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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 pont-
számok 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 3 × 1 = 3 pont 
Adja meg az alábbi fogalmak definícióját! 

a) morotvató: lefűzött holtág, természetes módon vagy folyószabályozásnál is 
kialakulhat 

b) tanúhegy: egy terület felszínének valamilyen módon lepusztult, eredeti magasságát 
és rétegződését kőzetanyagának keménysége révén megőrző, elkülönülő 
kiemelkedés 

c) agglomeráció: tömörülés, sűrűsödés. Szűkebb értelemben egy nagyváros és 
környéke népességének a város közigazgatási határán túlterjedő tömörülése. 

Értékelés: Az útmutatótól eltérő, tartalmában azonos válasz is elfogadható a javítótanár 
belátása szerint. Minden helyes definíció egy-egy pontot ér.  
 
 
2. feladat 5 × 1 = 5 pont 
Párosítsa az összetartozó fogalmakat! Írja a megadott települések betűjelét a táblázat megfelelő 
oszlopába! 

A.) Csömödér      B.) Komárom  C.) Tatabánya      D.) Tiszasüly E.) Mátraderecske 
 

gyógyiszap Turul emlékmű kisvasút mofetta Monostori erőd 

D C A E B 

 
Értékelés: Csak ezek a válaszok fogadhatók el egy-egy pontért. 
 
3. feladat 10 × 1 = 10 pont 

Jelölje be a mellékelt térképen a következőket! 
 

1. Sajó 5. Aggteleki-karszt 9. Vértes 

2. Szolnok 6. Hollókő 10. Maros 

3. Siófok 7. Őrség  

4. Tolna megye 8. M1 autópálya  
 
A folyók esetében a teljes magyarországi szakaszt jelölje folyásiránnyal együtt, települések 
esetében X-et írjon az Ön által gondolt helyre, és írja oda a település számát! Hegységek, 
megyék, régiók esetében karikázza be az Ön által gondolt területet, autópálya esetén pedig 
rajzolja be annak nyomvonalát! 
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Forrás: https://d-maps.com/carte.php?num_car=2286&lang=en 
 
Értékelés: Csak ezek a megoldások fogadhatók el. A javítótanár minimális eltérést tolerálhat. 
 
4. feladat 1 + 1 = 2 pont 
Válassza ki a felsorolásokban a kakukktojást! Húzza alá az oda nem illő kifejezést!  
 

a) Szigetvár, dzsámi, Zala megye, Szulejmán, Zrínyi Miklós 
b) Bivalyrezervátum, Kányavári-sziget, Zala-folyó, Kis-Balaton, Őrség 

Értékelés: A kakukktojások nagyon egyértelműek, így csak ezeket a megoldásokat fogadjuk el 
egy-egy pontért! 
 
5. feladat 1 + 3 + 1 = 5 pont 
Olvassa el az alábbi forrásszöveget és válaszoljon a kérdésekre! 
 

Emlékhely, szamárfarm, termálfürdő 
Kiskun Emlékhely nyílt Szankon, mely modern eszközökkel mutatja be a kunokat, a 
magyarokba beolvadó népet, és vezérüket, Szankot, akinek nevét a település viseli. 
Az emlékparkot tízéves előkészítést követően hozták létre, 350 millió forintos vissza nem 
térítendő uniós forrásból. Az emlékhely 33 település történelmének egy kevéssé ismert 
korszakát mutatja be. 
A Magyarországon élő kunok életével ismerkedhetünk itt meg, láthatjuk az Árpád-kori 
templomot a kettős körárokkal, valamint a védművet, amellyel a mongol támadás ellen 
védekeztek. 

1

2

3 

4

5

6

7

9 

10

8 



Turisztikai ismeretek — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

2011 írásbeli vizsga 5 / 18 2020. május 14. 

A modern látogatóközpont mellett, a szabadban ezerméternyi út vezet végig a történelmen, ahol 
megismerkedhetünk az akkori – újraépített – lakóházakkal is. A későbbiekben folyamatos 
régészeti feltárás is zajlik majd az emlékhely területe mellett, ahová táborokat szerveznek a 
gyerekeknek. Könyv formában megszületett a település legendája-meséje Szank vezérről, amit 
később egy táncjátékba is átültetnek. 
A kiállítótérben a huszonnégy képes tabló nemcsak a helyi értékeket, de az ötven hungarikumot 
is bemutatja a látogatóknak. A tablókon levő QR-kód és okostelefon segítségével az érdeklődők 
ezekről többet is megtudhatnak. 
A Kiskun Emlékhely vonzó turisztikai program lehet azoknak is, akik a közeli kiskunmajsai 
Jonathermál fürdőbe igyekeznek, ahol motel és kemping található. 
A belföldi és külföldi turisták a környék látnivalói közül igencsak kedvelik a település melletti 
szamárfarmot, amely májustól szeptemberig várja az idelátogató csoportokat. Az állományt 
különböző fajtájú és színű állatok alkotják. 
A petőfiszállási tanyavilág része a Pálosszentkút Kegyhely, amely más érdeklődésű látogatókat 
vonz: ez ugyanis az Alföld egyik legjelentősebb búcsújáró helye. 1791-től kapta meg az egyházi 
engedélyt a zarándokjáráshoz, de már a középkorban is állt ezen a helyen egy kicsi kápolna. 
Ma szépen parkosított nagy területe, forrása, patakja mind vallási, mind turisztikai 
szempontoknak megfelelő környezetet biztosít.  

