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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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1. feladat             3 + 3 + 3 + 3 = 12 pont 
Tanulmányozza Magyarország vaktérképét, majd töltse ki a térkép alatti táblázatot! A 
térképen a számok egy-egy hegységet, a betűk pedig egy-egy nemzeti parkot jelölnek. 

 
Forrás: http://krg.hu/frame/e_szertar/foldrajz.html (2019.08.10.) 

 
 A hegység 

neve 
Nevezzen meg egy, az 

adott hegységben 
található 

cseppkőbarlangot! 

 A nemzeti park 
neve 

Nevezze meg az 
adott nemzeti 

park egyik védett 
értékét! 

1 Mecsek Abaligeti-barlang A Balaton-felvidéki 
NP 

Zirci Arborétum 

2 Bükk Szent István-barlang B Hortobágyi NP Kilenclyukú híd 
3 Budai-

hegység 
vagy Pilis 

Pál-völgyi-barlang 
vagy 

Ajándék-barlang 

C Aggteleki NP Tengerszem-tó 

 
További helyes válaszok: 
Budai-hegység: Budai Vár-barlang, Szemlő-hegyi barlang, Pál-völgyi-barlangrendszer 
egyéb tagjai, Solymári-ördöglyuk, 
Pilis: Ajándék-barlang, Amfiteátrum-barlang, Ariadne-barlangrendszer, Indikációs-
barlang, Kis-kevélyi-barlang, Kis-Strázsa-hegyi-hasadékbarlang, Papp Ferenc-barlang, 
Pilis-barlang, Pilisszántói-kőfülke, Róka-hegyi-barlang, Sátorkőpusztai-barlang, 
Strázsa-hegyi-barlang, Szent Özséb-barlang, Szopláki-ördöglyuk, Ürömi-
víznyelőbarlang 
 
Balaton-felvidéki NP: Hévízi gyógytó, Tapolcai tavasbarlang, Keszthelyi kastélypark, 
Kis-Balaton madárvilága, „tanúhegyek”, bazalthegyek, Badacsony, Szigliget, Szent 
György-hegy, Káli-medence, Tihanyi-félsziget, levendulamezők, Tihanyi apátság stb. 
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Hortobágyi NP: szikes puszták, löszpuszták, kunhalmok, árterek, madárvilág, Debreceni 
Nagyerdő, ősi magyar állatok, rackajuh, mangalica, szürkemarha, puli, pásztorkodás, 
pásztorételek  
 
Aggteleki NP: Vörös-tó, Baradla-barlang, Baradla-Domica-barlangrendszer, Meteor-
barlang, ördögszántások, Rudabányai ősemberlelőhely, Szalonnai Árpád-kori templom, 
Baradla-tanösvény, denevérállomány 
 
Értékelés: Minden helyes válaszért egy-egy pont jár, a feladatra maximum 12 pont adható. A 
megadottól eltérő helyes válaszért is adható pont. 
 
2. feladat              3 + 3 = 6 pont 
Az alábbi felsorolásban szereplő települések – egy kivételével – egy adott autópálya 
mentén találhatók. Írja a táblázatba a felsorolt települések számát annak az autópályának 
a betűjeléhez, amelyiknek a közelében elhelyezkednek! Húzza alá a kakukktojást, azaz 
azt a települést, amelyik nem az adott autópálya mellett található! 
 
1. Tatabánya, Vác, Győr, Mosonmagyaróvár 
2. Székesfehérvár, Siófok, Nagykanizsa, Szombathely 
3. Hatvan, Gyöngyös, Kecskemét, Nyíregyháza 
 

M1 M3 M7  
1 3 2 

 
Értékelés: A táblázatba beírt minden egyes helyes válaszért egy-egy pont adható. A helyesen 
kiválasztott kakukktojásokért válaszonként egy-egy pont jár. A feladatra maximum 6 pont 
adható. 
 
