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Útmutató a vizsgázók teljesítményének értékeléséhez 
(az értékelőtanárok részére) 

 
Tisztelt Javító Kolléga! 
 
Az írásbeli vizsgadolgozatok javításakor kérjük, a következőket vegye figyelembe: 
 
1. A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra kizárólag a megadott pontszá-
mok adhatók.  
a) A teljes pontszám csak hibátlan feladatmegoldásért adható meg. 
b) Bizonyos feladatoknál példákat, jellemzőket kérünk, a pontszám ezek számával arányos. 

Többletpontszám nem adható még akkor sem, ha az elvártnál többet sorolna fel a 
vizsgázó. 

c) A megadott pontszámok további bontása csak ott lehetséges, ahol erre külön utalás 
van. Az így kialakult pontszámok csak egész pontok lehetnek.  

d)  A javítás során fel kell tüntetni a részmegoldásért járó részpontszámokat, és meg kell 
jelölni az előforduló hibákat és tévedéseket. 

e)  Bizonyos – pl. tesztjellegű – feladatoknál a javított válasz csak abban az esetben fogadható 
el, ha egyértelműen jelölte a vizsgázó, hogy melyik a végleges válasza. 

f) Ha a tesztjellegű feladatoknál az összes lehetséges választ megjelöli a vizsgázó, nem kap 
pontot. Ha a javítási-értékelési útmutatóban szereplő megoldások számánál több választ 
jelöl meg, akkor a többletválaszok számával a pontszámot csökkenteni kell. A feladatokra 
kapott pontszám nem lehet negatív. 

 
2. A számítási feladatoknál a vizsgázó számológépet használhat, de minden 
mellékszámításnál ki kell jelölnie: 

- a számított adat vagy mutató megnevezését, 
- a számítás módját (a matematikai műveletet a rendelkezésre álló adatokkal felírva), 
- a kapott eredményt mértékegységével együtt. 

a) Az egyes részszámításokért járó pontokat akkor is meg kell adni, ha a vizsgázó összevont 
vagy szétválasztott lépéseket, vagy más módon számolt. A vizsgázó a részszámításokat 
más sorrendben is végezheti. 

Jó munkát kívánunk! 
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1. feladat                       10 × 1 = 10 pont 

Az alábbi kérdésekre adott válaszlehetőségek közül válassza ki a helyeset, melynek betűjelét 
írja a kérdés melletti négyzetbe!  

 
1. Üledékes kőzet: 

A. andezit 
B. gránit 
C. bazalt 
D. mészkő 

 
2. Kiről van szó? 

Természetkutató, zoológus (ornitológus, ichthiológus, arachnológus), néprajzkutató, 
régész és politikus. Sokoldalúsága előtt tisztelegve az utolsó magyar polihisztornak és a 
madarak atyjának is nevezték. Legnépszerűbb munkája a "Madarak hasznáról és káráról". 
Emlékháza és sírköve Lillafüreden található. 

A. Kaán Károly 
B. Széchenyi Zsigmond 
C. Teleki Pál 
D. Herman Ottó 

 
3. Melyik város jellemzői a következők: Északi-középhegység, Sajó, Diósgyőri vár? 

A. Szekszárd 
B. Miskolc 
C. Ózd 
D. Győr 

 
4. Melyik város jellemzői a következők: Dél-Alföld, Maros, hagyma? 

A. Makó 
B. Békéscsaba 
C. Szeged 
D. Kecskemét 

 
5. Válassza ki a kakukktojást! Karsztjelenségek: 

A. cseppkő 
B. víznyelő 
C. töbör 
D. gleccser 
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6. Egészítse ki a meghatározást a megfelelő kifejezéssel! 

 
A ............................................ olyan feltételrendszer, amely a jelen szükségleteit úgy elégíti ki, 
hogy közben lehetővé teszi a jövő nemzedékei számára a saját szükségleteik fedezését. 