Forrás: turizmus.com 2019. július 08. 11:46  

 
a) Melyik turisztikai régióban található a szövegben említett Szank?  Dél-Alföld    (1 pont) 

b) Jelölje be és nevezze meg a térképen a fenti régióhoz tartozó megyéket!  (3 pont) 

c) Milyen stílusban épült az említett Árpád-kori templom?   Román           (1 pont) 

Értékelés: Csak ez a válasz fogadható el 1 pontért. 
 

Bács-
Kiskun 

Csongrád 

Békés 
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6. feladat 6 + 5 = 11 pont 
Válaszoljon az alábbi – jellegzetes épületeinket bemutató – képek melletti kérdésekre! 

Milyen épülettípus látható a képen? 
dzsámi/mecset (1 pont)
Mikor épült? (Csak az évszázadot adja meg!) 
XVI. század (1 pont)
Kik építették az épületet? 
törökök (1 pont)
Mire szolgált ez az épülettípus? 
imahely (1 pont)
Hogy nevezik, és mire szolgált a háttérben 
látható erkélyes torony? 
minaret (1 pont) 
innen szólították imára a hívőket (1 pont) 

A képen a Száraz-Rudnyánszky kastély látható.
Milyen stílusban épült a kastély? 
barokk (1 pont)
Mikor épült? (Csak az évszázadot adja meg!) 
XVIII. század (1 pont)
Hogyan hasznosítható egy kastélyépület a 
turizmusban? Írjon 3 példát! (3 pont) 

• szálloda 
• rendezvényhelyszín 
• múzeum stb. 

Forrás: http://tukekartya.pecs.hu,  http://www.fesztivalnaptar.hu/I202325  
 
Értékelés: Csak ezek a válaszok fogadhatók el. A kastélyok hasznosítására más, a javítótanár 
szerint helyes megoldás is elfogadható. 

 
7. feladat 3 × 1 = 3 pont 
Mely, a kultúr- és vallástörténetben használt fogalmak definícióját ismeri fel az alábbiakban? 
 

Definíció Fogalom 

Még friss, nedves vakolatra készülő festmény freskó 

Olyan tárgy/jelvény, amely egy bizonyos személyre vagy 
allegóriai alakra nézve jellemző attribútum 

Megfelelő, alkalmas, tetsző kóser 

 
Értékelés: Csak ezek a válaszok fogadhatók el. 



Turisztikai ismeretek — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

2011 írásbeli vizsga 7 / 18 2020. május 14. 

8. feladat 3 + 2 = 5 pont 
A következő feladat a zsidó ünnepekkel kapcsolatos. 
a) Válassza ki a felsorolásból és írja a képek alá a hozzájuk köthető ünnep nevét!  

Ros Hásáná  Purim,   Hanuka,  Szukot,   
 Pészách,  Jom Kipur,   Sábát/Shabbat 

 
Sábát Pészách Hanuka 

Képek forrása: https://www.askideas.com/50-beautiful-shabbat-shalom-greeting-pictures-and-photos , 
https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/ , https://www.etsy.com/pl/listing/568430427/  

Értékelés: Minden helyes elnevezés egy-egy pontot ér. Csak ezek a válaszok fogadhatók el. 

b) Válassza ki az egyik képet és röviden ismertesse az ünnepet! Magyarázza el az elnevezést 
és az esemény lényegét! 