3. feladat            1 + 1 + 1 + 4 = 7 pont 
Ön a szegedi Napsugár Hotel recepciósa. A szálloda egyik vendége szeretné megismerni a 
Dél-Alföld régió turisztikai látványosságait, ezért Önhöz fordul segítségért. Ajánljon 
számára az alábbi kérdéseknek megfelelő attrakciót a dél-alföldi turisztikai régióban! 
Válaszát magyarázza meg! 
 
a) Ha csak egyetlen műemléket szeretnék Szegeden megtekinteni, melyik legyen az?  
1. A Fogadalmi templom. (Egyéb helyes válasz: Új zsinagóga, Gróf-palota, Goldschmidt- 
palota, Móricz-ház, Városháza, Dömötör-torony, Reök-palota) 
Magyarázat: Szeged jellegzetes épülete, a város jelképe 
  
b) Melyik gyógyfürdőt javasolná a régióban?  
1. Gyulai várfürdő (Egyéb helyes válasz: Gyógyfürdő Orosháza-Gyopárosfürdő, 
Hagymatikum Gyógyfürdő Makó, Kiskunmajsai gyógyfürdő, Anna-gyógyfürdő Szeged) 
Magyarázat: Minden korosztály számára megfelelő, gyógyvize és gyógykezelései 
nemzetközi szintűek, mivel fedett résszel is rendelkezik, az év bármely szakában 
látogatható.  
 
c) Melyik borvidéket javasolja a régióban?  
1. Hajós-bajai borvidék (Egyéb helyes válasz: Csongrádi borvidék) 
Magyarázat: A jellegzetes borok kóstolása mellett a híres hajósi pincefalut is 
meglátogathatja.  
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d) Milyen kiemelkedő városok vannak a régióban, és melyik múzeumot nézzem meg ott? 
Nevezzen meg két várost és hozzájuk egy-egy múzeumot!  
1. Kecskemét – Kodály Zoltán Múzeum (Egyéb helyes válasz: Cifra Palota)  
Magyarázat: Itt született Kodály Zoltán, az egyik legnagyobb magyar zeneszerző, 
népzenekutató, a Kodály-módszer megalkotója. 
2. Ópusztaszer – Nemzeti Történelmi Emlékpark (Szabadtéri Néprajzi Múzeum is 
elfogadható) 
Magyarázat: Az ország legnagyobb területű emlékparkja, a legenda szerint a 
vérszerződés helyszíne, a Feszty-körkép méltó módon mutatja be a honfoglalást. 
 
Egyéb helyes válaszok: Kiskőrös – Petőfi Emlékmúzeum, Szeged – Paprikamúzeum, 
Somogyi Könyvtár, Szent-Györgyi Albert Emlékszoba, Baja – Türr István Múzeum, 
Kiskunfélegyháza – Móra Ferenc Emlékház, Petőfi Sándor Emlékszoba, Békéscsaba – 
Munkácsy Emlékház, Munkácsy Mihály Múzeum, Gyula – Vármúzeum) 
 
Értékelés: Az a), b) és c) feladatrészben helyes válaszonként a helyes magyarázattal együtt egy-
egy pont adható, a d) 1-2. feladatrészben pedig 2-2 pont A megadottól eltérő helyes 
megállapításokért is adható pont, amennyiben a hozzá tartozó magyarázat is helyes. A 
feladatra maximum 7 pont adható. 
 
4. feladat               2 × 1 = 2 pont 
Válassza ki az alábbi felsorolásokban a kakukktojást és aláhúzással jelölje! Választását 
indokolja! 
 
a) mise, pápa, tóra, szentségimádás, elsőáldozás, oltár 
Indoklás: A tóra az izraelita (zsidó) vallás kelléke, a többi pedig a katolikus valláshoz 
tartozik. 
  
b) Kálvin János, konfirmáció, istentisztelet, meditáció, Úr asztala  
Indoklás: A meditáció a buddhizmus egyik eszköze (a belső béke megteremtéséhez), a többi 
a protestáns/református valláshoz tartozik. 
 
