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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. Határozza meg az alábbi fogalmakat!  (4 x 2) 8 pont 

• Gazdasági verseny: a vállalkozások olyan tevékenysége, amelynek során a piaci 
lehetőségek kihasználásával arra törekednek, hogy a konkurenciával/versenytársakkal 
szemben előnyösebb helyzetbe kerüljenek. 

• Aktív turizmus: egy adott ország vagy egy adott terület szempontjából a beutazókat, az 
oda érkező látogatókat jelenti, akik szükségleteiket kívánják kielégíteni, ezért fogyasztóként 
jelennek meg, pénzt költenek. 

• Kiránduló: az az „egynapos” látogató, aki a meglátogatott helyen 24 óránál kevesebb 
időt tölt el (szálláshely-szolgáltatást nem vesz igénybe). Alkalmazhatjuk a „napi látogató” 
elnevezést is. 
 
• Üzleti levél: az az írásmű, amely nem csupán két ember személyes viszonya alapján 
íródott, hanem valamilyen üzleti kapcsolat érdekében. 
 
A fentiektől eltérő, de tartalmukban hasonló definíciókért is jár a 2-2 pont. Hiányos válasz 
esetén egész számú részpont adható. 

2. A turisztikai keresletre vonatkoznak az alábbi kérdések. (3 + 4) 7 pont 
 
a) Sorolja fel a turisztikai kereslet azon elemeit, amelyek nélkül nem jöhet létre turizmus! 
 (3 x 1) 3 pont 

motiváció 
diszkrecionális jövedelem (szabadon felhasználható jövedelem) 
szabadidő 

Csak ezek a megoldások, illetve rokon értelmű megfelelőik fogadhatók el. Minden 
meghatározás 1 pontot ér. 

b) Soroljon fel négy olyan szükségletet, amely turisztikai tevékenységekkel kielégíthető. 
Gondoljon a Maslow-féle szükségletekre, és írjon a kiválasztottak mellé egy konkrét 
turisztikai tevékenységet vagy turizmusfajtát! Töltse ki az alábbi táblázatot!      (4 x 1) 4 pont 

Szükséglet Turisztikai tevékenység vagy turizmus fajta 
fiziológiai (alvás, evés, fáradtság…) üdülés, pihenés, regeneráció stb. 
egészség iránti szükséglet gyógyturizmus, rekreáció, wellness stb. 
valahová tartozás szükséglete rokon- és barátlátogatás, klubturizmus stb. 
megbecsülés iránti szükséglet ösztönző/incentive utak, sport stb. 
 
Elfogadható még: tudás/tanulási szükséglet – tanulmányutak, ismeretszerzés, városlátogatás; 
társadalmi elismertség – presztízs desztinációk meglátogatása; önmegvalósítás – hobbi- 
turizmus, extrém sportok, vallási turizmus; esztétikai szükséglet – kulturális, művészeti 
turizmus; változatosság iránti szükséglet – élmény- és kalandturizmus, különleges helyszínek 
meglátogatása. A szaktanár minden logikus párosításért megadhatja az 1-1 pontot. 
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3. Írjon minden meghatározásra két-két példát! (3 x 1) 3 pont 
  
• Nemzeti park: Aggteleki Nemzeti Park, Balaton-felvidéki Nemzeti Park, Bükki Nemzeti 
Park, Duna-Dráva Nemzeti Park, Duna-Ipoly Nemzeti Park, Fertő-Hanság Nemzeti Park, 
Hortobágyi Nemzeti Park, Kiskunsági Nemzeti Park, Körös-Maros Nemzeti Park, Őrségi 
Nemzeti Park 

• Elsősorban italokat (szeszes vagy alkoholmentes) értékesítő üzlettípus: teázó, italbolt, 
borozó, drinkbár/nappali bár, kocsma, sörbár 

• Közvetett turisztikai tevékenységet folytató vállalkozások: közlekedési vállalkozások, 
szállást, étkezési lehetőséget és egyéb ellátást biztosító vállalkozások, egészségügyi, 
gyógyászati szolgáltatást és egyéb szórakozást nyújtó vállalkozások 

Egyéb példák is elfogadhatók. Két-két helyes válaszért jár 1-1 pont. Páratlan helyes válasz 
esetén lefelé kerekítsünk! Többletpont nem adható.  