Rövid ismertetés:  
Sábát: Szombat, egy pihenőnap, amikor mindennemű munka tilos, a Szombat szimbolizálja a 

zsidó ember szemében a Teremtést és a Teremtőt egyaránt, azt a Teremtőt, aki hat napon át 
teremtette a világot és a hetedik napon megpihent. A zsidó ember imádkozik, a Tórát 
tanulmányozza és minden tekintetben különbséget igyekszik tenni a hét hat, dolgos napja és 
a hetedik, a pihenőnap között. Bejövetele péntek este van, a család együtt van, gyertyát 
gyújtanak, ünnepi kalácsot (barcheszt) és bort fogyasztanak, imádkoznak. (Kulcsfogalmak: 
Istennek szentelt pihenőnap, munkát végezni tilos, ünnepi ételek) 

Pészach: A nyolcnapos ünnep a felszabadulás emlékét őrzi, és azt idézi, hogy Izrael gyermekei 
a kétszáztíz esztendős egyiptomi rabság után, több mint 3300 évvel ezelőtt tömegesen 
kivonultak Egyiptomból. Ünnepi estéje a széder, mely alatt maceszt (kovásztalan kenyér) 
kell ennie, 4 pohár bort innia, keserű füvet kell ennie, el kell mondani a kivonulás történetét 
(Hágádá) és dicsőítő zsoltárokat kell mondania. (Kulcsfogalmak: egyiptomi kivonulás, 
kovásztalan kenyér) 

Hanuka: nyolc napig tart. Annak a győzelemnek állít emléket, amelyet a Mákkábeusok három 
évig tartó szabadságharc után arattak az Izraelt elfoglaló szíriai görögök fölött. A harc i. e. 
165-ben a Jeruzsálemi Templom visszafoglalásával ért véget. A Templomban talált gyertya- 
olaj egy nap helyett csodás módon 8 napra volt elegendő.. A “chánuká” azt jelenti: 
“felavatás”, s arra utal, hogy újra Isten oltalmába ajánlották a Templomot, amelyet a pogány 
bálványok és praktikák beszennyeztek.  (Kulcsfogalmak: Templom visszafoglalása, olaj 
csodája) 

Értékelés: A feladatrészért 2 pont jár, ha a két kulcsfogalom megjelenik a leírásban. Egész 
számú részpont adható. 
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9. feladat 5 × 1 = 5 pont 
Sorolja fel és jellemezze egy-egy mondattal az iszlám vallás 5 alappillérét/oszlopát! 

• Hitvallás: Vallani, hogy Allah az egyetlen Isten és Mohamed az ő prófétája. 
• Adakozás: A szegények támogatása adományokkal. 
• Zarándoklat: Mekkába életében legalább egyszer. 
• Imádkozás: Napi ötszöri ima. 
• Böjt/Ramadán: A Ramadán hónapjában, napkeltétől napnyugtáig nem lehet enni 

és csak vizet lehet inni. 
Értékelés: Minden alapelv helyes említéséért és jellemzéséért egy-egy pont adható. A 
megadottól eltérő megfogalmazás is elfogadható. 
 
10. feladat 1 × 1 = 1 pont 
Döntse el az állításról, hogy igaz-e vagy hamis! Választását jelölje a megfelelő oszlopba írt X-
szel! 

Állítás Igaz Hamis 

Az evangélikus vallást más néven helvét vallásnak is hívjuk.  X 

Értékelés: Csak ez a válasz fogadható el. 
 
11. feladat 1 + 2 + 1 + 2 + 3 = 9 pont 
Olvassa el az alábbi újságcikket és válaszoljon a kérdésekre! 

Húzóágazattá kezd válni a turizmus Szegeden 

Kezdenek kialakulni a gasztro-utcák, és már a bulinegyed sem hiányzik Szegedről. Újabban a 
már meglévő szórakozóhelyek tőszomszédságában nyitnak új kávézót, éttermet, esetleg sörözőt 
Szegeden. Míg korábban igyekeztek minél messzebb menni a konkurenciától a vendéglátósok, 
addig most inkább a másik tőszomszédságában nyitnak új helyet. Ez annak a jele, hogy van 
fizetőképes kereslet a városban, így nyári estéken teltházzal üzemelnek az egymás mellett 
sorakozó szórakozóhelyek, kicsit úgy, mint Budapesten a Ráday utcában. 
Ilyen lett például a Kölcsey utca, amelyen csak az idén legalább négy új hely nyílt, így kilenc 
különböző profilú hellyel találkozhatunk. Ez a szegedi Belváros egyik legrövidebb utcája, ám 
közel van mind a Kárász utcához, mind a Dugonics térhez, mind a Dóm térhez, ezért a turisták 
előszeretettel sétálgatnak itt. Igazi gasztro-utcává fejlődött az utóbbi években az Oskola utca is, 
ahol szintén nagy a választék, az itt fellelhető vendéglátóhelyek között van hamburgerező, 
cukrászda, pizzéria, török specialitásokat kínáló étterem, klasszikus vendéglő és a 
reformkonyha is. 
Az egyetemi és középiskolás diákság szórakozásának központja a bulinegyed. Ez a rész a 
Hősök kapujától indul, a Vitéz utcánál csatlakozik azokhoz a pizzériákhoz, kifőzdékhez, 
olcsóbb menzákhoz, borozókhoz, sörözőkhöz, melyek kifejezetten az egyetemisták igényeihez 
igazodtak. 
A legtöbb hely úgy is tele van, hogy az egyetemisták még nem érkeztek meg a városba. Ez is 
mutatja, hogy egyre több a turista Szegeden. A város rendre ott szerepel a legkedveltebb magyar 
városok között. Szeged az üzleti célú egyéb szálláshelyekkel együtt számított vendégéjszakák 
száma alapján a 11. legnépszerűbb magyar úti cél. 
Forrás: www.turizmus.com alapján, letöltve: 2019. augusztus 03. 11:38 
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a) Nevezzen meg két vendéglátó üzlettípust (profilt), amelyek nem szerepelnek a cikkben! 

