
Turisztikai ismeretek középszint 
 Javítási-értékelési útmutató 2111 

 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

TURISZTIKAI 
ISMERETEK 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI 
ÚTMUTATÓ 

 

É
R

E
T

T
S

É
G

I 
V

IZ
S

G
A

 •
 2

0
2

1
. 

o
k

tó
b

er
 2

2
. 



Turisztikai ismeretek — középszint Javítási-értékelési útmutató 

2111 írásbeli vizsga 2 / 14 2021. október 22. 

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. A pontszámot a matematika 
szabályai szerint egész számra kerekítve kell beírni a programba (pl.: 23,5 pont kerekítve 
24 pont, egész szám esetén nincs teendő). 

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. 

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  9 pont 

Az alábbi vaktérképen a betűk borvidékeket, az arab számok világörökségi helyszíneket, a 
római számok nemzeti parkokat jelölnek. Tanulmányozza a térképet, majd töltse ki a táblázatot! 
 (3 × 3 pont) 

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

 A borvidék neve  A világörökségi 
helyszín  A nemzeti park neve 

A Tokaj-hegyaljai 1 Pannonhalma I Kiskunsági 
B Villányi 2 Hortobágy II Őrségi 
C Badacsonyi 3 Aggtelek III Bükki 

Minden helyes válaszért egy pont jár. Fél pont nem adható. A feladatra maximum 9 pont 
adható.  
 
2. feladat  5 pont 
Húzza alá a helyes megoldást! 
 
1. Melyik NEM határfolyónk?           (1 pont) 

a) Dráva 
b) Ipoly 
c) Duna 
d) Zagyva 
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2. Melyik hegység NEM a Dunántúlon található?       (1 pont) 

a) Mátra 
b) Mecsek 
c) Kőszegi – hegység 
d) Gerecse 

 
3. Melyik település NEM a Tisza partján áll?        (1 pont) 

a) Csongrád 
b) Szeged 
c) Sárospatak 
d) Szolnok 

 
4. Melyik település NEM a Balaton partján áll?        (1 pont) 

a) Keszthely 
b) Hévíz 
c) Fonyód 
d) Csopak 

 
5. Melyik hegység NEM az Északi-középhegység része?      (1 pont) 

a) Pilis 
b) Cserhát 
c) Bükk 
d) Zempléni-hegység 

 
Helyes válaszonként egy-egy pont jár, a feladatra maximum 5 pont adható. 
 

3. feladat  4 pont 
 
Budapesttől kiindulva melyik autópályán közelíthetők meg a következő települések? Írja az 
autópálya jelzését a település melletti vonalra. Egy településhez csak egy autópályát írjon! 
 

a) Győr   M1           (1 pont) 

b) Siófok   M7           (1 pont) 

c) Nyíregyháza   M3           (1 pont) 

d) Szolnok   M4           (1 pont) 

 
Minden helyes válaszért egy pont jár. Fél pont nem adható. A feladatra maximum 4 pont 
adható. 
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4. feladat  7 pont 
 
Ön szállodai recepciósként dolgozik Egerben. Válaszoljon a vendégek által feltett kérdésekre, 
és írja a válaszokat a kérdés utáni vonalra! Nem szükséges egész mondatos megfogalmazásra 
törekednie! 
 
a) Tudna ajánlani egy török műemléket a városban?        (1 pont) 
Minaret.  
További helyes válaszok: Valide szultána török fürdő (hamam) romjai, Arnau pasa 
fürdője/Török- fürdő 
 
b) Szeretnénk megismerkedni a város történelmével és kultúrájával. Melyik két látnivalót 
ajánlaná számunkra?             (2 pont) 
Dobó István Vármúzeum,  
Főegyházmegyei Könyvtár  
Egyéb helyes válaszok: Érseki Palota (és Látogatóközpont), Varázstorony, Gárdonyi 
Géza Emlékház, Város a város alatt, Egri Bazilika, Minorita templom, Líceum, Vár 
 
c) Szabadidőnk során szívesen tennénk kirándulásokat a Mátra vidékén. Milyen kiemelkedő 
települések vannak ebben a régióban és mit nézzünk meg ott? Ajánljon két települést épített 
látnivalójával együtt!                 (2+2 pont) 
Bélapátfalva – ciszterci apátsági templom 
Szilvásvárad – Ménesudvar, Hajtókocsi kiállítás.  
Egyéb helyes válaszok: Noszvaj – De La Motte kastély, Feldebrő – Szent Márton templom, 
Gyöngyös – Mátra Múzeum, Parádfürdő – Kocsimúzeum, Sirok – várrom, Recsk – 
munkatábor, Mátraverebély - Szentkút Nemzeti Kegyhely  
 