A. környezetszennyezés 
B. fenntartható fejlődés 
C. ökoszisztéma 
D. környezetvédelem 

 
7. Kit tekintenek a zsidó vallás alapítójának? 

A. Jézus 
B. Mózes 
C. Ábrahám 
D. Mohamed 

 
8. Hogy nevezzük azt a dokumentumot, amely az iratok kezelésének részletes szabályait 

tartalmazza? 
A. Levéltári szabályzat 
B. Ügyirat-kezelési szabályzat 
C. Iratkezelési szabályzat 
D. Szervezeti és működési szabályzat 

 
9. Miből készül a hecsedlilekvár? 

A. csipkebogyó 
B. som 
C. birs 
D. áfonya 
 

10. Válassza ki, hogy a felsoroltak közül melyik nem ügyviteli feladat! 
A. iktatás 
B. fénymásolás 
C. postázás 
D. hivatali levélre válaszadás 

Értékelés: Csak ezek a válaszok fogadhatók el 1-1- pontért 
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2. feladat        3 pont 

Egy utazási iroda szeretne felvenni egy új szállodát a foglalható szállások közé. 15 személy, 
aki kipróbálta a szállodát, 0-tól 10-ig terjedő skálán értékelte a szobákat és az ellátást. A 
következő diagram az általuk adott pontszámokat mutatja: 

 
Az utazási iroda csak abban az esetben veszi fel szállásai közé a vizsgált szállodát, ha az 
értékelők legalább 60%-a minimum 7 pontot ad a szobára és az ellátás színvonalára egyaránt. 
Bekerül-e a szálloda a foglalható szállások közé? Válaszát számítással indokolja! 
 
Indoklás:  
 
Nem kerül be (1 pont), mert 15-en kipróbálták, annak a 60%-a 9 (1 pont), és csak 8-an 
értékelték 7-től felfelé (1 pont). 
Értékelés: Tartalmilag helyes indoklásért és számolásért is jár a pont. Részpontszám adható. 
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3. feladat          2 pont 

Béci Hamburgban tölti a hétvégét barátaival. Szombat délutánra tervezik a világ legnagyobb 
vasúti terepasztala – a hamburgi Miniatur Wunderland – megtekintését. A terepasztalt sokan 
szeretnék látni, ezért a kiállítás honlapjára feltöltöttek egy diagramot, amely a bejutáshoz 
szükséges átlagos várakozási időt mutatja.  

 
 
A múzeum 10:00-kor nyit és 20:00-kor zár. A múzeumhoz 16:40-re érkeztek. Érdemes-e 
bemenni, ha legalább 2,5 óra szükséges a terepasztal megtekintéséhez? Válaszát indokolja! 
 
Indoklás: 
Nem érdemes. Ha 16:40-kor érkeznek, 120 percet kell várniuk→ 18:40-re jutnak be. 2,5 
órát, 150 percet lehetnek bent 21:10-ig, de a múzeum bezár 20:00 órakor. 
Értékelés: A tartalmilag helyes indoklásért és a számolásért is jár 1-1 pont. Részpontszám 
adható. 
 
4. feladat        5 + 1 + 1+ 1 + 3 = 11 pont 

Olvassa el az alábbi szöveget és válaszoljon a kérdésekre! 
 
