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Fontos tudnivalók 
Kedves Vizsgázó! 
 
A feladatok megoldásánál ügyeljen a következők betartására: 
a) A kidolgozást igénylő feladatok megoldását a vizsgaszervező által biztosított pótlapon is 

végezheti, amennyiben nincs elegendő hely a megoldásra. A pótlapokat sorszámozza és 
mindegyiken tüntesse fel a nevét, majd jelölje a kidolgozott feladat sorszámát! 

b) A feladatokat kék vagy fekete színű tollal oldja meg! Ceruzával írtak nem fogadhatók el. 

c) A feladatok megoldásához íróeszközön és szöveges adatok tárolására és megjelenítésére 
nem alkalmas zsebszámológépen kívül más segédeszközt (pl. tankönyv, feladatgyűjtemény 
stb.) nem használhat.  

d) A vizsgafeladatok egymástól függetlenek, így bármilyen sorrendben megoldhatja azokat. 
Javasoljuk, hogy először olvassa végig a példasort, a megoldást az Ön számára egyszerűbb 
feladatok megválaszolásával kezdje.  

e) Bizonyos feladatoknál példákat, jellemzőket kérünk, a pontszám ezek számával arányos. 
Többletpontszám nem adható még akkor sem, ha az elvártnál többet sorolna fel. 

f) A teszt- és a számítási feladatoknál végzett javítás esetén pontosan jelenjen meg, hogy 
melyik megoldást hagyta meg! 

g) Ha a tesztjellegű feladatoknál az összes lehetséges választ megjelöli, nem kap pontot. Ha 
a javítási-értékelési útmutatóban szereplő megoldások számánál több választ jelöl meg, 
akkor a többletválaszok számával a pontszámot csökkenteni kell. 

h) A számítások elvégzésénél ügyeljen a következőkre: 

• A részszámításoknál írja le a kiszámított adat vagy mutató megnevezését, a számítás 
módját (a matematikai műveletet a rendelkezésre álló adatokkal felírva), a kapott 
eredményt mértékegységével együtt! 

• Amennyiben ezeket a kijelöléseket nem végzi el, a feladat még akkor sem 
fogadható el, ha a megoldás egyébként helyes. 

• A kerekítést mindig az adott feladatnál megadottak szerint végezze! 

• A számításokhoz szükséges kiegészítő adatokat (pl. adókulcs) a feladatoknál megtalálja, 
ezekkel dolgozzon! 

i) Ügyeljen arra, hogy áttekinthetően és szép, olvasható külalakkal dolgozzon! 

 
Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk! 
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1. feladat 5 pont  
Válassza ki a kakukktojást! A válasz betűjelét írja a négyzetbe!  
 
1. A Tisza mellékfolyója: 

A.)  Túr  B.)  Sió  C.)  Hernád  D.)  Kraszna 
 
2. Az Észak-Magyarország régió települése:  

 
A.)  Hollókő B.)  Eger  C.)  Miskolc  D.)  Tapolca 

  
3. A Dél-Alföld gyógyfürdőjéről is ismert települése: 
 

A.)  Hajdúszoboszló B.)  Orosháza  C.)  Gyula D.)  Makó 
 

4. Nem vulkanikus eredetű hegységünk:  
 

A.)  Mecsek B.)  Badacsony  C.) Bükk D.)  Cserhát 
  

5. A Kisalföld területéhez tartozik: 
 

A.) Rábaköz B.)  Hetés C.)  Szigetköz     D.)  Győr-Esztergomi síkság 
 
2. feladat 7 pont  

Magyarország gazdag nemzeti parkokban, ezekhez kapcsolódik a feladat. 
 