Helyes válaszonként egy-egy pont jár. A megadottól eltérő helyes megoldásokért is adható pont. 
A feladatra maximum 7 pont adható. 
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5. feladat  12 pont 
 
Az alábbi képek Budapest nevezetes - a 19. század végén, illetve a 20. század elején készült - 
épületeit mutatják be. Válassza ki a felsorolásból a képen látható épületet, és írja nevét a kép 
alá. Ezután írja a kép alá az épület történelmi stílusát!  
 

Mátyás templom – Szépművészeti Múzeum – Halászbástya – Magyar Állami Operaház – 
Szent István bazilika – Parlament 

 

 
(Forrás: infostart.hu) 
Az épület neve: Szépművészeti Múzeum 
Stílusa: neoklasszicista/klasszicista 

 
(Forrás: de.wikipedia.org) 
Az épület neve: Állami Operaház 
Stílusa: neoreneszánsz 

 
(Forrás: isic.hu) 
Az épület neve: Szent István bazilika 
Stílusa: klasszicista /neoreneszánsz 

 
(Forrás: hu.wikipedia.org) 
Az épület neve: Halászbástya 
Stílusa: neoromán 

 
(Forrás: funiq.hu) 
Az épület neve: Parlament 
Stílusa: neogótikus/eklektikus 

 
(Forrás: szallas.hu) 
Az épület neve: Mátyás templom 
Stílusa: neogótikus 

Helyes válaszonként egy-egy pont jár az épület felismerésére és stílusának megnevezésére. A 
stílusjegyek megjelölésénél a megadott válaszok bármelyike elfogadható. A feladatra maximum 
12 pont adható. 
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6. feladat  4 pont 
 
Döntse el, hogy az alábbi állítások igazak vagy hamisak. Válaszát írja a megállapítás alatti 
vonalra. A hamis állításokat tegye igazzá, a helyes állításokat nem kell magyaráznia! 
 
a) A Ramadan havi böjt során a mohamedán hívőnek napkeltétől napnyugtáig nem szabad sem 
enni, sem inni. 
Igaz                (1 pont) 
 
b) A „kóser” elnevezés a zsidó konyhában azt jelenti, hogy „nem ehető”. 
Hamis 
A „kóser” kifejezés jelentése: „alkalmas”, „megfelelő”, „tiszta”, „vértelen”. (1 pont) 
 
c) A Márton-napi lakomák egyik jellemző étele a lúd. 
Igaz                (1 pont) 
 
d) A keresztény egyházi év a húsvéttal kezdődik. 
Hamis 
A keresztény egyházi év az adventtel kezdődik.       (1 pont) 
 
Helyes igaz válaszonként (a,c) egy-egy pont jár. A hamis válaszok esetében (b,d) csak akkor jár 
egy-egy pont, ha a vizsgázó helyesen javította az állítást. A feladatra maximum 4 pont adható.  
 
 
7. feladat  9 pont 
 
A következő elnevezések az alattuk felsorolt vallásokhoz köthetők. Írja be az egyes vallásokhoz 
a rájuk legjellemzőbb elnevezések betűjelét!  
 
a) Mohamed  b) Korán   c) Tóra 
d) Mekka   e) Róma   f) Biblia 
g) Mózes   h) Jézus   i) Betlehem 
 
Kereszténység:   h, f, e, i 
Zsidó vallás:   g, c,  
Iszlám:    a, b, d,  
 
Helyes válaszonként egy-egy pont jár. A feladatra maximum 9 pont adható. 
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8. feladat  8 pont 
a) Állítson össze egy háromfogásos magyaros menüt a következő lehetőségek közül 
válogatva. A csoport - akinek készül a menüsor - fiatal külföldi turisztikai szakemberekből áll, 
akik a modern köntösbe bújt, de ugyanakkor a hagyományokra épülő magyar konyhát 
szeretnék megismerni. Az egyes fogásokhoz ajánljon italt is. Választását indokolja!  
              (2 × 3 = 6 pont) 
 