Interaktív tájház és meseerdő a gömöri faluban 
 
Új turisztikai látványosságokkal gyarapodik Trizs, ezekkel még vonzóbbá válhat az Aggteleki 
Nemzeti Park szélén fekvő kis falu.  
Hat környékbeli település konzorciumban pályázott támogatásért, "Gömör szíve – a szív útjai" 
címmel nyertek. 
A fejlesztés célja, hogy megőrizzék a helyi értékeket, az építészeti örökséget. Ennek keretében 
Trizs központjában interaktív tájházat építenek, emellett Meseerdő elnevezéssel egy másik 
fejlesztést is megvalósítanak. Az Aggteleki Nemzeti Park területén önkormányzati tulajdonban 
levő erdőben ismeretterjesztő és meditációs utat létesítenek. Ez a leendő tájháztól indul majd 
egy kilométer hosszúságban, és az erdőben ér véget. Lényegében egy új kirándulóhely lesz, 
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ahol lombkoronás házak is épülnek függőágyakkal, továbbá magaslest alakítanak ki, valamint 
erdei pihenőhely, mezítlábas ösvény és szabadtéri oktatótér is készül. 
Az érkezők szakavatott idegenvezető segítségével túrázhatnak és megismerhetik a környék 
gazdag növény- és állatvilágát. A fejlesztések várhatóan még az idei nyáron, az idegenforgalmi 
főszezonban befejeződnek. 
Az interaktív tájház megnyitásával új közösségi teret alakítanak ki Trizsben, ahol különféle 
rendezvényeket, programokat szerveznek majd. Szeretnék bemutatni a régi helyi 
hagyományokat, így például azt, hogyan főzik a lekvárt, vagy miként fonnak kosarat. Ezek 
mellett ez a tér a falusi esküvőknek, a családi és baráti találkozóknak, valamint a jeles napokhoz 
kötődő eseményeknek is a helyszíne lehet. 
A község vezetője azt is elmondta, hogy a turisták többsége a helyi nevezetességek 
megtekintése után továbbutazik Aggtelekre és Jósvafőre. A falu turizmusában fontosak a helyi 
termékek, így a különféle lekvárok, befőttek és szörpök, amelyek a tavaly megnyitott 
gyümölcsfeldolgozó üzemben készülnek. Ezeket a termékeket a mintaboltban meg is 
vásárolhatják az érdeklődők. 
Az önkormányzat partneri együttműködést folytat a helyi szállásadókkal és a horgásztó 
tulajdonosával. A falu határában levő tó az egyik kiemelkedő turisztikai attrakciója a 
községnek, ahol nemcsak halakat foghatnak, hanem a partján kialakított parkban pihenhetnek 
is a látogatók, akik többségükben belföldről, kisebb részben Szlovákiából érkeznek ide. 

Forrás: turizmus.com 2019. május 02. 11:13  
 

a.) Nevezzen meg 5 célcsoportot, amelyet az új turisztikai attrakció érdekelhet!  
természetjárók, erdei iskolás csoportok, csendre vágyók, hagyományok iránt érdeklődők, 
kézműves termékek iránt érdeklődők, horgászok  
Értékelés: A helyes válaszokért 1-1 pont, maximum 5 pont adható. A fentiektől eltérő helyes 
válaszok is elfogadhatók. Többletpontszám nem, részpontszám adható.  
 

b.) Milyen látnivalóért utaznak tovább Aggtelekre, illetve Jósvafőre a Trizsbe látogatók? 

Cseppkőbarlang / Baradla-barlang 
Értékelés: A helyes válaszért 1 pont adható. 
 

c.) Melyik turisztikai régióhoz tartozik Aggtelek? 

Észak-Magyarország 
Értékelés: A helyes válaszért 1 pont adható. 
 

d.) Hányas számú főúton lehet eljutni Budapesttől Aggtelekre? 

3-as út, M3-as autópálya 
Értékelés: A helyes válaszért 1 pont adható. 
 

e.) Milyen hirdetési formák, online csatornák alkalmazását javasolná Trizs településnek, 
hogy szélesebb körben megismertessék attrakcióikat? Írjon 3 példát! 

Facebook oldal, település honlapja, Instagram oldal 
Értékelés: A helyes válaszokért 1-1 pont, maximum 3 pont adható. A fentiektől eltérő helyes 
válaszok is elfogadhatók. Többletpontszám nem, részpontszám adható.  
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5. feladat           13 pont 

Egy idegenforgalmi szaklapban az alábbi hirdetést olvasta. Mivel az állásra alkalmasnak érzi 
magát, írja meg motivációs levelét! Ügyeljen a formai követelményekre! 
 
Szállodai reggeliztető, Budapest 
  
A budapesti Hotel Rose*** belvárosi 110 szobás, 3 csillagos szálloda reggeliztetőt keres. 