Értékelés: A helyes válaszokért indoklással együtt egy-egy pont jár. Indoklás nélkül a választás 
nem fogadható el, nem adható pontszám. A megadottól eltérő helyes indoklásért is adható pont. 
 
5. feladat               4 × 1 = 4 pont 
Párosítsa a következő zarándokhelyeket az ott jelenlévő kegytárggyal! Írja a kegytárgyak 
betűjelét a táblázat megfelelő oszlopába! 
 
A.  Szűz Mária-szobor valódi emberi hajjal 
B.  „Fekete Madonna” – kép 
C.  „Öltöztethető Mária” – szobor  
D.  „Könnyező Mária” – kép 

 
Máriapócs Andocs Mátraverebély-

Szentkút 
Márianosztra 

D C A B 
 
Értékelés: Helyes válaszonként egy-egy pont, a feladatra maximum 4 pont adható. 
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6. feladat               4 × 1 = 4 pont 
Melyik művészettörténeti stílust ismeri fel a következő képeken? Válaszát írja a képek 
alatti vonalra! 
 
  

 
román 

 

 
klasszicizmus 

 
  

 
barokk 

 

 
gótika 

 
Értékelés: Helyes válaszonként egy-egy pont, a feladatra maximum 4 pont adható. 
 
7. feladat               4 × 1 = 4 pont 
Egészítse ki a következő szöveget! 
 

 
 
Az Országház Budapest legismertebb középülete, a törvényhozás helye. A világ legszebb 

épületei közé sorolható a maga eklektikus stílusával. Alaprajza szimmetrikus, centrális 

elrendezésű, a belépőt fogadó előcsarnokból ünnepélyes hatású lépcső vezet fel az épület 

középtengelyében elhelyezett Kupolaterembe. Mindez a/az barokk stílusra jellemző. A 

homlokzat díszítése a rengeteg kis filiáléval, csúcsívvel a/az gótika világát idézi, míg a 

mennyezet kazettás díszítése reneszánsz formajegyeket hordoz. 

Az Országház építészeti stílusára vonatkozóan az eklektikus stílus mellett a neogótikus stílus 
is elfogadható 
Helyes válaszonként egy pont, maximum 4 pont adható.  
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8. feladat               5 × 1 = 5 pont 
A felsorolt kifejezések közül válassza ki a megfelelőket és egészítse ki a szöveget! 
Figyelem! Nem kell minden kifejezést felhasználnia. 
 

 iszlám / buddhizmus / kereszténység / taoizmus / zsidó vallás / hinduizmus /sámánizmus 
 
A/az buddhizmus alapja nem vallásos, hanem inkább bölcseleti, filozófiai. Véleményük szerint 

a végső cél a megvilágosodás, a nirvána elérése lehet. A/az hinduizmus tipikusan indiai vallás, 

mely a lélek felszabadítására törekszik. A/az zsidó vallás nagy hangsúlyt helyez a szent 

szövegek tanulmányozására és a hagyományok betartására, amit a Talmudban gyűjtöttek össze. 

A/az iszlám lényegi része a közös imádkozás, amikor a férfiak együtt végzik el 

imagyakorlataikat egy vezető irányításával, Mekka felé fordulva. A/az kereszténység 

egyistenhívő vallás, amelynek középpontjában a názáreti Jézus élete és tanításai állnak.  

 
Értékelés: Helyes válaszonként egy pont, maximum 5 pont adható.  
 
9. feladat               6 × 1 = 6 pont 
Párosítsa a művet az alkotójával! Írja az alkotók betűjelét a táblázat megfelelő oszlopába! 
 