étterem (fine dining), önkiszolgáló étterem, kávéház, kávézó, teázó, drinkbár, diszkó, 
fagylaltozó, bisztró stb. 

 
Értékelés: Bármely két – akár az útmutatóban megadottakon kívüli – helyes válaszért összesen 
1 pont jár. Fél pont és többletpont nem adható. 
 
b) Jellemezze röviden az önkiszolgáló éttermeket az alábbi szempontok alapján! 
 

Szempont Jellemzés 
Elhelyezkedés Forgalmas helyeken, iskolákban, irodaházakban stb. 
Választék Egyszerű, házias ételek, menük, készételek stb. 

Berendezés, kialakítás 
sajátosságai 

Pultrendszer, melegentartók, tálalók, hűtött pultok, 
terelőkorlát stb. 
a vendégtérben egyszerű asztalok, székek stb. 

Árak olcsóbb árak (mint egy étteremben), menüárak, napi 
rendszerességgel megfizethető árak stb. 

 
Értékelés: Bármely helyes jellemző említését fogadjuk el. Két-két szempontért egy-egy pont 
adható, maximum 2 pont szerezhető. Félpont nem adható, lefelé kerekítsünk! 
 
c) Nevezzen meg két konkrét halételt, amelyet egy szegedi halászcsárdában kínálna! Köretet 
is írjon, ha szükséges! 

• Szegedi halászlé, harcsapaprikás túrós csuszával 
• Rántott/sült/csőben sült/grillezett stb. ponty, busa, keszeg stb. főtt burgonyával, 

rizzsel, majonézes burgonyával stb. 

Értékelés: Bármely két konkrét halétel említéséért összesen 1 pont jár. Ne adjunk pontot a lazac, 
tintahal és egyéb tengeri halak vagy sushi említéséért, mert azok nem jellemzőek!   
 
d) A Szegeden sétáló turisták számára szeretné bemutatni a magyaros választékot és a 
hungarikumokat. Válassza ki a fenti cikkből azokat a vendéglátó üzlettípusokat, amelyek erre 
alkalmasak, illetve amelyek nem szolgálják ezt a célt! Írjon 2-2 példát mindkét csoporthoz! 
 
Alkalmas: klasszikus vendéglő, borozó, cukrászda, reformkonyha, kifőzde 
Nem alkalmas: hamburgerező, pizzéria, török specialitásokat kínáló étterem, olcsó menza 
 
Értékelés: Két-két helyes példáért egy-egy pont adható, maximum 2 pont szerezhető. 
 
e) Soroljon fel a cikkben szereplő turisztikai régióhoz köthető 3 db hungarikumot!  
 
bajai halászlé, tiszai halászlé, magyar tanya, halasi csipke,  
alföldi kamillavirágzat, csabai és gyulai kolbász, Herz classic téliszalámi,  
kalocsai fűszerpaprika-őrlemény, magyar akác és akácméz, makói hagyma,  
pálinka, Pick téliszalámi, szegedi fűszerpaprika-őrlemény 
 
Értékelés: A megadottakból bármely három hungarikum említéséért egy-egy pont adható.  
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12. feladat 2 + 2 + 2 = 6 pont 
Olvassa el az alábbi cikket és válaszoljon a szálláshelyekkel kapcsolatos kérdésekre! 
 

Aludj a szabad ég alatt – Szuper bivakszállások! 

A francia eredetű bivak (bivouac) szó szabad ég alatt tartózkodást, táborozást jelent. Ezt a 
természetjárók is sokféleképpen értelmezik, ezért mi, a klasszikus bivakolás fogalmától 
némileg eltérve, olyan helyeket válogattunk össze, amelyek nem csupán fekhellyel, de valami 
plusszal is kecsegtetnek egy hálózsákos, odakint éjszakázós túra során.  