a) Válassza ki a felsorolásból a magyarországi nemzeti parkok egy-egy ott található 

kiemelkedő természetvédelmi értékét! Írja a látnivaló betűjelét az adott nemzeti parkhoz! 
 A) A gemenci erdő és gazdag állatvilága  
 B) Több mint 70 db kunhalom 
 C)  Szigetköz 
 D) Vendvidék és a Rába folyó  
 E) Pálvölgyi-cseppkőbarlang 
 F) Hegyestű, volt bazaltbánya, Káli-medence 
 G) 1100 barlangjából 52 védett barlang 
 I) Baradla Tanösvény – fedett és nyílt karszt 
 J) Fülöpházi buckavidék, szikes puszták  
 K)  Dévaványai Túzokvédelmi Központ (a túzok a nemzeti park címerállata) 
 

Duna-Dráva 
Nemzeti Park  

Őrségi Nemzeti 
Park 

Duna-Ipoly 
Nemzeti Park 

Körös-Maros 
Nemzeti Park 

Fertő-Hanság 
Nemzeti Park 
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b) A felsorolt nemzeti parkok közül kettő egy turisztikai régióban található.  
Melyek ezek és melyik turisztikai régióban vannak? 
 

• Turisztikai régió: ………………………………….…………………………………….  

• Nemzeti parkok: ………………….……………………………………………………..  

3. feladat 5 pont  

Egy utazási iroda honlapján az alábbi program olvasható. Egészítse ki a szöveget a 
felsorolás egy-egy odaillő elemével! Figyelem! 2 fogalom kétszer is szerepel a szövegben, 
4 fogalom viszont nem illik bele! 

 

Zalavári Történelmi Emlékpark Balaton Keszthely Kányavári-sziget 
tapolcai tavasbarlang Fonyód Hévíz Tihany Apátság 

Reguly Antal Könyvtár Siófok Badacsony Kis-Balaton 
 
………………………………………… különlegessége, hogy itt található a déli part két 

legmagasabb, egymás mellett lévő hegye, a Várhegy és a Sipos-hegy, másrészt pedig pont 

szemben van a ………………………………………………..-(v)al és az északi part többi 

tanúhegyével, így innen nyílik talán a legszebb panoráma az északi part irányába. Ezt a 

felejthetetlen látványt élvezhetjük majd a Sipos-hegyi kilátóból, a híres Szaplonczay sétányról 

és a ………………………………………… leghosszabb, közel 500 méter hosszú mólójáról is. 

Ezután az ún. …………………………………………….. -hoz utazunk. Ez a részben mocsaras 

terület zavartalan élőhelyet biztosít a nagyon gazdag madár- és növényvilágnak. 

A ……………………………………………….. a szabadon látogatható gyöngyszem, a buján 

zöldellő növényvilág, a Nagy kilátóból nyíló panoráma mindenképpen megér egy sétát. A 

szigetre egy különleges, faszerkezetű gyalogos hídon kelünk át, mely megépítése óta a terület 

jelképévé vált. A következő programunk a közeli 

……………………………………………………………. Ez a terület egy honfoglalás előtti 

szláv fejedelemség központja volt, a szlávok hittérítői sokáig itt tartózkodtak. Később a 

magyarok is templomot és várat emeltek ezen a helyen.  

Délután ………………………………………. érintésével ……………………………-re 

utazunk. Az érdeklődőknek ……………………………….-(e)n lehetőséget biztosítunk a 

Balatoni Múzeum meglátogatására. Ez a patinás múzeum 2011-ben az év magyarországi 

múzeuma volt, kiállításain sok érdekességet megtudhatunk a …………………………….. 

keletkezéséről, élővilágáról, néprajzáról, várairól, a helyi halászatról, a hajózásról és a turizmus 

fejlődését is bemutatják az 1800-as évek végétől a XX. század végéig. 

Érkezés Hévízre délután 5 óra – fél 6 körül, szállás egy 4 csillagos wellness szállodában. 
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4. feladat 8 pont  

A mellékelt térképen 6 látnivalót jelöltünk be. A feladatban ebből 4 rövid bemutatását 
olvashatja. A leírások a kajla.hu oldalról származnak. Nevezze meg a településeket és a 
térkép betűiből válassza ki a megfelelőket! Írja a látnivalók mellé, hogy melyik megyében 
találhatók! 

