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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 
adott 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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feladat 5 × 1 = 5 pont 
Válassza ki az alábbi, szállodai témájú felsorolásokból a kakukktojást! Húzza alá az oda nem 
illő egyetlen kifejezést és indokolja választását! 

a) Group rate 
 Corporate rate 
 Occupancy rate 
 Package rate 
 Wholesaler rate 
 
Indoklás: A szobaár fajtái közé nem illik az occupancy rate (foglaltság), mert az egy 
kapacitásmutató szám. 
 

b) Csoportbejárat 
 Főbejárat 
 Poggyászbejárat 
 Hátsó bejárat 
 Gazdasági bejárat 
 
Indoklás: A szállodai szakmában nem használatos a „hátsó” jelző; nincs hátsó bejárat 
fogalom.  
 

c) Vendégszoba 
 Széfhelyiség 
 Szerverszoba 
 Poggyásztároló 
 Textilraktár 
 
Indoklás: A vendégszoba vendégforgalmi helyiség, a többi pedig üzemi terület. 
 

d) Executive room 
 Living room 
 Family room 
 Business room 
 Pet friendly room 
 
Indoklás: A living room a nappalit jelenti angolul, a többi kifejezés a szállodai vendégszoba 
típusait tartalmazza.  
 

e) Lepedő 
 Párnahuzat 
 Izzadságvédő 
 Paplanhuzat 
 Portörlő ruha 
 
Indoklás: A vendégágy textíliái közé nem illik a szobalányok által használt portörlő ruha.  
Csak ezek a válaszok fogadhatók el. 
 
Értékelés: Csak a megadott aláhúzásokra és indoklásokra adható meg a feladatonként 1 pont, 
mivel a kakukktojások nagyon egyértelműek. Erre a feladatra összesen 5 × 1 = 5 pont adható. 



Turisztika ismeretek — középszint Javítási-értékelési útmutató 

1911 írásbeli vizsga 4 / 17 2019. május 15. 

 
1. feladat 4 × 1 = 4 pont 
Írjon példákat a táblázatba a résztvevők utazásának alapvető célja (a motiváció) szerinti 
turizmusfajták említésével!  

 
Szabadidő turizmus Hivatásturizmus 

üdülőturizmus üzleti utazás 

városi turizmus  rendezvényturizmus 

vallási turizmus kongresszusi turizmus 

kulturális turizmus  incentive turizmus 

 
Értékelés: Bármely két helyes megoldás 1 pontot ér. Minden egyéb helyes példa 
(egészségturizmus, tanulmányutak stb.) elfogadható. 

 
2. feladat 6 × 1 = 6 pont 
Egészítse ki egy-egy odaillő fogalommal az állításokat!  
 
a) A/z kínálat az áruknak és szolgáltatásoknak az a mennyisége, amelyet adott időszakban 

meghatározott áron a termelők vagy előállítók hajlandóak előállítani és piacra vinni. 
 
b) A bizonyos szempontok alapján azonos tulajdonságokkal rendelkező emberekből álló 

csoportotokat (piaci) szegmenseknek nevezik. 
 
c) Azt a szolgáltatásegyüttest, amely utazás-, szállás- és egyéb szolgáltatásokból legalább 

kettőt tartalmaz, utazási csomagnak vagy utazási package-nek nevezzük.  
 

d) A/z fogadóképesség a turisztikai célterületek tárgyi és egyéb infrastrukturális 
felkészültségét, valamint a turisták fogadása érdekében létrehozott szolgáltatások 
összességét jelenti. 
 

e) A/z turisztikai statisztika a turizmusban részt vevő személyek magatartásának, továbbá a 
turizmushoz kapcsolódó gazdasági folyamatok számbavételével és elemzésével 
foglalkozik. 

 
f) A/z nyugta olyan írásbeli nyilatkozat, amelyben az aláíró a megnevezett pénzösszeg 

átvételét igazolja, elismeri. 
 

Értékelés: Az útmutatóban megadottakkal tartalmában megegyező, de eltérő megfogalmazású 
megoldásokért is megadható az 1-1 pont. Maximum 6 pont adható. 
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4. feladat 5 × 1 = 5 pont 
Párosítsa az adott stílushoz illő megnevezéseket vagy nevet! 
 