2015 szeptemberében adták át hazánk legmagasabban fekvő kilátóját, a Péter hegyesén álló, 
felújított Galya-kilátót, amelynek tetején három hálófülkét is kialakítottak. A vasbeton cellák 
hangulatát színes ablakok és kerek fémajtó dobja fel, némi Hobbitfalva-hangulatot adva a belső 
tereknek. A puritán kialakítás azonban ne tévesszen meg senkit, mert puha ágy és fűtött 
fürdőszoba ugyan nem várja a vendégeket, van viszont világítás, áram és Wi-Fi, ami egy 
bivakszállás esetében fényűző luxusnak számít. A Galyatető Turistacentrum által működtetett, 
mintegy 30 méter magas kilátó egész évben várja a vendégeket. Egy fülkében maximum öten 
alhatnak, egy éjszaka ára pedig jelenleg 2000 forint/fő. 

 
Forrás: http://www.turistamagazin.hu/aludj-a-szabad-eg-alatt-szuper-bivakszallasok.html 
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a) Hasonlítsa össze a fenti bivakszállást és egy budapesti városi szállodát a megadott 
szempontok szerint!  
Tegye a megfelelő relációs jelet (<, =, >) a két szállástípus közé! 

 

Szempont 

Bivakszállás 

Relációsjel 

Városi szálloda 

Szobák száma < 
Belföldi vendégek aránya > 
Árak < 
Természetközelség > 
Szolgáltatások száma < 
Személyzet létszáma < 

 
Értékelés: A helyes jelölések esetén 2 pont jár, 1 hibánál 1 pont adható. Több hibás jelölésnél 
nem jár pont. 
 
b) Számítsa ki az alábbi mutatókat a fenti cikkben szereplő szálláshely példáján! Írja le a 

számítás menetét! Az eredményeket egész számra kerekítse! 
 

• Maximális bruttó bevétel egy teltházas napon: 
Mellékszámítás: 3 fülke × 5 férőhely × 2 000 Ft/fő = 30 000 Ft 

 
• Éves nettó árbevétel 20%-os férőhely-kihasználtság esetén: 
Mellékszámítás: 30 000 Ft ÷ 1,05 (áfa) × 0,2 (kihasználtság) × 366 nap = 2 091 429 Ft 
Elfogadható még: 
Mellékszámítás: 30 000 Ft ÷ 1,05 (áfa) × 0,2 (kihasználtság) × 365 nap = 2 085 714 Ft 
Mellékszámítás: 30 000 Ft ÷ 1,18 (áfa) × 0,2 (kihasználtság) × 365 nap = 1 855 932 Ft 

 
Értékelés: Mindkét helyes számítás egy-egy pontot ér. 

c) Hogyan történik egy vendég érkeztetése egy városi szálloda recepcióján, ha előzetes 
szobafoglalással rendelkezett? Írja le a vendég köszöntése utáni négy legfontosabb lépést 
időrendben! 

• a szobafoglalás azonosítása  
• a vendég adatainak egyeztetése (cardex kitöltetése vagy a már kitöltött kártya 

aláíratása)  
• a fizetési feltételek tisztázása  
• a legszükségesebb információk és a szobakulcs átadása 

 
Értékelés: A fenti lépések számítanak a leglényegesebbeknek, így ezeket kell tartalmaznia a 
felsorolásnak. Természetesen más megfogalmazásban is elfogadható a hasonló tartalom. Két-
két helyes lépésért egy-egy pont adható, maximum 2 pont szerezhető. 
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13. feladat 5 pont 
Családi vállalkozásában (JóBor Kft., 6743 Felsőruta, Rozmaring u. 4. info@jobor.hu) 
borkóstoló megrendezésére készülnek. A megrendelő: Loncz Izabella, a Levendula Ruházat 
(5656 Alsóbélahalom, Pethő u.1. liza@lendularuha.hu) HR asszisztense. Loncz asszony 
kérésére 35 fő számára kell egy 6 borból álló, Magyarországra jellemző kínálatot összeállítania. 
Ön – a vállalkozás ügyintézője - az alábbi borokat választotta különböző hazai pincészetektől: 
 
- Egri bikavér (száraz, 2012),  
- Somlói juhfark (száraz, üde, savas, 2018),  
- Irsai Olivér (száraz, gyümölcsös, illatos, 2017),  
- Sárga muskotály (félszáraz, üde),  
- Tokaji furmint (édes, késői szüretelésű),  
- Alföldi kadarka rozé (félszáraz, lendületes, gyümölcsös, 2019).  
 