 
Leírás Település neve Település betűjele A település megyéje 

a)    

b)    

c)    

d)    
 
a) „Szeretnél igazi őslényeket látni? Élőben természetesen már nem találkozhatsz velük, 

megkövült maradványaikkal viszont igen. A (z)  …………………..i Ősmaradványok 
Természetvédelmi Területen több millió éves fenyőóriások kövületeit, ragadozók, 
ősorrszarvú és madarak lábnyomait, tengeri állatfajok csontjait nézheted meg.” 

  

A 
B 

C 

D 

E 

F 
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b) „……………………..-n található ez a 444 méter hosszú híd, és a Tisza fölött vezet át. 
A belvárosi Tiszai hajósok terét köti össze a szemközti termálstrand és élményfürdő 
főbejáratával. Csak gyalogosok és kerékpárosok közlekedhetnek rajta. 
Acélszerkezetének tömege 550 tonna, mégis elegáns és könnyed benyomást kelt. 
Formája (nevéhez illően) a tiszavirágra emlékeztet.” 

 
c) „Lenyűgöző látványban lesz részed, ha ide látogatsz. Óriási sziklafalak között járhatsz-

kelhetsz, ahol a bányászok korábban hatalmas, barlangszerű termeket vájtak ki. Sokáig 
kedvelt építőanyag volt az itteni mészkő, ami 10-12 millió éve, egy egykori tengerből 
maradt hátra, és tele van megkövesült állat- és növénymaradványokkal. A bányászat 
megszűnt, a kőcsarnokok egyikében ma barlangszínház működik.” 

 
d) „Anonymus leírása szerint a honfoglaló magyarok Árpád vezetésével ezen a helyen 

»szerét ejtették« az ország dolgainak, azaz megfogalmazták az ország törvényeit. Ennek 
emlékére a helyet Szernek nevezték el. Ha ellátogatsz …………………-ra/re, a »múltba 
lépve« nem csak a Feszty Árpád festette panorámaképet, de a vörösfenyőből épült 
Erdők Templomát, a Koronás Jurtát és Szer Monostorát is láthatod.” 

 
 

5. feladat 12 pont  
 

A feladatban magyarországi zarándokhelyek rövid leírását olvashatja, melyek különböző 
vallási felekezetekhez, egyházakhoz tartoznak.  

 
a) Egészítse ki a leírásokat az oda illő kifejezésekkel! 
 
A) A szentély egy erdei tisztás közepén épült fel 1992-ben. Benne a történelmi személy, 

………………………………. földi maradványának néhány darabját őrzik, díszes 
tartóban lévő apró csontszilánkokat. Az ereklye elhelyezésével a zalaszántói 
……………………………………… szent zarándokhellyé vált.  

 
B) A ………………………………………..-tudat az öt világvallás egyikének, a 

…………………………………………………..-nak egy képviselője, amely világszerte 
többszáz-millió követőt számlál. Tanításait az ősi védikus irodalom foglalja össze. 
Krisnát, mint az Istenség Legfelsőbb Személyiségét imádják, s céljuk az Isten iránti 
odaadás, szeretet kifejlesztése. Mindennapjaik a tisztaság, a kegyesség, az igazságosság 
és a lemondás jegyében telnek. 
 

C) 2011. július 15-én, az …………………………………….. naptár szerint a nyolcadik 
hónap, a saaban közepén (niszf-us-saaban, beraat) pénteki imával és ünnepi virrasztással 
adta át a Magyarországi Muszlimok Egyháza Budapest legújabb és legmodernebb 
imaházát, a Budapest ……………………………………. az újbudai Fehérvári út 41-
ben, melyet egy egykori irodaházból alakítottak át. 
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b) Párosítsa az idézetekhez a képeket! A számokat írja a táblázatba! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  A B C 
      

 
https://balaton.info/latnivalo/ 

 
Forrás: https://orszagkep.hu 

1. 2. 