4. Oldja meg az alábbi feladatokat! (2 + 1) 3 pont 
 
a) Tegye időrendi sorrendbe a vendéglátás szempontjából jelentős eseményeket! Az 1. jelölje 
a legrégebbit az 5. az időben napjainkhoz legközelebbit! 2 pont 

 
… Már jövedelmező kocsmák működtek. 
… A cukrászati szakma fellendülése a csokoládé és a répacukor megjelenésével. 
… 25 mérföldenként postaállomások létesültek. 
… Az első világháború kedvezőtlenül hatott a vendéglátásra. 
… Újabb üzlettípusok jelentek meg: eszpresszó, éjszakai mulatóhelyek stb. 

  
Megoldási sorrend fentről lefelé: 2.-3.-1.-4.-5. 
 

A helyes sorrend megadása 2 pontot ér. Hiányos vagy rossz sorrend esetén 1 pont akkor 
adható, ha legalább három sorszám egymáshoz képest helyes sorrendben van. 
 
b) Az alábbi turisztikai események, megállapítások egy adott korszakra jellemzőek. Húzza alá 
azt a korszakot, amelyre véleménye szerint illenek a meghatározások!            1 pont 
 

• Budapest fürdőváros lett. 
• Kedvezően hatott a turizmusra a gőzgép megjelenése a közlekedésben. 
• A millenniumi világkiállítás figyelemfelkeltő volt. 

 
a)   Ókor 
b) Középkor  
c)   Újkor 
d) Legújabb kor 

 
Csak ez a válasz fogadható el. A helyes megoldás 1 pontot ér.  
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5. Ismertesse a hazai vendéglátás jelenlegi helyzetét! Tegyen négy érdemi megállapítást! 
 (2 x 1) 2 pont 
• csökken a helyi lakosság kereslete 
• növekszik az igény a gyorsétkeztetés iránt 
• csökkent az igény a hagyományos vendéglátóhelyek iránt 
• átalakult a kereslet szerkezete stb. 

A szaktanár a fentiektől eltérő megoldásokat is elfogadhat (pl. új üzlettípusok jelentek meg 
(pizzéria, pezsgőbár stb.), a gyorséttermi láncok elterjedtek (Mc Donald’s, Burger King stb.), 
új ételek, italok jelentek meg (pizza, hamburger stb.), az egyszerű magyaros ételek szerepe is 
csökkent fokozódott a versenyhelyzet a vendéglátás területén, korszerű konyhatechnológia 
elterjedése, a szórakoztató jellegű üzletek előtérbe kerültek, stb. Két helyes megállapításért 
jár 1-1 pont. Fél pont és többletpont nem adható. 

6. Döntse el az alábbi állításokról, hogy igazak-e vagy hamisak! Igaz válasz esetén az állítás 
mellé írja, hogy „IGAZ”, hamis válasz esetén pedig, hogy „HAMIS”! (4 x 1) 4 pont 
 

a) A romlás olyan mélyreható változás, melynek következtében a táplálék emberi 
fogyasztásra alkalmatlanná válik ugyan, más célokra azonban még feldolgozható.  
 HAMIS 

b) Az élelmiszerromlás kizárólag a mikroorganizmusok káros tevékenységének a 
következménye. HAMIS 

c) A napfény ibolyán túli sugárzása megváltoztathatja az élelmiszerek jellemző színét, 
valamint kémiai átalakulásokat eredményezhet. IGAZ 

d) Az élelmiszerek víztartalmának változása (vízfelvétel, illetve száradás) okozója lehet 
az élelmiszerek romlásának, mert kedvez a mikroorganizmusok életfeltételeinek. 
 IGAZ 

Minden helyes válasz 1 pontot ér.  

7. Oldja meg az értékesítésben dolgozókkal kapcsolatos feladatokat! (3 + 3) 6 pont 
 
a) Soroljon fel a vendéglátás értékesítő munkaköreiben dolgozók közül hármat! (3 x 1) pont 

• teremfőnök 
• felszolgáló 
• vendéglátó eladó (pultos, kávéfőző stb.) 