Állítsa kóstolási sorrendbe a borokat, és írja melléjük, hogy fehér- vagy vörösborról van szó! 
 

Sorrend Bor neve Bor színe 

1. Somlói juhfark fehér 

2. Irsai Olivér fehér 

3. Sárga muskotály fehér 

4. Alföldi kadarka rozé rozé 

5. Egri bikavér vörös 

6. Tokaji furmint fehér 
 

Értékelés: Két-két helyesen megjelölt színpárosítás egy-egy pontot ér, maximum 3 pont. Ha a 
vizsgázó helyes fogyasztási sorrendbe állította a borokat, akkor még 2 pontot kap. (A helyes 
sorrend alapelve: fehér bor – illatos fehér bor – rozé bor – vörös bor – édes bor. A száraztól 
az édesig, fehértől a vörösig, fiatalabbtól az idősebbig, könnyedtől a testesebbig.) Egy hiba 
esetén 1 pont jár, több helytelen sorrendnél nem jár pont. Ebben a feladatrészben (6 × 0,5) + 
2 = 5 pont szerezhető. Egész számra, lefelé kerekítsünk! 
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14. feladat  10 pont 
Az előző feladatban tárgyalt rendezvény mához két hónapra lenne 17:00 órakor, családi 
vállalkozásuk székhelyén, a borospincében.  
A borkóstoló ára 6.000 Ft/fő. A megrendelővel telefonon egyeztette javaslatát, mellyel Loncz 
Izabella egyet is értett, de a megbeszéltekről írásbeli visszaigazolást kért. 
E-mail-ben csatolmányként küldjön visszaigazolást, melyben a rendezvény pontos árát 
megadja, valamint kér 30% előleget, melyet egy héttel a rendezvény előtt kér átutalni az LK 
Bank 44444444-555555555-00000000 számú számlájukra, a hátralékot pedig a borkóstolót 
követően 8 napon belül kéri! Lemondást egy héttel az érkezés előtt fogadnak el díjmentesen. 
Tartsa be az üzleti levelezés szabályait és ügyeljen a külalakra is!  

Mintalevél 
 
JóBor Kft.  
6743 Felsőruta, Rozmaring u. 4.  
info@jobor.hu (Az e-mail-címek elhagyhatók, a cím egymás alatti sorokba is rendezhető.) 
 
Levendula Ruházat  
5656 Alsóbélahalom, Pethő u.1.  
liza@lendularuha.hu 
Loncz Izabella HR asszisztens asszony részére 
 
Tárgy: visszaigazolás 
 
Tisztelt Loncz Izabella Asszony/Úrhölgy! 
 
Korábbi telefonbeszélgetésünkre hivatkozva ezúton küldöm borkóstoló rendezvénnyel 
kapcsolatos visszaigazolásomat. 
 
Dátum: 20….. – a vizsga napja után 2 hónappal, kezdés: 17 órakor  
Létszám: 35 fő 
 
Helyszín: vállalkozásunk borospincéje (6743 Felsőruta, Rozmaring u. 4.)  
A szolgáltatás leírása: borkóstoló, minden résztvevő 6-féle bort kóstol (a borok felsorolása 
nem szükséges, de megadható). 
A program ára: 35 fő × 6 000 Ft = 210 000 Ft 
A 30% előleget (210 000 × 0,3 = 63 000 Ft) a rendezvényt megelőző egy héttel korábban 
(a pont akkor jár, ha pontos dátumot ad meg a vizsgázó) kérem átutalni az LK Banknál 
vezetett 44444444-555555555-00000000 számú számlánkra. 
 
A hátralékot / fennmaradó összeget (210 000 – 63 000 =147 000 Ft) pedig a borkóstolót 
követő 8 napon belül (ide is elvárt a pontos dátum) kérem kifizetni. 
Módosítást / lemondást … -ig fogadunk el díjmentesen. 
 
Szeretettel várjuk Önöket! Köszönjük, hogy a JóBor KFT.-t / vállalkozásunkat / 
bennünket választott/a! 
 
Dátum: Kelt…, a vizsga napja 
 
Tisztelettel és köszönettel 
 
Vizsgázó aláírása 
Ügyintéző 
JóBor KFT. 
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Értékelés: 
Levél formai követelménye: összesen 5 pont: 
Feladó adatai pontosak: 0,5 pont 
Címzett adatai pontosak: 0,5 pont 
Tárgy megjelölése: 0,5pont 
Udvarias és az üzleti levélben elfogadható megszólítás: 0,5 pont 
Levél felépítése (utalás előzetes telefonra 0,5pont, a feladatban leírtak teljesítése 0,5 pont, 
befejező gondolat, 0,5 pont) 
Elköszönés udvarias formulával: 0,5 pont 
Dátum helyes: 0,5 pont 
Aláírás és beosztás szerepel: 0,5 pont 
Ennél a részfeladatnál fél pontszám esetén lefelé kerekítsünk! 
 