1. Hunyadi László siratása A.  Szinyei Merse Pál 

2. A magyarok bejövetele B.  Munkácsy Mihály 

3. Lilaruhás nő C.  Feszty Árpád 

4. Az ásító inas D.  Csontváry Kosztka Tivadar 

5. A magányos cédrus E.  Madarász Viktor 

6. Október F.  Ferenczy Károly 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

E C A B D F 
 
Értékelés: Minden helyes párosítás egy-egy pontot ér, a feladatra maximum 6 pont adható. 
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10. feladat             2 × 1 = 2 pont 
Idegenvezetőként német nyugdíjas csoportot kísér magyarországi körútjukon. A 
következő napi szállásuk Badacsonyban lesz. A szálloda elküldte az esti menüsort 
jóváhagyásra. Áttekintés után megállapítható, hogy az több módosítást igényel. Ön mit 
változtatna, mire? Két javaslatot várunk Öntől indoklással!  
 
Leves:  Marhagulyás bográcsban 
Főétel: Marhasült párolt káposztával, felezett burgonyával 
Desszert: Badacsonyi túrós álom 
 

• Marhagulyás helyett, ami vacsorára önmagában is megterhelő lenne (hiszen egytál 
ételként is adható), javasolnánk egy könnyedebb levest (lehetőleg csészében): 
húsleves, gombakrémleves, borleves. 

• Főételnél a párolt káposzta nagyon megterheli a gyomrot (nem tipikus körete a 
marhahúsnak), lehetne helyette fűszeres szilvamártás vagy zöldség.  

• Az ismétlődő alapanyag miatt a levest vagy a főételt lecserélnénk. 
• A túróval vigyázni kell, mert annak édes változatát a németek és általában a 

külföldiek idegenkedve fogadják. Helyette javasoljuk: szürkebarát habkehely 
vagy fagylalt. 

 
Értékelés: A helyes válaszokért indoklással együtt egy-egy pont, maximum 2 pont adható. 
Indoklás és helyettesítő javaslat nélkül a változtatás nem fogadható el, nem adható pontszám. 
A megadottól eltérő helyes megállapításokért is adható pont. 
 
11. feladat             5 × 1 = 5 pont 
Töltse ki a következő táblázat üres rubrikáit!  
          

Borvidék Jellegzetes bora Bor színe 

Badacsonyi borvidék szürkebarát fehér 

Szekszárdi borvidék kadarka vörös 

Egri borvidék bikavér vörös 

Tokaji borvidék aszú fehér 

Soproni borvidék kékfrankos vörös 
 
Értékelés: A helyes válaszokért soronként egy-egy pont, maximum 5 pont adható. Részpontszám 
adható, de a bor színére csak abban az esetben, ha mellette a bor neve is adott. Ha a pontszám 
a feladatban nem egész számra jön ki, azt lefelé kell kerekíteni. A megadottól eltérő helyes 
válaszokért is adható pont. Pl.: a bikavér a szekszárdi borvidéken is tipikus bor.  
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12. feladat             8 × 1 = 8 pont 
Döntse el a következő állításokról, hogy igazak vagy hamisak! Aláhúzással jelölje 
választását! A hamis állítások esetében javítsa az állítást!  
 

a) A 239/2009-es Kormányrendelet értelmében a panziókban a hasznosított szobák száma 
legfeljebb húsz, az ágyak száma legfeljebb ötven lehet.   
Igaz – Hamis 
Javítás: a szobák száma legfeljebb huszonöt, az ágyak száma legalább tizenegy 
 

b) Szálláshely csak szálláshely-üzemeltetési engedéllyel működhet, melyet a Magyar 
Szállodák és Éttermek Szövetsége ad ki. 
Igaz – Hamis  
Javítás: A települési önkormányzat jegyzője állítja ki.  
 

c) A bővített kontinentális reggeli a reggeli italon, vajon, dzsemen, mézen és 
péksüteményen kívül tojásrántottát, gyümölcsöt is tartalmaz.  
Igaz – Hamis  
Javítás: A kontinentális reggelin túl felvágottat és sajtot tartalmaz. A tojásétel és a 
gyümölcs nem kötelező elem. 
 

d) A garniszállóban csak reggelizésre van lehetőség, melegkonyhás vendéglátó 
egységekkel nem rendelkezik. 
Igaz - Hamis 
Javítás: ………………………………………………………………………………….. 
 