Elfogadható még: italmérő, mozgóárus, pénztáros stb. 

b) A vendég fogadásánál fontos a szakszerű kommunikáció, hiszen a törzsvendéggé válásnak 
ez is az alapja. Milyen elvárásoknak kell megfelelnie a vendéglátásban dolgozó szakembernek 
ahhoz, hogy jó kapcsolatot alakítson ki a vendégekkel? Soroljon fel ezek közül hármat!  
             (3 x 1) pont 
• nyelvtudás 
• szakmai ismeret 
• kommunikációs képesség 

A felsorolt példákon kívül más, a javító tanár által helyesnek vélt megoldás is elfogadható (pl. 
ápolt megjelenés, mosoly, barátságosság). Minden helyes megoldás egy pontot ér, többletpont 
nem adható. 
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8. Pótolja a következő meghatározások hiányzó részeit az oda illő fogalmakkal!  (4 x 1) 4 pont 

• A/az termelés folyamán a nyersanyagokat, félkész termékeket emberi fogyasztásra 
alkalmassá tesszük. 

• A/az valuta valamely ország törvényes fizetőseszköze más országok forgalmában. 

• A/az kulturális / ember alkotta környezet a turisztikai kínálat egyik legfontosabb elemét, 
a vonzerőt jelenti. Ide tartoznak a népi hagyományok, az építészeti emlékek, műemlékek és 
ünnepek. 

• A/az piaci kockázat/rizikó a vállalkozási tevékenységgel szükségszerűen együttjáró 
bizonytalansági tényező, amely magában foglalja a veszteség lehetőségét. 

Csak ezek a megoldások fogadhatók el. Minden meghatározás egy pontot ér. 

9. Írja a kipontozott vonalra, hogy melyik ügyviteli fogalomra illik a megjelölt tartalom! 
            (3 x 1) 3 pont 

a) kihallgatási, esemény, tömörített, kivonatos, baleseti, tanácskozási  
    jegyzőkönyv 

 
b) vagyonmegállapító, átadó-átvevő, rendkívüli, hatósági 

leltár 
 

c) alap, összesítő, külső, leltározási  
    bizonylat 

 
Minden helyes megnevezésért, illetve tartalmában megegyező elnevezésért 1 pont adható.  
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Szállodai alapismeretek 
 

1. Az alábbi kifejezések közül válassza ki a kakukktojást! Választását aláhúzással jelölje, 
majd indokolja meg a kipontozott vonalon!  (3 x 1) 3 pont 

falusi szálláshely, közösségi szálláshely, kollégium, kemping 

Indoklás: a többi szálláshellyel ellentétben a kollégium nem üzletszerűen működő 
(kereskedelmi) turisztikai szálláshely. 

„Jó éjszakát” csokoládé, szobainas, „Ne zavarj” tábla, minibár ártájékoztató 
 
Indoklás: A szobainas a vendégszoba berendezési eszközei közé tartozik, míg a többi a 
szobába bekészített egyéb eszközökhöz. 
 

drinkbár, reggelizőterem, étterem, irodák 
 
Indoklás: Az irodák a kiegészítő (járulékos) tevékenységek helyiségeihez tartoznak, míg a 
többi az ellátás helyiségeihez. 
 
A helyes kiválasztás és a helyes indoklás esetén jár az 1 pont feladatrészenként. Egyéb, 
tartalmában helyes megoldások is elfogadhatóak. 

2. Az alábbi hierarchia egy szálloda szervezeti felépítését mutatja. Írja a megfelelő helyre a 
megadott kifejezéseket! Figyeljen az alá- fölérendeltségi viszonyokra! (5 x 1) 5 pont 
 

Room’s Divison Sommelier Masszőr Doorman Drinkbár 

Directrice Kozmetikus Food and 
Beverage 

Wellness 
Department General Manager 

 

 

 

 

 

 

 

Csak ezek a megoldások fogadhatók el. 2-2 helyes kifejezés 1-1 pontot ér. Páratlan helyes 
megoldás esetén lefelé kerekítsünk! 