1. reneszánsz   a) Lechner Ödön 
2. gótika    b) Jáki templom 
3. román stílus   c) Herkules-kút (Visegrádi palota) 
4. barokk    d) Gödöllői Grassalkovich-kastély 
5. szecesszió    e) Anjou-kor (XIV. sz.) építészete 

 
1. 2. 3. 4. 5. 

C E B D A 

 
Értékelés: Minden helyes párosításért 1 pont, maximum 5 pont adható. 

 
5. feladat 5 × 1 + 2 + 2 + 2 = 11 pont 

Olvassa el az alábbi újságcikket és oldja meg a feladatokat!  
2019 tavaszától Debrecenből is repülhetünk Máltára  
Forrás: turizmus.com  2018. október 23. 17:42  

Málta egyre népszerűbb a magyar utazók körében, ezt jelzi, hogy az előző évhez képest 2017-
ben 28 százalékkal több magyar vendég érkezett a szigetországba. A tavalyihoz hasonlóan az 
idei szezon is nagyon jól alakult – a Máltai Idegenforgalmi Hivatal többek között ezt 
megköszönni és megünnepelni hívta meg partnereit egy kötetlen, vacsorával kísért budapesti 
sétahajózásra. 

Amint azt a képviseletvezető rövid prezentációjában elmondta, Málta turizmusa összességében 
dinamikusan növekszik, a 2010 óta eltelt időszakban közel 1 millióval nőtt az éves teljes 
vendégszám. A jó összeköttetésnek köszönhetően a kelet-európai térségből is egyre többen 
érkeznek a szigetországba. Magyarországról 2017-ben közel 27 ezren választották úti célként 
Máltát, az átlagos ott-tartózkodás 6,6 éjszaka volt. Mivel ma már mintegy 5000 magyar él az 
országban, a látogatóba érkező rokonok és barátok is emelik az utazások számát. 

Málta igyekszik lépést tartani a növekvő érdeklődéssel, ezt mutatja, hogy 2017-ben összesen 
686 új ágyat adtak át, a közeljövőben pedig további 20 ezerrel növekszik a férőhelyek száma. 
De a szálláshelyek nemcsak számban, hanem változatosságban is bővülnek. A főváros, Valletta 
kínálatában újdonságot jelentenek az óváros kisebb palotáiból átalakított 6-8 szobás hangulatos 
„palazzo (palota)” butikhotelek. Aki pedig másféle romantikára vágyik, az Gozo szigetén 
immár nyaralókká alakított luxus parasztházakban is megszállhat. 

Málta továbbra is főként a nyaralóvendégek körében népszerű (ők teszik ki a beutazók 85%-
át). Emellett a kétnyelvű ország angol nyelvtanfolyamai is egyre keresettebbek, miközben 
esküvői helyszínként és nászútra is mind többen választják a témában speciális kínálatot nyújtó 
Máltát. Ezen a téren ugyancsak találunk újdonságot: ettől az évtől már azonos nemű párok 
hivatalos házasságkötésére is van lehetőség a szigetországban. Ez komoly vonzerő lehet az 
LMBT közösség tagjainak. 
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Mivel a magyar utazók körében évről évre nagyobb hangsúlyt kapnak a hosszú hétvégék, és 
Valletta mindössze kétórás repüléssel elérhető, gyarapodik azoknak a száma is, akik nem egy 
egész hetet, hanem csak néhány napot töltenek a szigeten. Valletta „2018-as Európa Kulturális 
Fővárosa” programja idén erre is jó apropót kínált, illeszkedve ahhoz az általános törekvéshez, 
hogy az ország kulturális desztinációként is egyre vonzóbb legyen. 

Jó hír, hogy Magyarország és Valletta között tovább bővül a diszkont repülőjáratok száma: 
2018. november 1-jétől hétfőn, kedden, pénteken és szombaton Budapestről, 2019. április 1-
jétől pedig már Debrecenből is indulnak járatok. 

a) Döntse el az állításokról, hogy igazak-e vagy hamisak! Válaszát a megfelelő oszlopba írt 
X-szel jelölje!   