Tartalmi részek: összesen 5 pont: 
Rendezvény időpontja pontos: 1 pont 
Létszám pontos említése: 1 pont 
Megrendelt szolgáltatás leírása: 1 pont 
Teljes összeg kiszámítása: 0,5 pont 
Előleg kiszámítása 0,5 pont 
Utalás az előleg és a fennmaradó összeg fizetésére, bankszámlaszám helyes: 0,5 pont 
Utalás a módosítási/lemondási feltételekre: 0,5 pont. 
Ebben a feladatrészben 5 + 5 = 10 pont szerezhető.  
 
15. feladat  3 × 1 = 3 pont 
A borkóstoló után a megrendelő számára egy kérdőívet kell elkészítenie. Írjon 3 kérdést, melyre 
egy 1–5-ös skálán tudnak választ adni a megkérdezettek vállalkozásuk munkájával 
kapcsolatban! 
 

 Kedves Vendégünk! Kérjük, jelölje minden kérdés mellett 1–5 skálán, hogy 
mennyire volt elégedett szolgáltatásunk alábbi jellemzőivel! 

(5 = teljes mértékben elégedett; 1 = nem elégedett) 
1–5 

1. Mennyire tetszett a választékelemek száma, minősége…  

2. Mennyire elégedett a dolgozók kedvességével, gyorsaságával…  

3. Megfelelőnek tartja-e a szolgáltatások árát, ár-érték arányát…  

 
Értékelés: Minden helyes szempont/kérdés elfogadható, ami a szolgáltatások jellemzőire 
kérdez rá (borok minősége, választéka, száma; a dolgozók viselkedése; a környezet hangulata, 
kényelme stb.). Csak a konkrét kérdésekre adjunk pontot, nehezen értelmezhetőek például az 
ilyen általános kérdések: „Milyennek találta a rendezvényt?” Ha a vizsgázó csak felsorolja a 
helyes szempontokat (1. választékelemek száma, minősége, 2. alkalmazottak kedvessége, 
gyorsasága), akkor is adjuk meg az egy-egy pontot! 
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16. feladat 2 pont 
Önt kérte fel Szank önkormányzata, hogy segítsen az új attrakció népszerűsítésében (ld. 5 
feladat). Említsen 4 célcsoportot, akiknek ajánlaná Szank és környékének megtekintését! 

• családok  
• vallási csoportok 
• szeniorcsoportok 
• falusi turizmust kedvelők, 
• gyermekcsoportok stb.   

Értékelés: Bármely két helyes célcsoport említéséért 1 pont, 4 jó válasz esetén kettő pont jár.  
 
17. feladat 4 × 1 + 3 × 1 = 7 pont 
Oldja meg a turizmus rendszeréhez kapcsolódó feladatokat! 
a) Magyarázza el az alábbi turisztikai kifejezések jelentését! 

Travel agency: Utazási ügynökség, amely az utazásszervezők által szervezett utakat és 
egyéb szolgáltatásokat értékesít közvetlenül az utazóknak, turistáknak. 
Forgatókönyv: Egy szervezési feladat (rendezvény, utazás) végrehajtásának menetét 
részletesen leíró tervezet. 
Turisztikai piac: A turisztikai kereslet (turisták) és a turisztikai kínálat (attrakciók és 
fogadóképesség) összessége, melyek találkozását az árak befolyásolják. 
Tabernarium: Az ókorban jellemző vendégfogadó hely, italmérés. 
 
Értékelés: Minden helyes meghatározásért egy-egy pont adható. A tartalommal megegyező más 
megfogalmazásban is elfogadható a fogalom leírása. 
 
b) Válassza ki a felsorolásokból a kakukktojást! Húzza alá az oda nem illő kifejezést és 

indokolja meg választását!  

• meetings, incentives, coronation, events 

Indoklás: A MICE piac elemeit tartalmazza a felsorolás, a coronation nem illik bele. A 
„C” (conferences) a konferenciákat jelenti. 

• közlekedés, szállásadás, vendéglátás, biztosítás  

Indoklás: A biztosítás nem tartozik a turisztikai piac közvetlen szolgáltatói közé. 

• rokonlátogatás, üzleti parterek felkeresése, múzeumlátogatás, gyógyulás, kirándulás 

Indoklás: A szabadidős turizmus tevékenységei közé nem illik az üzleti partnerek 
felkeresése. 
 
