x1) 3 pont 

 
1. A probléma felismerése   b), c) 
2. Információgyűjtés   e) 
3. Alternatívák értékelése   f) 
4. Vásárlási döntés    a) 
5. Vásárlás utáni magatartás  d) 
 

a) Összetett folyamat, mely nem követi automatikusan a vásárlási szándékot. Más 
személyek eltérő véleménye miatt meghiúsulhat. 

b) A vendégnek hiányérzete támad valamilyen vendéglátóipari termék, vagy szolgáltatás 
iránt. 

c) Gyakran a reklámok, tömegkommunikációs eszközök hatására kezdődik. 
d) A vendég törzsvendéggé válhat. 
e) Érdeklődés a megvásárolandó termék iránt. 
f) Értékelési szakasz, melyben az adott szituációnak is nagy szerepe van. 

Csak a fenti megoldás fogadható el. 2 jó megoldásért 1 pont jár. Lefelé kerekítsünk! 
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5. Az alábbi feladatok az imázzsal kapcsolatosak. (2+3+2) 7 pont 
 
a) Határozza meg röviden az imázs lényegét/fogalmát! 2 pont 
 
A vállalati (szervezeti) imázs nem más, mint a szervezetről szóló üzenetek, vagy azok 
következményeinek fogadása. Jelenség, melyet a kommunikáció eszközeivel alakítani, 
változtatni, módosítani lehet, adott esetben kell. A megfelelő kínálat és a hatásos reklám nem 
elégséges egy vállalkozás (szálloda, étterem) sikeréhez, mindenképpen szükség van a jó 
imázsra, melynek kialakítása, változtatása a PR feladatai közé tartozik.  
 
A fenti meghatározásból már két rövid megállapításért megkaphatja a tanuló a 2 pontot. Egyéb, 
tartalmában helyes válasz is elfogadható. 
 
b) A szakirodalom általában a következő három imázs fajtát különbözteti meg, melyek jellemzőit 
közöljük. Írja a kipontozott helyekre, hogy melyik imázs fajtáról van szó!   
         (3x1) 3 pont) 
 
Termék-imázs: termékcsoportokat, termék (vagy szolgáltatás-) féleségeket, lényegében egy 
egész iparág, szakma, különböző termék- és védjegyeit foglalja magába. 
 
Márka/védjegy imázs: egy adott termékfajtára vagy vállalattípusra vonatkozik. 
 
Cég-imázs: egy meghatározott vállalat általánosított képe. 
 
A szakirodalomban ezt a csoportosítást szokták alkalmazni, de rokon értelmű szavakat, 
meghatározásokat, körülírást is elfogadhatunk, ha tartalmában helyes. 
 
c) Magyarázza el, miért fontos az egységes vállalati arculat! Tegyen két érdemi megállapítást! 
                     2 pont  
 
Az egyedi vállalati arculat kialakításának az a célja, hogy a vállalkozás egyéni, mással össze 
nem tévesztendő azonosságra tegyen szert. Az arculatterv célja tehát az egységes, mindenre 
kiterjedő, tartósan jó imázs kialakítása. Az egységes arculat a vendégek befolyásolásának 
alapeszköze. Egyre erősebb a konkurenciaharc, ezért olyan szimbólumokat kell alkotni, 
amelyek könnyen azonosíthatóak a céggel, és egyértelműen megkülönböztetik 
versenytársaiktól. 
 
A fentiektől eltérő, a szaktanár által helyesnek ítélt válasz is elfogadható. Egész részpont 
adható, többletpont azonban nem.  
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6) Egy palacsintázó tulajdonosa úgy határozott, hogy az értékesítésösztönzés (sales promotion) 
eszközeit is alkalmazni akarja a forgalom növelése érdekében. Önt kéri meg, hogy segítsen 
neki. Tegyen javaslatot négy konkrét, a vendégeket ösztönző módszerre/lehetőségre! 
          (2x1) 2 pont 
 

1. diákkedvezmény nyújtása, 
2. mennyiségi kedvezmények: pl.: kettő palacsinta vásárlása esetén a második árából 

20%-ot elengednek 
3. törzsvásárlói kedvezmények nyújtása  
4. nyereményjátékok szervezése  

 
Ettől eltérő, a szaktanár által helyesnek ítélt válaszok is elfogadhatóak. Két helyes megoldás ér 
egy pontot.  
 
7. Kösse össze a logikailag összetartozó fogalmakat! Minden számhoz egy betű tartozzon!   
          (3x1) 3 pont 

 
1. termék-életgörbe     a) értékesítés-orientált korszak  
 
2. marketing fejlődése    b) megfigyelés 
 
3. célpiaci marketing     c) versenytárs-orientált stratégia 
 
4. primer információforrás   d) szórólap 
 
5. nyomtatott reklámeszköz   e) szegmentáció  
 
6. árpolitika     f) hanyatlás / elhúzódás 

 
Megoldás:   1 –f) 2 – a)  3 – e)  4 – b)  5 – d)  6 – c) 
 
Ezek a helyes párok, a szaktanár azonban egyéb logikus összefüggést is elfogadhat. Minden két 
helyes párosítás ér egy pontot. Fél pont nem adható! 
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