Állítás Igaz Hamis 

A vendégek száma 27.000 fővel növekedett Máltán 2017-ben.   X 

A korábbi palotákból 68 szobás butikhoteleket alakítanak ki.  X 

A Máltára látogató vendégek 15%-a nem üdülési céllal látogatja meg a 
szigetországot. X  

2019 áprilisától nehezebbé válik a kiutazás, mert csak Debrecenből 
indulnak járatok Máltára.  X 

A tanulmányi turizmus egyre népszerűbb Máltán. X  

 
Értékelés: Csak ezek a válaszok fogadhatóak el. 

b) Nevezzen meg négy célcsoportot, amelyet érdemes a Máltai Idegenforgalmi Hivatalnak 
megcéloznia marketingtevékenységével! 

 
városlátogatók, pihenni/üdülni/nyaralni vágyók, angolul tanulni vágyó fiatalok, 
nászutasok, kulturális turisták, LMBT közösség tagjai  

 
Értékelés: A cikk alapján ezek a szegmensek ismerhetők fel, de egyéb helyes válaszért is adható 
pontszám. Két jó felsorolásért jár 1-1 pont, így itt 2 pont szerezhető. 
 
c) Milyen eszközökkel népszerűsíthető egy ország vagy desztináció? Nevezzen meg négyet! 
 

(imázs) filmek, tv-reklámok, tematikus kiadványok, turisztikai oldalak/site-ok, 
rendezvények, kirendeltségek stb. 

 
Értékelés: Két jó válaszért jár 1-1 pont. Egyéb helyes jellemző is elfogadható, maximum 2 pont 
szerezhető ebben a feladatrészben. 
 
d) Jellemezze a butikhoteleket négy sajátosság felsorolásával! 
 

városközpontban vagy turisztikai attrakciók közelében helyezkednek el, magas 
színvonalúak (4-5*), alacsony szobaszám, kis méret, személyre szabott kiszolgálás, 
kevés szolgáltatás 

Értékelés: Két jó válaszért jár 1-1 pont. Egyéb helyes jellemző is elfogadható, maximum 2 
pont szerezhető ebben a feladatrészben. 
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6.  feladat 4 × 1 = 4 pont 

Írja az alábbi ételeket a táblázat megfelelő helyére! Minden ételnevet csak egy – a 
legjellemzőbb – csoportba soroljon! 
 
bejgli,   császármorzsa,      falafel,     flódni,     kuszkusz,     kebab,     maceszgombóc,     
sólet 
 

Zsidó konyha Európai konyha Arab/török konyha 
sólet bejgli kuszkusz 
flódni császármorzsa falafel 
maceszgombóc  kebab 

 
Értékelés: A megadott elemek helyes beírásáért páronként 1-1 pont adható. Maximum 4 pont 
szerezhető. 
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7. feladat 3 × (1 + 1) = 6 pont 
Nevezze meg az alábbiakban látható hungarikumokat, illetve a hozzájuk kapcsolódó turisztikai 
régiót!  
 

Hungarikum Megnevezés Régió 

 

Kalocsai 
népművészet, írás, 
hímzés, pingálás 

Dél-Alföld 

 

Vizsolyi Biblia Észak-Magyarország 

 

Budapest (vagy 
felsorolva a Duna-

partok, a Budai 
Várnegyed és az 

Andrássy út)  

Közép-
Magyarország 

Források: https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/ilyen-a-festett-oriastojas/, 
 http://varosvedo.hu/tag/samodai-jozsef-zugloi-helytorteneti-muhely/ 
http://kamaraonline.hu/cikk/vilagoroksegi-helyszinek 

Értékelés: A hungarikumok esetében az útmutatóban megadottakkal tartalmában megegyező, 
de eltérő megfogalmazású megoldásokért is megadható az 1 pont, a turisztikai régiók 
elnevezését viszont csak pontosan fogadjuk el az 1 pontért. Maximum 3 x 2 = 6 pont adható. 
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8. feladat 3 + 4 = 7 pont 
a) Melyik megyéket jelölik a betűk? Nevezze meg a megyeszékhelyüket is! 