e) A Bell Captain-pult az étterem közelében helyezkedik el. 
Igaz – Hamis  
Javítás: A szálloda főbejárata közelében helyezkedik el (a Bell Captain a londínerek 
vezetője, így tudja a csomagok szállítását a leghatékonyabban megszervezni). 
 

f) A szállodák letéti felelőssége alapján a kártérítés mértéke legfeljebb a napi szobaár 
összegének tízszerese.  
Igaz – Hamis  
Javítás: A kártérítés mértéke a napi szobaár összegének ötvenszerese lehet. 

 
g) A connecting room alatt a lifttel közvetlenül megközelíthető szobákat értjük. 

Igaz – Hamis   
Javítás: Összenyitható/kapcsolódó szobát jelent, melyet egy ajtó választ el a 
szomszédos szobától. 
 

h) Az emeleti munkakörök irányítását az Executive housekeeper végzi, feladata az ott 
dolgozók munkájának beosztása, ellenőrzése és a feltételek biztosítása.  
Igaz – Hamis 
Javítás: ………………………………………………………………………………….. 
 

Értékelés: Minden helyes megállapításért és – ha szükséges – indoklásért egy-egy pont, a 
feladatra maximum 8 pont adható. Fél pont nem adható, indoklás nélkül nem adható pont a 
hamis megállapítások esetében.  
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13. feladat              3 pont 
Állítsa sorrendbe a szállodai vendégérkeztetés lépéseit walk-in-vendég esetében! Írja a 
feladatok alá azok sorszámát 1-től 6-ig (1-gyel az időben legkorábbi feladatot jelölje)!  
 

A. Vendég üdvözlése, kívánságának meghallgatása 
B. Kulcscédula és kulcs előkészítése, átadása 
C. Legfontosabb információk átadása (lift, reggeli stb.) 
D. Rendelkezésre álló szobák áttekintése, ajánlása, szoba kiválasztása 
E. Bejelentőlap kitöltetése, ellenőrzése, vendégadatok rögzítése a szállodai szoftverben 
F. A vendég felkísérése a szobába 

 
A B C D E F 

1. 4. 5. 2. 3. 6. 
 
Értékelés: Helyes sorrend esetén 3 pont adható. Két hiba (egy felcserélés) esetén 2 pont jár. Ha 
a sorrendben több hiba található, a feladatra nem jár pont.  
 
14. feladat             2 × 1 = 2 pont 
Soroljon fel két-két szállodai trendet a megadott területeken! A legújabb innovációkat 
említse! 
 
Vendégszobák kialakítása, felszereltsége: okoseszközök terjedése (pl. smart tv), becsekkolás 

tablettel/mobillal; kulcs nélküli ajtók, konnektorok/USB számának növekedése, töltési 
lehetőségek; szobák individualizálása (különböző témáknak megfelelő berendezése); 
ökoszoba, antiallergén szoba stb. 
Szállodai szolgáltatások: co-working területek, selfness szolgáltatások, hobbi megélésének 

lehetősége, digitál detox, instagram fotózási helyek kijelölése, biokonyha stb. 
 
Értékelés: Két jó példáért egy pont, a feladat megoldásáért maximum 2 pont adható. A javító 
tanár belátása szerint további helyes megoldásokat is elfogadhat. Részpontszám adható, de a 
végén lefelé, egész számra kerekítsük a pontokat! Többletpont nem adható. 
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15. feladat             6 × 1 = 6 pont 
A következő visszaigazolást Gombos Péter úrnak küldte Portás Piroska, a Hotel Hullám 
recepciósa. A visszaigazolásban több hiba is található. Jelölje ezeket aláhúzással, majd 
javítsa a levél alatt! 
 