Feladatok: 
• Előkészítés 
• Reggeliztetés 
• Utómunkálatok és az étterem tisztán tartása 

Kínálunk: 
• Versenyképes fizetés 
• Fiatalos csapat 
• Családias légkör 
• Stabil munkahely 

Szükséges: 
• turizmus és vendéglátás iránti elhivatottság 
• alapfokú angol nyelvtudás 
• ápolt megjelenés 
• szakmai tapasztalat előnyt jelent 

A fényképes önéletrajzokat és motivációs leveleket az alábbi e-mail címre várjuk: 
reggelizteto.rose@htl.hu 
Pál Ilona HR asszisztens 

A feladat értékelése: Motivációs levél (összesen 13 p) 
Címzett cég neve: 0,5 p 
HR-es neve: 0,5 p 
Tárgy: motivációs levél/kísérőlevél 1 p 
Udvarias megszólítás: 1 p 
Hivatkozás a forrásra/hirdetésre: 1 p 
Miért alkalmas a pozícióra? Meggyőző érvelés (3 érv említése) maximum 3 p. 
Konkrét pozitív tulajdonságok felsorolása, amelyek a pozícióhoz kapcsolhatók maximum 3 p 
Záró gondolat: 1 p 
Dátum: 1 p 
Aláírás: 1 p 
Félpont esetén lefelé kerekítsünk! 
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6. feladat       5 x 1 = 5 pont 

Motivációs levele és önéletrajza alapján behívták Önt egy személyes interjúra a Hotel Rose 
szállodába. Pál Ilona HR asszisztenssel kellene először találkoznia. Az interjúra – közlekedési 
akadály miatt – előre láthatóan késve fog érkezni. Hogyan oldaná meg ezt a problémát? Írjon 5 
érdemi megállapítást! 
 

• Telefonálni kell a várható késés miatt.  
• A telefonálás 10-15 perccel előbb történjen, mint a találkozó időpontja.  
• Köszönés és bemutatkozás után a telefonálás indokát el kell mondani.  
• Elnézést kell kérni a késésért. 
• Meg kell kérdezni, hogy a későbbi érkezés esetén még tudják-e fogadni.  
• Ha az időpont nem megfelelő, akkor mikor tudják fogadni. 

Értékelés: A helyes válaszokért 1-1 pont, maximum 5 pont adható. A fentiektől eltérő helyes 
válaszok is elfogadhatók. Többletpontszám nem, részpontszám adható.  
 
7. feladat       2 x 1 = 2 pont 

Mit jelent az ápolt megjelenés a reggeliztető munkakör esetében? Írjon 4 különböző elvárást a 
munkáltató részéről! 

• tiszta és rendezett ruházat 
• ápolt kéz és köröm, amely nem hosszú 
• kevés ékszer 
• tiszta, rendezett hajviselet 
• diszkrét smink hölgyek esetén 
• diszkrét/nem erős parfüm használata 
• ne legyen dohányszagú stb. 

Értékelés: A helyes válaszokért páronként 1 pont, maximum 2 pont adható. A fentiektől eltérő 
helyes válaszok is elfogadhatók. Többletpontszám nem, részpontszám adható.  
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8. feladat         8 x 1 = 8 pont 
Klicsák úr a feleségével töltött 3 éjszakát a Frutti szállodában, 2 ágyas szobában, melynek nettó 
napi ára: 17.000 Ft. Az idegenforgalmi adó összege 450 Ft/fő/éj. A vendégek 2019. május 1-én 
utaztak el, és készpénzben egyenlítették ki a számlát. 
Töltse ki a számlát! A mellékszámításokat is írja le! Egész számra kerekítsen! 
 
SZÁMLA Sorszám: GHT 12645867 

A számlakibocsátó neve, címe, 
bankszámlaszáma, adószáma:  
Hotel Frutti 
6453 Bácsalmás, Petőfi u. 134. 
Adószám: 12345678- 2- 42 

A vevő neve, címe, adószáma, 
bankszámlaszáma: 
 
Klicsák Vitold 
7400 Kaposvár, Futrinka u. 68. 

Fizetés módja: 
készpénz 

Teljesítés időpontja:  
2019. 05. 01. 

A számla kelte: 
2019. 05. 01. 

Fizetési határidő: 
2019. 05. 01. 