 
Forrás: https://www.pinterest.fr 

3. 

 
Forrás: https://iszlam.com/hirek/ 

4. 

 
Forrás: https://hu.wikipedia.org 

 
Forrás: https://spiru.com 

5. 6. 
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6. feladat 7 pont  
Nézze meg a képet alaposan és válaszoljon a kérdésekre! 

 
Forrás: https://www.ey.com/hu_hu/careers/pecs 

 
a) Melyik város látnivalói vannak a képen? Írja a kipontozott vonalra! 

 
…………………………………………………. 

 
b) Jellemezze a képen jelölt két látnivalót! Töltse ki a táblázatot! 

 
Látnivaló Látnivaló típusa/neve Építészeti stílusa Építésének évszázada 

A    

B    
 

7. feladat 6 pont  

Olvassa el a különböző vallási ünnepek leírásait! Egészítse ki a szöveget az ünnepek 
nevével! 

A) A/z …………………………………………..  /héberül sábbát (sábesz)/, a leggyakoribb 
ünnepnap, hetente ismétlődik. A nyugalom napja. Mindenféle munkától, tűzgyújtástól 
és a főzéstől is tartózkodni kell. Az ünnep célja, hogy emlékeztessen a világ teremtésére 
és a Teremtőre, aki a hetedik napon megpihent.  

  

 

A 

B 
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B) Az első zarándok ünnep a ……………………………….., az Egyiptomból való 

kivonulás emlékünnepe. A szó ’elkerülést’ jelent. A halál angyala lesújtott az 
egyiptomiakra, de elkerülte a zsidók házait és ők elindultak a pusztába - megszabadulva 
a szolgaságtól - a szabadság felé. 
Az ünnep előkészületeként a lakásból el kell távolítani minden erjedésre, kovászodásra 
hajlamos élelmiszert.  
 

C) Az örömünnepek közé tartozik a ………………………………., az avatás, az 
újjászentelés ünnepe. Judás Makkabeus serege legyőzte a pogány szír hadakat, és 
győzelme után megtisztította a pogány istenek imádásával meggyalázott szentélyt. A 
hagyomány szerint a visszafoglalt szentélyben egy kis korsónyi olajat talált, amelyet 
nem szentségtelenítettek meg. Ennyi olaj csupán egy napig lett volna elegendő a 
templomi mécseseknek, ám csoda történt, az olaj elegendőnek bizonyult nyolc napig. 
 

D) Az ……………………………………………. időszak a karácsonyvárás, a karácsonyi 
készülődés ideje. Az ezt megelőző időszakhoz különféle népszokások is kapcsolódnak. 
Így Magyarország számos vidékén ismert a "Szentcsalád szálláskeresése". Házról házra 
viszik a Szentcsalád képét és előtte ájtatosságot tartanak. Ugyancsak kedves szokás a 
betlehemezés. 
 

E)  A ……………………………., a mulatságok idején bőségesen étkeztek, és kiadós 
húsételeket fogyasztottak. Elterjedt a kocsonya készítése sertéskörömből, sertéshúsból, 
és a fánk, mint az ünnep jellegzetes tészta ételének fogyasztása. A fánknak vidékenként 
más-más változatát sütötték, így ismert a túrófánk, az almafánk, a kubikosfánk és a 
csörögefánk. 
 

F) A húsvét szombatját követő ötvenedik nap a katolikus egyház egyik fő ünnepe. 
A Szentlélek eljövetelét és az egyház megalapítását ünneplik ezen a napon. 
A magyar falu érdekes és látványos szokása volt ekkor a …………………………… 
királyválasztás. A falu határában egy megfelelő helyen gyűlt össze a falu népe. Itt kellett 
a legényeknek bebizonyítani, ki a legügyesebb, kinek a lova a leggyorsabb - az lett a " 
király". A győztes fejére virágkoszorút tettek, majd megkezdődött az ünneplés, melynek 
fénypontja az ökörsütés volt. A „király” egy éven át hivatalos volt a lakodalmakba, 
ingyen ihatott a kocsmában és a lányok kedvence lett. 
(Forrás: Tusor András: Gasztronómia, 4. fejezet) 
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8. feladat 3 pont  
Olvassa el a cikket és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! 

 
a) Soroljon fel a Balaton borrégió borvidékei közül négyet! 
 