  

General Manager 

Room's Division Food and Beverage Wellness Department 

Directrice Doorman Drinkbár Sommelier Kozmetikus Masszőr 
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3. Határozza meg az alábbi rövidítések angol és magyar jelentését! (3 x 1) 3 pont 

• FO: Front Office – szállodai földszint  
• OOO: Out of order – használaton kívüli/műszaki okokból nem használható 
• HRM: Human Resources Manager – emberi erőforrás menedzser, munkaügyi és 

tréningvezető 

Akkor jár az 1-1 pont, ha a vizsgázó angolul a pontos kifejezést valamint magyarul a 
tartalmában helyes magyarázatot is megadja. 

4. Soroljon fel a szálloda telepítésének általános szempontjai közül négyet! (4 x 1) 4 pont 
• A helyszín gazdasági helyzete 
• A helyszín turisztikai piaca 
• A helyszín turisztikai vonzerői 
• A telek megszerzésének feltételei 

 
Elfogadható még: a helyszín turisztikai fogadóképessége, vonzási területek vizsgálata. A telek 
építéstechnikai előfeltételei (telek infrastrukturális ellátottsága; statikai, földtani jellemzői; 
megközelítési lehetőségei, környezeti adottságai, kötelezettségei, egyéb jellemzői) stb. A 
fentiektől eltérő, a szaktanár által elfogadhatónak vélt megoldások is helytállók. Minden 
helyes megoldás 1 pontot ér, többletpont nem adható. 

5. Egészítse ki a következő meghatározásokat az oda illő fogalmakkal!  (3 x 1) 3 pont 

• A/z bekészítések a szobába vagy a fürdőszobába betett apró tárgyak, amelyek növelik a 
vendégek komfortérzetét (pl.: varrókészlet, sampon), elhasználhatják, elvihetik, 
reklámértékük is van. 

• A/z visszaigazolásról/konfirmációról/confirmation-ről akkor beszélünk, amikor a 
(szoba-/repülőjegy-/férőhely-) foglalást megerősítjük, s ez általában írásban történik meg. 

• A/z Cardex card/bejelentőlap a vendégek nyilvántartásához és bejelentéséhez szükséges 
dokumentum, melyet érkezéskor a recepciós töltet ki. A vendég adatait tartalmazza. 
 
Mindegyik helyes válasz egy pontot ér. 
 
6. Döntse el az alábbi állításokról, hogy igazak-e vagy hamisak! Igaz válasz esetén az állítás 
mellé írja, hogy „IGAZ”, hamis válasz esetén pedig, hogy „HAMIS”!  (5 x 1) 5 pont 
 
a) A költségek csökkentik a nyereséget, ezért a gazdálkodási szempontok a költségekkel való 

takarékosságra kényszerítik a szállodákat. IGAZ 
b) A szállodák nettó szobaárbevétele tartalmazza az áfát és az ifát. HAMIS 
c) A szobafoglaltsági tabló fontos információt nyújt a kiadható szobaszámról. IGAZ 
d) A telefonközpont kezelője számára az idegen nyelvtudás alapkövetelmény. IGAZ 
e) A vendég elutazásának napján a szobaszámla lezárása után a szállodai részlegek az utazási 

lista alapján eljuttatják a pénztárhoz a hátralékos számlákat. HAMIS 
Csak ezek a megoldások fogadhatók el. Minden helyes válasz 1 pontot ér. 



Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek — középszint  Javítási-értékelési útmutató  

írásbeli vizsga 1411 9 / 13 2016. május 18. 

7. Az alábbi meghatározásokból melyik fogalomra ismer rá? A felismert fogalmat írja a 
kipontozott vonalra!   (3 x 1) 3 pont 
  

a) Az a követelmény, hogy a bevételek fedezzék a költségeket, vagyis a hozamok 
haladják meg a ráfordításokat, és ezen felül nyereséget is biztosítsanak. 

 
Jövedelmezőség 

 
b) A vagyont érintő károk megelőzésére irányuló intézkedések összessége. 