 
 
Javítás: 

• Tisztelt Péter!  helyett Tisztelt Gombos Péter Úr! (Teljes név szerepeljen a 
megszólításban!) 
a) Éjszakák száma: 2  

o Költségek összesen: (2 × 28.000) + (4 × 3.000) = 68.000 Ft  vagy 
b) Távozás dátuma: 2020. 07.03. 

o Költségek összesen: (3 × 28.000) + (6 × 3.000) = 102.000 Ft 
• Idegenforgalmi adót nem minden vendégnek kell fizetnie. Pl. mentességet kap: 18 

éves kor alatti személy, diákok szakképzés keretein belül, kiküldetési 
rendelvénnyel rendelkezők, … 

• Üdvözlettel után nem teszünk felkiáltó jelet, helyette: nincs írásjel / elfogadható 
még: kettős pont vagy vessző. 

• Aláírás helyesen:   
    Portás Piroska  
    Recepciós 
    Hotel Hullám 
 
Értékelés: Egy hiba jelöléséért és javításáért egy pont adható. A pont csak a helyes javítással 
együtt adható meg. A feladatra maximum 6 × 1 = 6 pont adható. 
 

Tisztelt Péter! 
Köszönjük megkeresését. Rendelését a kért szolgáltatásokkal a következők szerint 
rögzítettük nyilvántartásunkban: 
 
Foglalási szám:  812 345 
Szoba típusa:   2 ágyas, zuhanyzós 
Érkezés dátuma: 2020. 06.30. 
Távozás dátuma: 2020. 07. 02. (b. lehetőség) 
Éjszakák száma: 3 (a. lehetőség) 
Ellátás:   félpanzió – 3000 Ft/fő/nap 
Szoba ár reggelivel: 28.000 Ft/éj 
Költségek összesen: 93.000 Ft 
 
Az árak az áfát tartalmazzák, az idegenforgalmi adó a helyszínen fizetendő, melynek 
mértéke 400 Ft/fő/éj minden vendég esetében. 
Kérjük tanulmányozza szállodánk általános szerződési feltételeit honlapunkon, melyből a 
lemondási és fizetési feltételekről is tájékozódhat. 
 
Szeretettel várjuk szállodánkban.  
  
Üdvözlettel! 
Hotel Hullám 
Recepciós 
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16. feladat             4 × 1 = 4 pont 
Fejezze be a következő mondatokat! 
 
a) A kapott névjegyet olvasás nélkül zsebre tenni illetlenség / udvariatlanság. 

b) Testtartásunk sokat elárul rólunk, lelki állapotunkról. Aki meggörnyed, az többnyire 
szomorú/fáradt. 

c) Az a személy, aki könnyen teremt kapcsolatot, minden érdekli, lobbanékony, intenzív, a 
személyiségtípusok közül a szangvinikus csoportba tartozik. 

d) Ha a meghívón feltüntetik az elvárt öltözködést, és ott black tie szerepel, akkor a férfiaknak 
szmokingot, fehér inget fekete csokornyakkendővel (és esetleg fekete kalapot) kell 
viselniük. 

 
Értékelés: Minden helyes kiegészítésre egy-egy pont, a feladatra maximum 4 pont adható. A 
megadottól eltérő helyes megoldások, megfogalmazások is elfogadhatók.  
 
17. feladat             5 × 1 = 5 pont 
Írjon 5 érdemi megállapítást a turizmus rendszerének és ökológiai környezetének 
egymásra hatásáról! 
 

• Ép környezet nélkül nincs turizmus. 

• A különleges természeti környezet vonzza a turistákat.  

• Védett területek, nemzeti parkok kialakítása ösztönzőleg hat a turizmusra.  

• A tömegturizmus veszélyezteti az ökológia egyensúlyt.  

• Fenntartható fejlesztésekre volna szükség a turizmusban.  

• Az utazók ökológiai lábnyoma a lehető legkisebb legyen.  

• Az ökotúrák iránti kereslet növekszik stb.  