  ................................................................................................................  

  ................................................................................................................  

  ................................................................................................................  

  ................................................................................................................  

 
b) Nevezzen meg egy fehér és egy vörös szőlő fajtát! 
 
Fehér szőlő:  ............................................................................................  

Vörös szőlő:  ............................................................................................  

 
9. feladat 8 pont  
Ez a feladat a hungarikumokkal foglalkozik. 
 
a) Egészítse ki az alábbi hungarikumok nevét azzal az – általában egy területre vagy cégre 
utaló – jelzővel, amely a hungarikumokat jellemzi (például ’Gyulai’ kolbász)!  
 

• …………………………………………….. akác 

• …………………………………………….. (Classic) téliszalámi 

• …………………………………………….. fűszerpaprika őrlemény 

• …………………………………………….. kamillavirágzat 

• …………………………………………….. bikavér 

• …………………………………………….. hagyma 

Öt kategóriában lehet nevezni a balatoni régió borászainak versenyére; a bírálat 
június 11-én lesz Balatonfüreden, az esemény az Európa Kulturális Fővárosa 
programhoz kapcsolódik. 
A versenyfelhívást a napokban kapják meg a hegyközségek, június első két napján pedig 
leadhatják a mintát a jelentkezők. A korábbi években mintegy 150 mintát neveztek a 
megmérettetésre, idén ennél többre számítanak a szervezők. Öt kategóriában hirdet majd 
helyezést a szakmai zsűri. Fehér-, vörös-, rozé-, desszert-, valamint pezsgő-
gyöngyözőborokkal lehet nevezni. 

Az Európa Kulturális Fővárosa (EKF) programhoz kapcsolódó verseny kiváló lehetőséget 
teremt a balatoni borok számára a nemzetközi porondon való megmutatkozáshoz. Az itteni 
borok javára válik, hogy hagyományos technikával termelnek a balatoni borászok.   
(Forrás: turismusonline.hu 2021. május 14. 09:51 szerkesztve) 
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b) Az alábbi táblázatban a hungarikumok gyűjteményének szakkategóriáit találja. A felsorolt 

hungarikumok betűjelét írja abba a sorba, amelyik szakkategóriához tartozik! Figyelem!  
A táblázat nem teljes, nem kell minden hungarikumot besorolnia! 

 
A) Zsolnay porcelán és kerámia B) Torockó épített öröksége      C) Puskás életmű 

D) Hévizi-tó         E) KÜRT F) Matyó népművészet      G) Vizsolyi biblia 

H) Szablyavívás hagyománya I) Tiszavirág(zás)        J) Gundel örökség  

K) A magyar tanya   L) Dobostorta        M) Magyar Pálos Rend 

 
Szakkategória elnevezése A besorolt hungarikumok betűjele 

Turizmus és vendéglátás  

Egészség és életmód  

Sport  

Természeti környezet  

Ipari és műszaki megoldások  

 
 

10. feladat 9 pont  
Oldja meg a szállodaüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat! 
 
a) Az alábbi csoportok mindegyikéhez írjon 2-2 konkrét példát! 
 
Recepción használt berendezés: ………………………………………………………………..  
Szállodatípus: …………………………………………………………………………………..  

Szobatípus: ……………………………………………………………………………………..  

Wellness szolgáltatás: ………………………………………………………………………….  
F&B munkakör: ………………………………………………………………………………..  

 
b) Döntse el az alábbi – a szállodai kategorizáláshoz kapcsolódó - állításokról, hogy azok 

igazak vagy hamisak! Választását jelölje a megfelelő oszlopba tett X-szel! 
 