 
Tulajdonvédelem 

 
c) Olyan intézkedések összessége, amelynek célja, hogy a dolgozók életük, testi épségük, 

egészségük veszélyeztetése nélkül végezhessék munkájukat. 
 

Munkavédelem 
 

Ezek a megoldások, illetve rokon értelmű megfelelőik fogadhatók el. Minden helyes 
meghatározás 1 pontot ér. 

8. Magyarázza el röviden, mi a különbség az alábbi fogalmak között!         (2 x 2) 4 pont 

a) Félpanzió – all inclusive: a félpanzió két főétkezést jelent a szálláshelyen, ez a 
reggelit és az ebédet, vagy gyakrabban a reggelit és a vacsorát foglalja magába, 
míg az all inclusive azt jelenti, hogy minden szolgáltatás, ellátás (főétkezések és 
kiegészítő fogyasztások) benne foglaltatik az árban. 

 
b) Minibár – szobaszerviz: a szobában elhelyezett kisméretű hűtőszekrény, mely 

tartalmaz alkoholos és alkoholmentes italokat, sós és édes falatkákat, 
csokoládét stb., míg a szobaszerviz a vendégek étkezéssel, italfogyasztással 
kapcsolatos igényeit elégíti ki a nap bármely időszakában/a vendéglátó helyek 
választékát a vendégek részére felviszik a szobájukba. 

 
A válaszokat természetesen nem szó szerint várjuk a vizsgázótól, de tartalmában fedje az 
útmutatóban leírtakat. A fogalmak közötti különbségek helyes meghatározásáért 2-2 pont 
adható. Hiányos fogalommeghatározásért egész számú részpont adható. 
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Marketing alapismeretek 
 
1. A marketing minden egyes fejlődési korszakában mást jelentett. A gazdasági szemléletmód 

követte a gazdasági környezet megváltozását. Az alábbi időegyenesen két 
marketingkorszakot jelöltünk meg. Írja a megfelelő évszám fölötti téglalapba a hozzá 
tartozó korszak nevét, majd válassza ki a felsorolásból a korszakokra leginkább jellemző 
két-két meghatározást, és írja a megfelelő betűjelüket az üres négyzetekbe!  (2 + 2) 4 pont 

 
a) az árukat a piaci környezet figyelembevétele nélkül adták el 
b) erős konkurenciaharc 
c) differenciálódtak az igények 
d) erősödik a társadalmi gondolkodás 
e) egyénre szabott kínálat 
f) „pre-marketing” korszak 
g) a technikai fejlődés következtében árubőség alakult ki 
h) megjelenik a piacszegmentáció 
 

 
 
Értékelés: a két korszak helyes beírása 1-1 pontot ér. A korszakra jellemző két jellemző helyes 
megállapítás esetén jár az 1 pont. Páratlan helyes válasz esetén lefelé kerekítsünk! 
 
2. Egy termék megvásárlása bizonyos folyamat eredménye. Ismertesse ezt a folyamatot 

logikai sorrendben!  (5 x 1) 5 pont 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A fentiektől eltérő, rokon értelmű meghatározások is elfogadhatók. Minden helyes válasz 1 
pontot ér. 
 

1930 

Fogyasztóorientált korszak 

1990 

Társadalomorientált korszak 

b) 

g) 

d) 

e) 

Probléma 
felismerése 

Információ-
gyűjtés 

Alternatívák 
értékelése 

Vásárlási 
döntés 

Vásárlás utáni 
értékelés 
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3. Határozza meg a következő fogalmak jelentését!  (4 x 2) 8 pont 
 
• Értékesítési csatorna: az az út, amely megmutatja az áru útját a termelőtől a fogyasztóig. 

• Mikrokörnyezet: a vállalkozásnak az a környezete, amellyel a vállalat közvetlen 
kapcsolatban áll, elemeire a cég működése során hatással lehet. 

• Szegmentálás: a piac megismerését célzó és azt homogén részekre osztó eljárás. 

• Piackutatás: egy már működő vagy újonnan megvalósítandó kínálati tényező iránti 
konkrét kereslet várható alakulásának meghatározása. 