A termék 
(szolgáltatás) 
megnevezése, 
besorolási száma, 
egyéb jellemzői 

Mennyiségi 
 egység Mennyiség 

Egységár 
(áfa 
nélkül) 

Értéke 
(áfa 
nélkül) 

Áfa- 
kulcs 

Áthárított 
áfa 
összege 

Értéke 
(áfával 
együtt) 

 
5510 Szállodai 

szolgáltatás 
 

éj 3 17.000 51.000 18 9.180 60.180  

 
Idegenforgalmi 

adó 
 

éj 6 450 2.700 0 0 2.700 

 

       
 

       
 

       
Számlaérték áfa nélkül:  53.700  
Az áfakulcs 18%-os összege: 9.180  
A számla végösszege:  62.880 

 
Mellékszámítások: 
Áfa nélküli érték: 17.000 Ft x 3 éj = 51.000 Ft 
Áthárított áfa: 51.000 Ft x 0,18 = 9.180 Ft 
Értéke áfával együtt: 51.000 Ft + 9.180 Ft = 60.180 Ft 
Idegenforgalmi adó: 2 fő x 3 éj = 6 vendégéj 
6 éj x 450 Ft = 2.700 Ft 
Áfa nélküli számlaérték: 51.000 + 2.700 = 53.700 Ft 
18% áfa összege: 9.180 Ft 
Érték áfával együtt: 60.180 Ft + 2.700 Ft = 62.880 Ft 
Értékelés: Pontot csak a mellékszámítások leírása esetén adjunk, kivételt képez, ahol csak 
ismételni kellett a számot. Ha a számolás során a vizsgázó számszaki hibát ejt, de az ezt követő 
logikai menet megfelelő, akkor a további pont a hibás számmal is megadható a jó számítási 
módért.  
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9. feladat        3 x 3 = 9 pont 

Válaszoljon a képekhez kapcsolódó kérdésekre!  

 
Képek forrása: http://muemlekek.info/muemlek, https://genocideinvisegrad.wordpress.com/, 
https://pecsizsidosag.wordpress.com/2011/09/04,  

a.) Melyik valláshoz tartoznak a fenti egyházi épületek? 

A B C 
keresztény zsidó iszlám 

b.) Mi az imahelyek neve? 
A B C 

templom zsinagóga mecset/dzsámi 
 

c.) Melyik egyházi épület képéhez kapcsolná az alábbi jeleneteket? Válaszát írja a kép alá! 
   

B C A 

Képek forrása: https://vs.hu/magazin/, https://noklapja.nlcafe.hu/noklapja/2017/07/10, https://hu.wikipedia.org/  
Értékelés: Csak ezek a válaszok fogadhatók el 1-1 pontért mindhárom feladatrészben. 
  

a b c 
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10. feladat                3 + 3 = 6 pont 

A világörökségekkel kapcsolatosak a következő feladatok. 
 
a) Az alábbi szövegben dőlt betűvel jelzett két lehetséges fogalom közül válassza ki azt, 

amelyikkel az adott mondatok igazzá tehetők! Választását aláhúzással jelölje! 
 
1972-ben / 1896-ban született meg a legjelentősebb eszköz földünk egyetemes természeti és 
kulturális értékeinek megőrzésére: az UNWTO / UNESCO Világörökség Egyezménye. Az 
Egyezmény olyan egyedülálló jogi / pénzügyi eszköz, amely globális felelősségvállalást tesz 
lehetővé a világ kulturális és természeti értékeinek megóvásáért. Elfogadásának előzményei 
jóval korábbra nyúlnak vissza. Már az ipari forradalom / az I. világháború után felmerült 
egy nemzetközi mozgalom alapításának gondolata az Európán belül / kívül fekvő kulturális 
és természeti javak védelmére, a nemzetek közösségében azonban csak az asszuáni-gát 
építése kapcsán tudatosodott igazán ennek fontossága. Egy részletes vizsgálat után egy 
bizottság dönti el, hogy a jelentkezők közül kit kerüljön fel a Világörökség Jegyzékre / az 
Egyetemes Érték Rangsorba. (Forrás: https://www.vilagorokseg.hu/a-vilagoroksegrol) 
 
Értékelés: Két-két helyes kiválasztásért adható 1-1 pont. Összesen 3 pont szerezhető, félpont 
esetén lefelé kerekítsünk. 
 

b) A hazai világörökségek sorszámát írja a táblázat megfelelő oszlopába! Egy helyre több 
helyszín is kerülhet, mindegyiket jelölje! 
 