Állítás Igaz Hamis 
A szállodákat egységesen a HOTREC minősíti egy online is lebonyolítható 
folyamat során.   

  

A szállodai minősítésnek minden kategóriában vannak kötelező és 
fakultatív kritériumai is. 

  

Jelenleg a „Szállodai kategorizálás 2021-2025” verzió van érvényben, 
mely az előzőhöz képest tartalmaz változásokat.  

  

A szállodákat 1-5* kategóriába sorolják, és minden kategóriában 
megszerezhető a „superior” fokozat is. 
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11. feladat 10 pont  
Ön recepciós gyakornok a Hotel Lana Erdei Wellness szállodában.  
(E-mail: htllana@info.com)  
A szálloda honlapján közzétett alábbi ajánlatra jelentkezett Utazó Lajos (ulali@lali.com), aki 
feleségével és 10 éves gyermekével szeretne egy hétvégét a szállodában eltölteni standard 
szobában és bankkártyával fizetne.  
Írjon a vendég számára visszaigazoló emailt a standard szobáról, amelyben hivatkozik a 
korábbi email megrendelésre. A tervezett érkezés: 2021. június 12. délután. 
A visszaigazolásban térjen ki a fizetendő összegre és tájékoztassa a vendéget a helyszíni 
fizetési lehetőségekről is! A szálloda nem kér előleget ebben az időszakban. 
A feladat megoldásában ügyeljen az üzleti levél formai és tartalmi követelményeinek 
megtartására! 

 

„Hétvégi feltöltődés” csomag a Hotel Lana Erdei Wellness szállodában 
- 2 éjszaka szállás a választott szobatípusban 
- Ajánlat alapján félpanziós ellátással (büféasztalos reggeli helyi termék sarokkal és 
éttermi vacsora, létszámtól függően á la carte 3 fogás, vagy büfévacsora) 
- Patakpart wellness korlátlan használata (beltéri medence, kültéri jakuzzi, finn szauna, 
infra szauna, gőzkabin, dézsazuhany, merülőmedence, só- és aromaszoba, aromakabin 
fűtött ágyakkal) 
- Szombatonként gyertyafényes esti fürdő 21:00 – 23:30-ig 
- Grátisz késői szoba elhagyás a távozás napján a foglaltság függvényében, illetve aznapi 
díjmentes wellness használat 
- Kültéri street fitness pálya használata 
- Fürdőköpeny használat 
- Ingyenes WIFI használat 
- Ingyenes parkolás 
SZÉP-kártya elfogadóhely 
 
Panorámás standard szoba  
Különlegessége, hogy az ablakából hegyekre-völgyekre néző gyönyörű kilátás nyílik. 
Férőhely: 2 fő + 1 pótágy 

17 900 Ft/fő/éj 
0-6 év: grátisz 

6-12 év: 8 950 Ft/fő/éj 
12-18 év: 13 425 Ft/fő/éj 

felnőtt pótágy: 17 900 Ft/fő/éj 
egyágyas felár: 8 950 Ft/éj 

Panorámás superior szoba 
Nincs is jobb a reggeli kávé szürcsölésénél, miközben a hegyi panorámát és a friss erdei 
levegőt élvezzük! Ezt az élményt nyújtja a Panorámás superior szoba hegyekre néző 
tágas erkélye. Férőhely: 2 fő + 1 pótágy 

18 900 Ft/fő/éj 
0-6 év: grátisz 

6-12 év: 9 450 Ft/fő/éj 
12-18 év: 14 175 Ft/fő/éj 

felnőtt pótágy: 18 900 Ft/fő/éj 
egyágyas felár: 9 450 Ft/éj 
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Feladó  

Címzett  

Tárgy  

 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
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12. feladat 7 pont  
Olvassa el a forrásszöveget és válaszoljon a kérdésekre! 

 
a) Mit jelentenek az alábbi fogalmak? 