előétel főétel desszert italok 
libamáj brulée 

hagymalekvárral 
 

grillezett polipláb 
 

bárányleves 
rozmaringos tejföllel 

 
erdei gombaleves 

pirított sült 
hajdinával 

 
spárga grapefruittal 

és parmezánnal 
 

szürkemarha-
húsleves házi 

tésztával 

Kakukkfüves 
kacsamell pirított 

zöldségekkel 
 

Rostonsült 
sertéstarja mangalica 

szalonnával, 
sültburgonyával 

 
Harcsapaprikás 
túróscsuszával 

 
Bőrénsült lazacfilé 

gyömbéres, wasabis 
sütőtökkel 

 
Szarvasgerinc 

vörösboros céklával, 
szarvasgombás 

burgonyapürével 

Madártej 
 

Dobos torta 
 

Somlói galuska 
pohárdesszert 

 
Rákóczi túrós 

 
Tiramisu 

 
Rétes 

 
Gundel palacsinta 

Törley pezsgő 
 

Unicum 
 

Egri Bikavér 
 

Tokaji aszú 
 

Pálinka 
 

Rosé Cuvee 
 

Chardonnay 
 

Cserszegi fűszeres 
 

Cabernet Franc 
 

Hárslevelű 

Feladatnak megfelelő menüsor összeállítása: 3 pont. Az összeállítás értékelésénél vegyük 
figyelembe a magyaros jelleget, az összhangot, hogy ne ismétlődjenek az alapanyagok, készítési 
módok, színek, ízek. Indoklás: 3 pont. 
 
Lehetséges megoldás: Libamáj brulée hagymalekvárral hozzá száraz Törley pezsgő – 
Szarvasgerinc hozzá Cabernet Franc/ Bikavér – Somlói Galuska pohárdesszert hozzá 
tokaji aszú/  Unicum Szilva 
            
Indoklás: A libamáj hungarikum, a vadételeknek hagyománya van hazánkban. Az ételsor 
nem nehéz, így a külföldiek gyomra is elviseli. Italoknál a könnyedtől haladunk a 
nehezebbek felé, a sort egy édeskésebb borral vagy szilvás unicummal, mint digestif itallal 
zárjuk.  
 
Minden más, a javító által helyesnek tekintett megoldás is elfogadható. 
 
b) A táblázatban szereplő ételek és italok közül válasszon ki 4 hungaricumot! Aláhúzással 
jelölje megoldását!            (4 × 0,5 = 2 pont) 
Minden jó választás 0,5 pontot ér, maximum 2 pont szerezhető, többlet pont nem adható. Hibás 
választásért pontlevonás jár, de mínuszba nem mehetnek a pontok.  
A Hungaricum listán szereplő ételeket és italokat a táblázatban aláhúzással jelöltük. 
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9. feladat  5 pont 
 
Párosítsa össze a feladatokat és a munkaköröket! Írja a feladatok betűjelét a táblázatban 
szereplő munkakörök sorszáma alá!         (5 × 1 pont) 
 
1. Concierge    a. pénzváltás 
2. Bell Captain    b. felszolgálás 
3. Szobalány    c. ébresztőszolgálat 
4. Cashier     d. csomagszállítás szervezése 
5. Chef de rang    e. turn down service 
 

1. 2. 3. 4. 5. 
c d e a b 

 
Minden helyes párosításért 1 pont jár.  
 
10. feladat  5 pont 
 
Döntse el, hogy a következő állítások igazak (I) vagy hamisak (H), és írja a kipontozott vonalra! 
A hamisnak ítélt állítást javítsa!          (5 x 1 pont) 
 
a)  A szálláshelyek működési engedélyét a település jegyzője adja ki. I 

Javítás: -  
b)  A Manager on duty-val csak a vámmentes boltot is kínáló reptéri szállodákban 

találkozhatunk.  H 
Javítás: Manager on duty alatt az ügyeletes vezetőt értjük, tehát minden nagy 
szállodában találkozhatunk vele.  

c)  Minden szállodában van lehetőség szobaszervíz igénybevételére. H 
Javítás: Minimum elvárásként csak a 4 és 5 csillagos kategóriában jelenik meg, tehát 
nem mindenütt vehető igénybe.  

d)  Kontingens alatt egy fix számú szobamennyiséget értünk, melynek értékesítését átvállalja 
az utazási iroda (utazásszervező) kedvező ár fejében. A visszaszállási időig jelezheti, ha 
mégsem tudja a szobákat értékesíteni. I 
Javítás: -  

e)  Az asztalos műhely általában a Maintenance Manager felügyelete alá tartozik a 
szállodákban. I 
Javítás: -  

 
Minden helyes válasz 1 pont. Hamis állítás esetén azonban a pont csak akkor adható meg, ha 
a javítás is helyes.  
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11. feladat  2 pont 
Határozza meg a képek alapján, hogy milyen szobatípust lát! Válaszát írja a képek alá!  