1. Budapest – a Duna-partok, a Budai Várnegyed és az Andrássy út  
2. Hollókő Ófalu és környezete  
3. Az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt barlangjai  
4. Az ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság és természeti környezete  
5. Hortobágyi Nemzeti Park – a Puszta  
6. Pécs (Sopianae) ókeresztény temetője  
7. Fertő / Neusiedlersee kultúrtáj  
8. Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj 

 
Szempontok A világörökségek sorszáma 

Kulturális kategória 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8. 

Természeti kategória 3. 

Szomszédos országgal közös 3., 7. 

 
Értékelés: Soronként 1 pont adható, amennyiben minden megadott sorszám helyesen 
szerepel. Összesen 3 pont szerezhető. 
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11. feladat                                                                                                            3 × 1 = 3 pont 
Határozza meg a következő fogalmak jelentését! 
Turisztikai motiváció: azok az utazási szándékok/célok, amelyek az embereket a 
turizmusban való részvételre ösztönzik. 
Tömegturizmus: az országok tipikus attrakcióit nagy létszámban látogató, alacsony 
vásárlóerővel rendelkező kereslet. 
Utazási ügynökség: az utazásszervezők által szervezett utazásokat értékesítik, és egyéb 
kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtanak (közvetlenül) az utasok/turisták részére. 
 
Értékelés: a megadottakkal tartalmában megegyező, azonos értelmezésű válaszokért is jár 1-1 
pont. 
 

12. feladat         4 + 1 + 3 = 8 pont 

Bár jelentősen elterjedtek a nemzetközi választékot nyújtó vendéglátó egységek, mi is joggal 
lehetünk büszkék gasztronómiánkra. Olvassa el az alábbi szöveget, és válaszoljon a kérdésekre! 
 
A 2016-os évet a „Gasztroélmények Éve” kampánnyal hirdette a hazai marketingszervezet, és 
megszületett a „Deklaráció a magyar gasztronómiáról”. Ez többek között azokat a közös 
alapelveket és célokat rögzíti, amelyek szem előtt tartásával és követésével a magyar 
gasztronómia hatékonyabban járulhat hozzá az országkép formálásához, a turisztikai kínálat 
bővítéséhez, valamint a helyi és regionális keresletélénkítéshez. 

Az esemény alkalmával debütált a „Gasztroélmények Éve 2016” hivatalos honlapja, a 
Gasztroelmeny.hu is. Az oldalon található Magyarország legteljesebb gasztronómiai 
eseménynaptára, amely lehetővé teszi, hogy gyorsan és egyszerűen lehessen szemezgetni a több 
száz esemény között egészen a tematikus év végéig.  

A gasztronómiai turizmus mára a turizmus egyik legdinamikusabban fejlődő és legkreatívabb 
szegmensévé vált. A Turisztikai Világszervezet szerint is ételeink és italaink fogyasztása olyan 
egyedi élményt nyújt, amely meghatározó Magyarország turisztikai kínálata szempontjából. 

A nemzeti marketingszervezet azonban jóval többet tűzött ki célul, mint az emblematikus 
magyar ételek és italok népszerűsítése: a gasztronómiai vonatkozású keresletélénkítés mellett a 
SZÉP kártya használatának ösztönzése; a vendégéjszakaszám növelése; a turisták költésének 
növelése; a falusi turizmus népszerűsítése, illetve a trendi vidéki helyszínek hangsúlyozása is 
fontos szempont. A „Gasztroélmények Éve 2016” egy ernyőkampány, melynek valamennyi 
kommunikációs csatornáját felhasználva egészen december végéig népszerűsítik a magyar 
gasztronómiát, az év gasztroeseményeit határokon innen és határokon túl egyaránt. 

 A jelenkori magyar gasztronómia ereje az évezredes hagyományok, a legendás magyar 
vendégszeretet, a kiváló minőségű helyi alapanyagok és a korszerű, egészségtudatos trendek 
találkozásában rejlik. Ételeink és italaink elkészítésekor kiemelt jelentősége van emellett a 
kreativitásnak és ötletgazdagságnak is, amelyet világszerte Magyarországhoz, a magyar 
szellemi és tárgyi örökséghez, találmányokhoz társítanak. Emellett a gasztronómia szorosan 
kapcsolódik a magyar csúcsteljesítmények (hungarikumok) általános nemzeti kampányához. 
A gasztronómiához köthető hungarikumok ugyanis kiválóan alkalmasak arra, hogy a magyar 
gasztronómia jó hírét vigyék a világba. 