Értékelés: A kakukktojások nagyon egyértelműek, így csak ezeket a megoldásokat fogadjuk el 
egy-egy pontért! 
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18. feladat 2 + 1 = 3 pont 
Tanulmányozza az alábbi statisztikai adatokat és válaszoljon a kérdésekre! 
 
a) Melyik régióban volt a legnagyobb a belföldi vendégnapok száma 2015-ben, és miért? 
 

 
Forrás: http://kamaraonline.hu/cikk/turizmus-a-legnepszerubb-regiok-a-legkedveltebb-varosok 

 
A régió megnevezése: Balaton régió 
Miért? A Balaton üdülőövezet, ezért egyhetes vagy hosszabb tartózkodás jellemző. A 
Balaton a hazai vendégek kedvelt üdülőhelye, ezért magas a belföldi vendégnapok száma. 
 
Értékelés: Csak a Balaton régió megnevezése helyes 1 pontért. Az indoklásban hasonló 
tartalom más megfogalmazásban is elfogadható szintén 1 pontért. 
 
b) Fogalmazza meg egész mondatban a táblázatból leolvasható trendet! 
 

Átlagos tartózkodási idő a hazai szállodákban (nap) 

 2008 2010 2012 2013 2017 2018 

Belföldi 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 

Külföldi 2,7 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 

Összes 2,5 2,5 2,5 2,5 2,4 2,4 

Forrás: MSZÉSZ 

A hazai szállodákban mind a belföldi, mind a külföldi vendégek tartózkodási ideje 
folyamatosan csökken. / A külföldi vendégéjszakák száma gyorsabban csökken, mint a 
belföldi turistáké. 
 
Értékelés: Az útmutatóban megadottól eltérő megfogalmazásért is jár a 2 pont. Hiányos vagy 
pontatlan válaszért egész számú részpont adható. 
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19. feladat 5 × 1 = 5 pont 
Válasszon az alábbi hazai turisztikai attrakciók közül és mutassa be az egyiket rövid esszé 
keretében! Válaszában térjen ki az alábbiakra: a látnivaló megnevezése, elhelyezkedése (régió, 
megye), megközelíthetősége, turisztikai vonzereje és adottságai (természeti érték, épített 
örökség), 2 rendezvény a helyszínen. 

 

Képek forrása: http://www.alfatours.hu/esemenynaptar/, https://www.hung-art.hu/frames.html?/ 
https://civishir.hu/helyben-jaro/2017/10, http://www.bejarhatomagyarorszag.eu/ 
 
Választott kép: ………………. 

 
A: Ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság, világörökség, hungarikum 

Pannonhalma a Nyugat-Dunántúl régióban található Győr-Moson-Sopron megyében. 
Megközelíthető az M1-es autópályán Győrig, majd onnan kb. 20 km délre. Turizmus 
szempontjából kiemelkedő a bencés monostor és annak rendezvényei, látnivalói 
(templom, kerengő, könyvtár, gyógynövénykert, Majorsági Múzeum, borászat), 
Pannonhalma-Sokoróaljai borvidék. Rendezvények: Levendulaszüret, Gyógynövény- 
napok,  Arcus Temporum kulturális előadások, koncertek, Jazz terasz, bornapok, 
Szent Márton nap. 

 

A 

B 
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B: Hortobágyi Nemzeti Park, Hortobágy világörökség, hungarikum 
Hortobágy az Észak-Alföld régióban/Tisza-tó Turisztikai Régióban található, Hajdú-
Bihar megyében. Megközelíthető az M3-as autópályán, valamint a 3-as és a 4-es 
főutakról. Vonzerői pl. Kilenclyukú híd, Hortobágyi Csárda, Pásztormúzeum. A 
Nemzeti Park egyedi pusztai élővilága, gazdag madárvilága (madárkórház), vezetett 
túrák.  Rendezvények: Hortobágyi Lovasnapok, Hídi Vásár, Szt. György-napi 
Kihajtási Ünnep, Szt. Mihály-napi Vígasságok, Szt. Dömötör-napi Behajtási Ünnep, 
Pusztaprogramok. 

 

Értékelés: a látnivaló megnevezése (1 pont) Hol található (régió, megye)? (1 pont) Hogyan, 
melyik fő közlekedési úton lehet megközelíteni? (1 pont) Milyen turisztikai vonzerőkkel 
(látnivalókkal) rendelkezik? (1 pont) Milyen rendezvényeket (2 db) tud kapcsolni a 
helyszínhez? (1 pont). A megadott példáktól eltérő jó megoldások is elfogadhatók. 
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