 
 

 A B C 
Megye Hajdú-Bihar Bács-Kiskun Veszprém 

Megyeszékhely Debrecen Kecskemét Veszprém 

 
Értékelés: Minden helyes megnevezésért 0,5 pont adható. Csak a helyes megoldás ér pontot. 
Páratlan számú helyes válasz esetén lefelé kerekítsünk! Maximum 3 pont adható. 

 
b) Melyik megyére igazak az alábbi állítások? A megye betűjelét (ld. előző táblázat) írja a 
megfelelő sorba! Az egyes állításoknál több válasz is lehetséges!  

Állítás Válasz(ok) betűjele 
A megye területén nincs borvidék. A 
A megye területén legalább kettő borvidék található. B, C 
A megye területén van nemzeti park. A, B, C 
A megye területén nemzeti park és borvidék is található. B, C 

 
Értékelés: A helyes válasz esetén soronként 1 pont adható.  Csak akkor jár az 1 pont, ha a 
megadott betűk szerepelnek a megoldásban, tehát ha az adott sorban több vagy kevesebb betűt 
írt a vizsgázó, akkor az adott sorért nem kap pontot. 
 
  

A 

B 

C 
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9. feladat  4 × 1 = 4 pont 
Ön a Pillangó szállodában dolgozik gyakornokként, és az ajándéküzletben értékesítői 
feladatokat is ellát. Az egyik vendég a mai napon vásárolt a pulton kihelyezett áruk közül egy 
üveg 0,25 l-es, 5 puttonyos tokaji aszút 3.500 forintért, illetve egy hímzett terítőt 9.800 Ft-ért, 
melyről Ön bevételi pénztárbizonylatot töltött ki, mert nem tudta a pénztárgépet használni 
áramkimaradás miatt. 
   
Töltse ki az alábbi bizonylatot az Ön által ismert adatokkal! 
 
Kitöltendő adatok a megfelelő helyekre (fentről lefelé haladva):  
aktuális dátum, fizetendő összeg – 13.300 Ft – betűvel és számmal kiírva,   
a „Szöveg” részben az 5 p. tokaji aszú 0,25 l, alá a kalocsai hímzett terítő,   
velük egy sorban a termékek ára a helyi érték figyelembevételével,    
majd az összesen adat (13.300 Ft) szerepel.  
      
Értékelés: A megadott adatokért páronként 1-1 pont jár, a 8 helyes adatért maximum 4 x 1 = 4 
pont adható. Az egyéb adatok/aláírások kitöltéséért nem jár pont. 

Forrás: http://www.argep.hu/trend/BEVE/Beveteli-penztarbizonylat-25-x-3.html 
  

Tokaji aszú 5p. 0,25 l 

Kalocsai terítő 

Vizsga dátuma 

3.500

9.800 

13.300 

13.300 Tizenháromezer-háromszáz
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10. feladat  5 + 3 = 8 pont 

A Pillangó szállodában (1234 Nagyrét, Erdő u. 1.) felkérik Önt, hogy egy céges évzáró parti 
megszervezésében segítsen. A rendezvény kapcsán telefonon érdeklődött egy cégvezető. A 
NAZAK vállalattól (4321 Várhely, Gát u. 15.) várhatóan 25 fő érkezik. Ez év december 14-én 
16:00-tól 20:00 óráig szeretnének egy különtermet, ahol először egy vetítéssel egybekötött 
cégértékelést tartanának, majd ünnepi vacsora zárná a rendezvényt. 
 
a) Számolja ki, hogy mennyibe kerülne a cégnek az évzáró parti, ha a 40 fős Lepke 
rendezvényterem bérleti díja óránként 8.000 Ft + 27% áfa technikai berendezéssel együtt, és a 
vacsora ára 6.000 Ft/fő! 

Rendezvényterem: 4 óra x 8.000 Ft  =  32.000 Ft  2 pont 
Rendezvényterem áfa: 32.000 Ft x 0,27 =    8.640 Ft 1 pont 
Vacsora: 25 fő x 6.000 Ft   =150.000 Ft  1 pont 
Összesen:        190.640 Ft   1 pont 
 
b) Ön és másik gyakornok kollégája hostessként/hostként fog részt venni a rendezvényen. 
Mi az elvárt megjelenés az ilyen alkalmakkor a szállodát képviselő férfi és női dolgozók 
esetében? Említsen három elvárást! Válaszában térjen ki a ruházaton túl az egyéb kiegészítőkre 
is! 
 