A) tour operator: …………………………………………………………………… 
B) charter járat: …………………………………………………………………….  

C) block-seat helyek: ………………………………………………………………  

D) GDS: …………………………………………………………………………….  

 
b) Nevezzen meg 2 GDS rendszert! 

• ………………………………………………………………………….…………… 

• ……………………………………………………………………………………… 
 

c) Mennyi a repülési idő a Budapest – Antalya útvonalon? 

• ………………………………………………………………………….…………… 

  

Heti két menetrend szerinti járatot indít Antalyára a Sun Express 
 
Június 6-tól közlekedik a Sun Express légitársaság Budapest-Antalya közötti járata, amelyre 
egyéni utasok is foglalhatnak helyet. 
Néhány nappal ezelőtt megírtuk, hogy több mint egy tucat charterjáratot terveznek indítani a 
nyár folyamán a hazai tour operatorok a török tengerpartra. Mint kiderült, hamarosan egy 
menetrend szerinti járat is az utazók rendelkezésére áll. 
A török-német SunExpress (XQ) légitársaság megerősítette azt a korábban megjelent hírt, 
hogy a nyári időszakban, június 6-tól heti kétszer, péntekenként és vasárnaponként közlekedik 
a légitársaság járata Budapestről Antalyába. 
A SunExpress járatain nemcsak a tour operatorok rendelkeznek block-seat helyekkel, hanem 
az egyéni utasok számára is elérhető, így a GDS-ekben szabadon foglalható. 
A gép 11.35-kor indul Budapestről és helyi idő szerint 15.00 órakor érkezik meg Antalyába. 
Visszafelé 9.10-kor indul és 10.45-kor érkezik meg Budapestre. 
A járat a tervek szerint október 3-ig közlekedik – tájékoztatta szerkesztőségünket a 
légitársaság magyarországi képviselője, az Aviareps Kft. 
(Forrás: turizmus.com  2021. május 12. 14:36) 
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13. feladat 4 pont  

A 2021. év pünkösdi hosszúhétvégéjének szallas.hu statisztikáját láthatja. Állapítsa meg 
az állításokról, hogy igazak-e vagy hamisak! 

 

 
 
14. feladat 4 pont  

Válassza ki és írja a négyzetbe az egyetlen helyes megoldás betűjelét a megadott 
lehetőségek közül! 

 
a) Az OTA ezt a kifejezést rövidíti: 

A)  Online Traveler Agency   B)  Offline Travel Agent 
C)  Online Tourist Agency   D)  Online Travel Agent 

 

b) Az OTA-k sok előnyt biztosítanak a felhasználóknak. Az alábbiak közül melyik 
nem igaz rájuk? 

 
A)  Kedvezményes árat kínálnak  B)  Személyes kapcsolaton alapulnak 
C)  A nap 24 órájában elérhetők  D)  Elektronikus fizetési módot alkalmaznak 

  

S.sz. Állítás Igaz Hamis 
1. A vendégek közel kétharmada hotelben szállt meg.   

2. A vendégek háromnegyede nem wellness-szállodába megy.    

3. Régiós szinten Észak-Magyarország és a Balaton szálláshely 
kínálatát összesen ötből mintegy két vendég választja.   

4. Az Alföld területének kínálatát a vendégek kicsivel több, mint 
egyötöde választotta.   

A foglalások mennyiségének megoszlása 
főbb régiónként a pünkösdi hosszú 
hétvégén, 2021-ben: 
 
1. Észak-Magyarország:  21,75% 
2. Balaton:    19,48% 
3. Nyugat-Dunántúl:   14,87% 
4. Dél-Alföld:   11,01% 
5. Dél-Dunántúl:     9,33% 
6. Észak-Alföld:     7,73% 
7. Budapest és vonzáskörzete: 6,85% 
8. Közép-Dunántúl:     6,42% 
9. Tisza-tó:      2,50% 

A foglalások mennyiségének 
megoszlása szállástípusonként a 
pünkösdi hosszú hétvégén, 2021-ben: 
 
1. Hotel:   29,75% 
2. Apartman:   26,01% 
3. Vendégház:  23,37% 
4. Panzió:   15,49% 
5. Egyéb:       5,38% 
 
 
(Forrás: http://turizmusonline.hu/tt_szalloda/ 
letöltve: 2021. 05. 23. Statisztika: szallas.hu) 
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c) Egy szállodának az utazásszervezőkön kívül bármilyen vállalkozás küldhet, közvetíthet 
vendégeket. Őket ……. csatornának is nevezzük. 