Forrás: turizmus.com, 2016. március 24. 18:5 alapján 
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a) Fogalmazza meg, hogy turisztikai szempontból miért lényeges, hogy megőrizzük a magyar 
konyha (gasztronómia) értékeit! Tegyen három érdemi megállapítást! 
 

• A turizmusban jól eladható termék a helyi étel és ital. 
• Az országimázs részét képezi. 
• Programokat lehet rá építeni (gasztronómiai fesztiválok, borturisztika). 
• A magyar konyha kreatív, változatos. 
• A gasztronómiai programok minden szezonban elérhetők. 
• A turisták kíváncsiak a helyi/autentikus ételekre és italokra stb. 

 
Értékelés: A fentiektől eltérő bármely 3 helyes megállapításért is 1-1 pont jár. Többletpontszám 
nem adható, összesen 3 pont szerezhető. 
 
b) Hogyan járul hozzá a kereslet élénkítéséhez a SZÉP-kártya? 
 
A SZÉP-kártya kedvezményesen adható béren kívüli juttatás, évi 150 ezer forint kérhető 
a vendéglátás/melegétel „zsebbe”, és csak Magyarországon költhető el. 
 
Értékelés: A fentiektől eltérően megfogalmazott helyes válaszért is jár 1 pont. 
 
c) Írjon 2-2 létező, konkrét példát az alábbiakhoz! Általános megnevezés (pl. szüret) nem 

fogadható el. 
 
Gasztronómiai témájú rendezvény, fesztivál: Vonyarcvashegyi disznótoros és kolbásztöltő 
verseny; Libadalom (Siófoki libanapok); Piros lábos fesztivál—Szigetmonostor; 
Esztergomi lecsófesztivál; Vecsési káposztafeszt stb. 
 
Italokhoz kapcsolódó rendezvény, fesztivál: Akali szüreti felvonulás; Pannonhalmi bornap; 
Zalaegerszegi sörfesztivál; Nyitott pincék Budafokon; Balatoni hal- és borünnep – 
Balatonfüred; Tihanyi pünkösdi pálinkapiknik stb. 
 
Hazai borvidék: Ászár-Neszmély, Etyek-Buda, Sopron, Badacsony, Hajós-Baja, Mór, 
Szekszárd, Balaton-felvidék, Kunság, Tokaj, Balatonboglár, Mátra, Tolna, Villány, 
Balatonfüred-Csopak, Bükk, Nagy-Somló, Zala, Csongrád, Pannonhalma, Eger, Pécs 

Gasztronómiai hungarikum: karcagi birkapörkölt, Gundel-örökség - Gundel Károly 
gasztronómiai és vendéglátóipari öröksége és a Gundel Étterem, bajai halászlé, tiszai 
halászlé, magyar gulyásleves (de élelmiszeripari hungarikumokat is elfogadhatunk: pl.: 
csabai és gyulai kolbász, Pick szalámi, debreceni pároskolbász, kürtőskalács stb.) 

Értékelés: A rendezvények esetében konkrét helyszíneket várunk (mivel az ország minden 
területén vannak ilyenek, ezért a vizsgázó a saját környezetéből is említhet példát). Ne fogadjuk 
el az általános megnevezést, pl. borfesztivál, szüret, főzőverseny! Két-két helyes példáért jár 1-
1 pont, félpont esetén lefelé kerekítsünk! Összesen 4 pont szerezhető ebben a feladatrészben. 
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13. feladat                 4 × 1 = 4 pont 

Hasonlítsa össze a két szállodatípust a megadott szempontok alapján! Írja be az adott típusra 
jellemző ismérveket a táblázat megfelelő helyére! 