• Ruházat: egyenruha, ha ez nincs, akkor fehér felső és sötét alj.  
• Ápolt megjelenés, nem feltűnő ékszerek és illat.  
• Kényelmes sötét alkalmi cipő. 

 
Értékelés: Az útmutatóban megadottakkal tartalmában megegyező, de eltérő megfogalmazású 
megoldásokért, illetve egyéb helyes válaszokért is megadható az 1-1 pont. Maximum 3 pont 
szerezhető. 
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11. feladat 4 + 4 + 4 + 2 = 14 pont 

A NAZAK vállalat (ld. 10. feladat) várja a Pillangó szálloda ajánlatát a céges évzáró partira. 
Küldje el az ajánlatot, amelyben tájékoztatja a cégvezetőt (Ambrus András urat) az árakról, 
javasol számukra technikai eszközöket a vetítéses prezentációhoz! A szálloda 40% előleget kér 
a megrendeléskor a 15500655-24242424 bankszámlájukra átutalni, melynek összegéről 
tájékoztassa a megrendelőt, illetve kérje a további pontosításhoz (teremberendezés, vacsora- 
menü, italfogyasztás) az egyeztetést telefonon vagy személyesen! 
 
a) Fogalmazza meg az ajánlatot, írja meg a levelet! 
Tartsa be az üzleti levelezés formai és tartalmi előírásait! 
 
Mintalevél 
 
Pillangó szálloda 
1234 Nagyrét, Erdő u. 1. 
 
NAZAK 
4321 Várhely, Gát u. 15. 
Ambrus András cégvezető úr részére 
 
Tárgy: Árajánlat 
 
Tisztelt Ambrus András Úr / Cégvezető Úr! 
 
Telefonos érdeklődésére küldöm a Pillangó szálloda ajánlatát a tervezett évzáró 
rendezvénnyel kapcsolatban: 
Dátum / a rendezvény tervezett időpontja: ez év december 14.  
Várható létszám: 25 fő 
A rendezvény helyszíne: Lepke terem (40 fős) 
Az igénybevétel időtartama: 16:00−20:00 óráig 
A terem felszereltsége: vászon, projektor, laptop, mikrofon 
Várható költségek: Terembérlet (8.000 Ft + áfa/óra) – 4 óra x 10.160 = 40.640 Ft 
   Vacsora – 25 fő x 6.000 Ft = 150.000 Ft 
   Összesen: 190.640 Ft 
Amennyiben ajánlatunk elnyerte tetszését, várjuk megrendelését, melyet 40% előleg 
befizetésével garantálunk Önöknek. A (190.640 x 0,4 ≈) 76.000 Ft előleget szíveskedjék a 
15500655-24242424 számú bankszámlánkra átutalni. 
A további részletek pontosítására (teremberendezés, vacsoramenü, italfogyasztás) 
szívesen állunk rendelkezésére személyesen vagy telefonon. 
Várom visszajelzését/visszaigazolását! 
 
Dátum: Nagyrét, a vizsga napja 
 
Üdvözlettel: 
 
Vizsgázó neve 
ügyintéző 
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Értékelés: 
Levél formai követelménye: összesen 4 pont: 
Feladó adatai: 0,5 pont 
Címzett: 0,5 pont 
Tárgy megjelölése: 0,5 pont 
Megszólítás: 0,5 pont 
Levél felépítése logikus: 0,5 pont 
Elköszönés: 0,5 pont 
Dátum: 0,5 pont (lehet a fejlécben is) 
Aláírás: 0,5 pont 
Ennél a részfeladatnál fél pontszám esetén lefelé kerekítsünk! 
 