 
Értékelés: Minden helyes megállapításra egy pont, a feladatra maximum 5 pont adható. A 
megadottól eltérő helyes megoldások, megfogalmazások is elfogadhatók.  
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18. feladat         3 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 10 pont 
Olvassa el a következő rövid szöveget, majd oldja meg az utánuk következő feladatokat!  

 
a)  Mely három feltétel együttes megléte esetén válik valaki a szabadidős turizmus alanyává?  

• motiváció  
• szabadrendelkezésű szabadidő  
• szabadrendelkezésű jövedelem        3 pont 

 
b) Mely indítóokok motiválhatnak valakit a szövegben leírt túrára történő jelentkezésre? 

Nevezzen meg kettőt! 
• Az egyediséget, különleges élményt keresik, kíváncsiak a film helyszínére. 
• A biztonságos civilizált világból szeretnének kitörni, adrenalinforrásra van 

szükségük.            2 pont  
 
 
 

A 2019-es év turisztikai slágere: Csernobil. Szakosodott utazási irodák 280 EUR/ fő-től 
kínálják az általában 2 napos programot, mely tartalmazza a speciális helyszínek 
(hűtőtorony, katonai járművek temetője) megtekintését, beszélgetést csernobili lakosokkal, 
a szállást, ellátást és a reptéri transzfert. Az HBO sorozatának köszönhetően az utóbbi 
hónapokban 30-40%-kal nőtt a desztináció iránti kereslet.  
 

1. kép 

  
 

2. kép 

 
 
Forrás: https://www.chernobylwel.com/hu/tour/6/2-napos-csernobili-tura# (Letöltés: 2019.07.15. 10:50) 
 
Dobry Anjel = szlovák karitatív szervezet betegséggel küzdők támogatására 
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c) A kereslet és kínálat mely tulajdonságát példázza jól a fenti szöveg? 
Mindkettő rugalmas, azonnal reagál a turisztikai piac és környezetének változásaira.
              1 pont 

d) A turizmus melyik fajtájához tartozik a szövegben szemléltetett túra? 
 katasztrófaturizmus / extrém / szabadidős / kalandturizmus is elfogadható. 
               1 pont 
e) A vonzásköre alapján hová sorolná Csernobilt mint attrakciót? 
 Nemzetközi/univerzális vonzerővel rendelkező attrakció.   1 pont 
 
f) Mit értünk fogadóképesség alatt?  
 A turisztikai vonzerővel rendelkező terület tárgyi felkészültsége arra, hogy a 

turistákat/ turisták tömegeit ellássa (szállás, étkezés, közlekedés, infrastruktúra).  
               1 pont 
g) Mi a „Tripadvisor”? Mire használható? 
 Social media oldal, a világ legnagyobb utazási portálja, ahol egymástól kaphatunk 

tippeket, értékeléseket a látnivalókról, szolgáltatásokról. A vélemények alapján 
könnyebb az utazási döntés, az utazás megtervezése, hasznos naprakész 
információkhoz juthatunk (nyitvatartás, belépők).    1 pont 

 
Értékelés: A helyes válaszokért a pontozásnál feltüntetett számú pont, a feladatra maximum 10 
pont adható.  
 
19. feladat             2 + 3 = 5 pont 
Továbbra is az előző feladat szövegével dolgozzon! Válaszoljon a kérdésekre! 
 
a)  Melyik két marketingeszközzel él a példában szereplő két kép alapján a túra szervezője? 

1. kép: árpolitika             1 pont 
2. kép: Public Relations (kommunikációs politika)      1 pont 

 
b) Amennyiben Ön két barátjával részt venne a 280 EUR/fő áron hirdetett úton, mennyi 

támogatást kapnának a városba visszatért lakosok, ha az árfolyam a mai napon: 1 EUR = 
330 Ft? 

 280 x 3 = 840 EUR,             1 pont 
melynek 1%-a 8,4 EUR.            1 pont 
átváltva: 8,4 x 330 = 2.772 Ft          1 pont 

 
Értékelés: A helyes válaszokért a pontozásnál feltüntetett számú pont, a feladatra maximum 5 
pont adható.  
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