A fentiektől eltérő, de tartalmukban megegyező definíciókért is jár a két pont. Hiányos 
fogalommeghatározás esetén egész számú részpont adható. 

4. A felsorolt meghatározások közül melyik a kakukktojás? Aláhúzással jelölje az oda nem 
illő szót! Indokolja választását!  (3 x 1) 3 pont 
 
a) 
• skontó 
• rabatt 
• szezonális engedmény 
• lélektani árengedmény 
• viszonteladói engedmény 

Indoklás: A lélektani árengedmény a promóciós (ösztönző) árképzési formákhoz tartozik. 

b) 
• plakátok 
• járműveken elhelyezett hirdetések 
• megállító és útbaigazító tábla 
• rádióreklám 

Indoklás: A rádióreklám nem a közterületi reklámok közé tartozik, hanem az auditív 
reklámeszközökhöz. 

c) 
• Public Relations 
• reklám 
• értékesítési csatorna 
• eladásösztönzés 

 
Indoklás: Az értékesítési csatorna a marketing-mix eleme, a többi a 
promócióé/marketingkommunikációé.  
 
Más logikus megoldás is elfogadható a szaktanár belátása szerint. A helyes kiválasztásért 1 
pont jár akkor, ha az indoklás is helyes. 
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5. A Rogers-görbe vagy termék-életgörbe a termék piacon betöltött helyzetét mutatja meg. Az 
Ön terméke jelenleg a kocka szimbólummal jelölt helyen van. Jellemezze a termék jelenlegi 
piaci helyzetét a táblázat kitöltésével!  (5 x 1) 5 pont 
 

 

A termék-életgörbe szakasza: Növekedés 
A forgalom volumene: Növekszik 
A marketingköltségek: Csökkennek 

A vásárlók köre: Korai elfogadók / Véleményvezetők 
A marketingstratégia célja: A piaci részesedés növelése 

Minden helyes válasz 1 pontot ér. A rokon értelmű meghatározásokat is fogadjuk el! 
 
6. Osztálytársa vizsgázni fog marketingből, ezért az Ön segítségét kéri.  (2 x 1) 2 pont 
 
a) Melyik fogalomhoz kapcsolódnak a következő meghatározások? 

tanúsító, együttes, nemzetközi, EU (közösségi) 
 

védjegy 

Értékelés: 1 pont jár a helyes meghatározásért. 

b) Milyen különleges elbánásban részesítene egy VIP (Very Important Person = nagyon 
fontos személyiség) vendéget egy repülőtéri szállodában? Nevezzen meg 2 lehetőséget!  
 1 pont 
Bekészítés: virág, édesség, kedvenc ital, „saját” szobában való elhelyezés, vagy a legjobb 
szoba, megkülönböztetett bánásmód. 
 
1 pont akkor jár, ha a vizsgázó 2 különböző lehetőséget megjelöl. A megadott 
meghatározásokon kívül más is elfogadható a szaktanár belátása szerint.  
 
  

Eladott 
mennyiség 

Idő 
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7. A szakmai trendek követése meghatározó tényező a marketingszakmában. Válassza ki az 
alábbi felsorolásból a meghatározást leíró egy-egy fogalmat, majd válaszát írja a 
meghatározás alatti kipontozott részre!  (3 x 1) 3 pont 
 

PR (Public Relations = közönségkapcsolat) Imázs 

Etikett Személyes eladás  

Vásárlásösztönzés Protokoll 

a) A cég munkatársa közvetlen kapcsolat révén kísérli meg kedvező döntésre bírni a vendéget, 
a fogyasztót.  

Személyes eladás 

b) A hivatalos (nemzetközi) kapcsolatokban érvényesülő szokások és formaságok összessége. 
Célja a zökkenőmentes, udvarias légkör megteremtése a hivatalos kapcsolatokban. 

Protokoll 

c) Egy személyről vagy szervezetről kialakult szubjektív kép, amelyet a versenytársak, az 
üzleti partnerek és a fogyasztók alakítanak ki. Eszköze a Corporate Identity. 

Imázs 

Ezek vagy rokon értelmű megfelelőik fogadhatók el. Minden helyes párosítás 1 pontot ér. 
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