Tartalmi részek: összesen 4 pont: 
Rendezvény időpontja: 0,5 pont 
Létszám: 0,5 pont 
Megrendelt szolgáltatás leírása (terem, technika): 0,5 pont 
Teljes összeg megadása: 0,5 pont 
Előleg kiszámítása: 0,5 pont 
Utalás az átutalással történő fizetésre, számlaszám megadása: 0,5 pont 
Utalás a feltételek pontosítására: 0,5 pont 
Visszajelzés kérése: 0,5 pont 
 
b) Címezze meg az alábbi borítékot, amelyben elküldi az ajánlatot! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Értékelés: A címzett és a feladó megfelelő tartalmáért és elhelyezéséért is jár 2-2 pont. Hiányos 
vagy pontatlan kitöltésért egész számú részpont adható. A feladó irányítószámát mindkét helyre 
írva fogadjuk el, a címzettnél csak a megadott helyen jár érte pont. Összesen 2 x 2 = 4 pont jár 
ezért a feladatrészért. 
  

 
 

NAZAK 
Ambrus András cégvezető úr 
részére 
 
Várhely 
Gát u. 15. 
 
4321

Pillangó szálloda 
(1234) Nagyrét  
Erdő u. 1. 
1234 
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c) Az üzleti kommunikáció a gyakorlatban már gyakran e-mailben történik. Az alábbi 
szövegben dőlt betűvel szedve két kifejezést talál. Húzza alá ezek közül azt, amelyikkel Ön 
egyetért, és amelyik megfelel az üzleti érintkezés szabályainak! 
 
Az e-mailezéssel kapcsolatos első szabály a tárgy mezőre vonatkozik. A tapasztalatok azt 
mutatják, hogy tárgy nélkül / tárgy megadásával célszerű a leveleket kiküldeni. A tárgy 
tartalma minél konkrétabb / általánosabb legyen! Az első levélváltáskor érdemes a „Tisztelt 
Uram” / „Kedves Uram” megszólítást alkalmazni. A megszólítás abban az esetben hagyható 
el, ha több hosszabb / több rövidebb levélváltás történik.  
 
Értékelés: Páronkénti helyes aláhúzásért jár 1-1 pont, összesen 2 pont szerezhető. 
 
12. feladat 10 × 1 = 10 pont 

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

 
1. Melyik tevékenység nem tartozik a vendéglátás fő tevékenységei közé? 

A. termelés 
B. beszerzés 
C. értékesítés 
D. fogyasztás 

 
2. Az alábbiak közül melyik áfakulcsot nem használták az éttermekben, szállodákban 

2018-ban? 
A. 5% 
B. 15% 
C. 18% 
D. 27% 
 

3. Melyik nem része a SWOT analízisnek? 
A. lehetőségek 
B. kötelezettségek 
C. veszélyek 
D. gyengeségek 

 
4. Az alábbiak közül melyik nem illik a vendégtípusok közé? 

A. szangvinikus 
B. kolerikus 
C. bulimikus 
D. flegmatikus 

  

D 

B 

B 

C 
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5. Melyik állítás igaz a svájci szervizre? 

A. A felszolgálók a tálon elhelyezett ételeket bemutatva a vendég bal oldalán 
megvárják, míg a vendégek szednek a tálakról. 

B. A meleg ételeket adagolva, nagy tálakon viszik és mutatják be a vendégeknek, 
majd a tálalóasztalokról tányérokra rakva helyezik a vendég elé. 

C. A szakács tányérokra tálalja az ételeket, a felszolgáló így viszi ki és  
helyezi a vendég elé. 

D. A felszolgáló jobb oldalról a vendég asztalára helyezi a tálakat a megfelelő 
tálalóeszközökkel, a vendégek maguk szednek. 

 
6. Melyik állítás igaz a vállalkozások PR tevékenységére?  

A. A PR célja, hogy a vállalat iránt növelje a vásárlók bizalmát. 
B. A PR a vállalati költséggazdálkodást javítja. 
C. A PR-t (Public Regulation-t) mindenkinek be kell tartania. 
D. A belső PR a hatóságokat célozza meg, mert szükséges jó kapcsolatokat ápolni 

ezekkel. 
 