 Konferenciaszálloda Gyógyszálloda 

Telepítés helye jól megközelíthető, nyugodt 
környezet 

gyógytényező közelében, 
gyógyhelyen, csendes helyen 

Tartózkodási idő viszonylag rövid, 1–4 nap az átlagnál hosszabb, 1–3 hét 

Fő célcsoport üzletemberek, egyéni és csoportos 
konferenciavendégek 

gyógyulni vágyók, 
mozgássérültek, idősebbek 

Jellemző 
szolgáltatás konferenciatermek, technika kezelések, orvosi vizsgálat 

Minden sor helyes megoldása 1 pontot ér. Más, az útmutatótól eltérő szakmailag helyes 
válaszok is elfogadhatóak. Páratlan számú válasz esetén lefelé kerekítsünk, összesen 4 × 1 = 4 
pont adható. 

14. feladat 5 pont 
 
Az alábbi szálloda földszinti szervezeti felépítésébe illessze be az alább felsorolt 
munkaköröket! Figyelem! Nem kell minden munkakört besorolnia. A nagy szállodákra 
jellemző szervezeti megoldás alapján helyezze el a munkaköröket! 

Főkönyvelő  Chief Engineer Reservation Agent   Vezető szobafőnök 

Recepciós  Szobaasszony  Room’s Division Manager         Kasszás 

Főportás   Úszómester  Door Attendant      Banquet Manager 

Londiner   Referens  Portás                 Valutaváltó 
  

 Room’s Division Manager  

 FOM  

Vezető szobafőnök Főportás Chief Cashier 
Recepciós Portás Kasszás 

Reservation Agent Door Attendant Valutaváltó 

 Londiner  
 
A táblázatban az oszlopok (munkaterületek, azaz recepció–porta) felcserélhetőek, de 1-1 oszlop 
tartalmának meg kell egyezni az útmutatóban szereplőkkel. A RDM és a FOM helye csak ebben 
a hierarchiában helyes. Két-két jó besorolásért 1 pont jár. Erre a feladatra  
5 × 1= 5 pont adható. 
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15. feladat                  5 × 1 = 5 pont 

Az alábbi megállapításokról döntse el, hogy igazak vagy hamisak! Tegyen X-et az állítás 
melletti megfelelő oszlopba, ezzel jelölje választását! 

Megállapítás Igaz Hamis 
A 4P a marketing eszközrendszer összetevőinek rövidítése, amely magában 
foglalja a termék kialakítását, az árazást, a piackutatást és a 
kommunikációt. 

 X 

Az értékesítéspolitikán (Place) azokat az elosztási csatornákat értjük, 
amelyeken keresztül szolgáltatásainkat eljuttatjuk a vendégekhez, 
turistákhoz. 

X  

A kommunikációs mix (Promotion) a piacbefolyásolási eszközök, a 
vállalat és a fogyasztók közötti információáramlás összessége. X  

A turizmusban az árpolitika (Price) az árak előzetes rögzítését jelenti, mivel 
beszállítóink árkialakításáért is felelősséggel tartozunk.  X 

A termékpolitika (Product) a termékek kihelyezését és reklámozását 
foglalja magában.  X 

Értékelés: Csak ezek a válaszok fogadhatók el 1-1 pontért. 

16. feladat                  3 × 2 = 6 pont 

Fogalmazza meg röviden, hogy mi a különbség az alábbi fogalompárok tagjai között! 

• Racionális vásárló – Impulzusvásárló 

A racionális fogyasztó/vásárló általában tájékozódik a megvásárolni kívánt 
termékről/szolgáltatásról, és tudatosan választ, míg az impulzusvásárlót pillanatnyi 
hatások befolyásolják (érzelmi, meglátja a terméket stb.). 

• Reklám – PR 

A reklám olyan egyoldalú, fizetett, nem személyes befolyásolás, amellyel a fogyasztókat 
vásárlásra késztetjük, míg a Public Relation célja a bizalom kiépítése, az imázs javítása. 

• Árdifferenciálás – Árengedmény 

Árdifferenciálás során ugyanazt a terméket eltérő áron (akár drágábban az alapárnál) 
értékesítik (pl. különböző szegmenseknek, különböző szezonokban stb.), míg az 
árengedményeket valamilyen motivációs céllal adják (pl. mennyiségi, előre fizetési stb.) 

Értékelés: Minden helyes megfogalmazásért 2 pont jár. Pontatlan vagy hiányos 
megfogalmazásért egész számú részpont adható. 
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