 
A)  disztribúciós     B)  marketing 
C)  eloszlási    D)  szegmentációs 

 
d) A közvetítő partnereknek a szállodák általában …….. fizetnek. 

A)  juttatást     B)  jutalmat 
C)  jutalékot   D)  adományt 

 
 
15. feladat 5 pont  
A turisztikai marketing eszköztára nagyon változatos. 
 
a) Állítsa sorrendbe a marketing folyamatának elemeit! Írja a szakaszok betűjelét a folyamat 
megfelelő helyére!

 
A) Marketing célok meghatározása 
B) Programok kidolgozása 
C) Megvalósítás 
D) Helyzetfelmérés 
E) Ellenőrzés 
F) Marketing stratégia kialakítása 
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b) Olvassa el az alábbi szöveget és válaszoljon a kérdésekre! 
 
A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) augusztus 24-én elindította új belföldi 
kampányát, amelynek célja, hogy bemutassa: a Balaton nem csupán a vízi élményekről szól. 
Nagyszerű úti cél azoknak is, akik a koraőszi kellemes időjárásban aktívan felfedeznék a térség 
kulturális kincseit vagy a környék gasztronómiai kínálatát. 
 

 
 
A Balaton élménylehetőségei kimeríthetetlenek, hiszen a tó és környéke olyan négyévszakos 
úti cél, amely szezontól függetlenül csodás kincseket rejt, és az év minden szakában ezernyi új 
színét fedi fel az arra járóknak. A kampány erre hívja fel a figyelmet, és azt üzeni: „a nyárral 
nem ér véget a szezon, töltődj fel új élményekkel egész évben”. 
A kampány keretében a közterületeken, valamint a nyomtatott és online sajtóban megjelenő 
hirdetések mellett kisfilm is inspirál a Balaton felfedezésére, amely televízióban, valamint a 
Csodás Magyarország közösségi média csatornáin (YouTube, Facebook, Instagram) látható. 
A kampányra az MTÜ egy újdonsággal is készült, tovább bővítve az elérhető tájékoztató 
anyagok, kiadványok sorát. Elkészült, és már a Tourinform irodákban is elérhető az új Balaton 
térkép, amely egyszerűen, átláthatóan mutatja be a legfontosabb, szezontól függetlenül is 
elérhető látnivalókat, attrakciókat.  
Szintén az elmúlt hetekben készült el a Balaton új imázskiadványa, amely nem szokványos 
oldaláról mutatja be a tavat, és olyan programlehetőségeket, látnivalókat, érdekességeket emel 
ki, amelyek egész évben vonzóvá teszik a térséget.  
További inspirációért érdemes belelapozni a három részes MAGYARORSZÁG NEKED - 
BAKANCSLISTA kiadványsorozat Balaton és Nyugat-Magyarország könyvecskéjébe.  
Forrás: https://mtu.gov.hu/cikkek/balaton-ezernyi-kaland-sszel-is-1809 

 

• Ki a kampány elsődleges célcsoportja? 

…………………………………………………………………………………………………... 
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• Mi a kampány legfontosabb üzenete? 

…………………………………………………………………………………………………... 

• Milyen eszközöket használ az MTÜ a Balaton népszerűsítésére? Említsen 2-2 konkrét 

példát az online és az offline eszközökre is! 

 

Online eszközök: ………………………………………………………………………………..  
Offline eszközök: ……………………………………………………………………………….  
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