7. Melyik nem illik a felsorolt eszközök közé? 
A. citromfacsaró 
B. mokkáskanál 
C. kávéfőző 
D. csészealátét 

 
8. Melyik munkakör nem jellemző a vendéglátó üzletekben? 

A. mosogató 
B. chef 
C. animátor 
D. felszolgáló 

 
9. Melyik nem tartozik a marketingmix elemei közé? 

A. ár 
B. termék 
C. eladás helye 
D. piac 

 
10. Melyik bor nem illik a felsorolásba? 

A. egri bikavér 
B. egri leányka 
C. egri merlot 
D. egri zweigelt 

  

C 

A 

A 

C 

D 

B 
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13. feladat             6 × 1 = 6 pont 

Az alábbiakban online marketingeszközöket talál. Párosítsa ezek elnevezését a tartalmukkal! 
Írja az eszközök betűjelét a táblázat megfelelő sorába! 
 

A. keresőoptimalizálás 
B. vírusmarketing 
C. mobilmarketing 
D. vállalati blog 
E. webanalitika 
F. fórum 

Az online eszköz/tevékenység tartalma Az eszköz 
betűjele 

Képes az internetes látogatottság (pl. honlapoké) mérésére, professzionális 
mérőszámok készítésére és elemzésére. E 

Bármely mobileszközön vagy hálózaton keresztül lehetővé teszi, hogy a 
fogyasztóknak – adott időben elfoglalt – földrajzi helyzetének megfelelő 
üzeneteket, reklámokat küldjön a vállalat. 

C 

Ennek segítségével egy weboldal a találati listák elején jelenik meg, ha 
bizonyos kulcsszavakat beütnek a fogyasztók az interneten erre szakosodott 
oldalakra. 

A 

Egy formai és tartalmi megkötésektől mentes weboldal, melyen jellemzően egy 
cég dolgozói rendszeresen bejegyzéseket tesznek a cég számára fontos 
témákról, termékekről. 

D 

Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy párbeszédet folytassanak 
egymással. Az üzeneteket csoportosítják témák szerint, hogy jobban 
áttekinthető legyen az oldal tartalma. 

F 

Egy jól megszerkesztett film, kép vagy rövid tartalom, ami arra ösztönzi az 
online felhasználókat, hogy a marketingüzenetet minél többen továbbítsák. B 

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



Turisztika ismeretek — középszint Javítási-értékelési útmutató 

1911 írásbeli vizsga 17 / 17 2019. május 15. 

 
14. feladat            2 + 4 + 4 = 10 pont 

A turisztikai termékek és desztinációk speciális marketingtevékenységet igényelnek, mivel 
szolgáltatások értékesítése történik nagyon komplex módon. 
 
a) Állítsa sorrendbe az alábbi marketingfeladatokat 1-től 7-ig! Írja a sorszámot a tevékenység 
elé (1-essel jelölje az időben legelőbb elvégzendő feladatot)! 
 
… 4 … Marketingstratégia meghatározása 
… 7 … Ellenőrzés és a stratégia esetleges módosítása 
… 2 … Célcsoport meghatározása 
… 5 … Marketing akcióterv készítése 
… 1 … Helyzetelemzés, SWOT 
… 3 … Piaci pozicionálás 
… 6 … Végrehajtás az ütemezés szerint 
 
Értékelés: Hibátlan megoldás esetén 2 pont jár, egyébként 0 pont. 
 
b) Melyek a turizmusmarketing sajátosságai? Említsen négyet! 

egy földrajzi helyhez, területhez kötött, időszakos jellegű (nyári tengerparti üdülés 
vagy téli síelés), érzelmekre hat, országimázs-építésre is jó, emlékezetes élményeket 
ígér, tematizálható stb. 

Értékelés: Bármely – akár a megadottaktól eltérő – 4 helyes jellemzőért jár 1-1 pont. 
 
c) Nevezzen meg két mutatószámot, amellyel a turizmus teljesítményét mérik! 
 

látogatók száma (belföldi, nemzetközi), szállóvendégek száma, vendégek/látogatók 
megoszlása, átlagos tartózkodási idő, turisztikai bevétel, költés stb. 

 
Értékelés: Bármely – akár a megadottaktól eltérő – 2 helyes mutatószámért jár 2-2 pont. 
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