(4 × 0,5 pont) 

https://www.facebook.com/parasolhotelchiangmai/  http://www.oldtusbatur.com/en/lara-kundu/miracle-resort-hotel/ 
 
connecting room       handicapped room  
összenyitható szoba       akadálymentesített szoba 
 

http://sudekonak.com/accomodation/   https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ 
 
 twin room      double room 
két külön ágyas szoba     két ágyas / francia ágyas szoba 
 
Minden helyes megnevezésre 0,5 pont kapható. Az angol elnevezések helyett elfogadhatók a 
magyar nyelvű megnevezések is. 
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12. feladat  10 pont 
a) A szállodába - melynek recepcióján dolgozik - foglalás érkezett, amelyről a következő 
nyomtatványt állította ki munkatársa:  
 

Megrendelő neve: Utazó Csanád 
Elérhetősége: utazo@gmail.com / 20 465 7896 
Érkezés: 2021.07. 08.  
Távozás: 2021.07.10.  
Vendégek száma: 2 
Szobatípus: standard kétágyas 
Csomag: Nyári Kacaj 
Ellátás: FP 
Fizetési mód: bankkártya 
Rendelési szám: 2021070810333 

 
A szállodai szoftverbe kollégája felvitte a rendelést, elkészítette a visszaigazolást is, de kéri, 
hogy tekintse azt át és javítsa, ha szükséges.  
A Nyári Kacaj csomag standard kétágyas szobában 2 fő részére minimum 2 éjszakás 
tartózkodás esetén félpanziós ellátással 36.000 Ft/szoba/éj áron szerepel a kínálatban. A helyi 
idegenforgalmi adó mértéke: 500 Ft/fő/éj. A szálloda nem tart igényt előleg fizetésére, a 
szobákat 18 óráig tartja fent a vendégeknek.  
Tüntesse fel a szöveg alatt a hibákat, és hogy hogyan javítaná ki ezeket!   (8 pont) 
 

Kedves Csanád! 
 
Köszönjük foglalását, melyet a következő számon rögzítettünk nyilvántartásunkban.  
Ön a Nyári Kacaj csomagajánlatunkat választotta, mely szállásként kétágyas standard szobát 
tartalmaz 2 fő részére félpanziós ellátással, valamint extra szolgáltatásokat (kerékpárbérlés, 
tánctanfolyam, karikatúra rajzolás, wellness részleg használata).   
Tartózkodási idő: 2021.07.08-07.10.  
Csomag ára az Önök esetében: 36.000 Ft. Kérjük az összeg előzetes átutalását a honlapon 
szereplő számlaszámra. Az ár bruttó ár, más fizetendő összeg nincs.  
Bejelentkezés 2021.07.08. 14 órától lehetséges. Amennyiben 18 óra után érkezne, kérjük, 
jelezze felénk, ellenkező esetben a szobát szállodánk kiadhatja más vendégnek. A szobát a 
kijelentkezés napján 10 óráig kell elhagyni.  
Kérjük, tájékozódjon utazás előtt szállodánk honlapján az ÁSZF-ről! Ha kérdése volna, 
forduljon hozzánk bizalommal. 
Szeretettel várjuk és kellemes itt tartózkodást kívánunk Önöknek!  
 
Üdvözlettel, 
Portás Gizella 

Hibák: 
- megszólítás - Helyesen: Tisztelt Utazó Csanád Úr! 
- bekezdéseket nem jelölte - sor kihagyásával jelöljük 
- következő számon …  - de nincs megadva a foglalási szám: 2021070810333 
- csomag ára – 36.000 Ft-os ár egy éjszakára vonatkozik, a kettő éj már 72.000 Ft lesz. 
- más fizetendő összeg nincs – nem helyes, hisz az idegenforgalmi adó is fizetendő  

(4 x 500 Ft) és ha a csomagban szereplő szolgáltatásokon kívül még valamit igénybe 
vesznek, természetesen azokért is fizetni kell. 

- előzetes átutalást nem kér a szálloda 
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- ÁSZF – nem biztos, hogy a vendégnek egyértelmű, hogy mit jelent, írjuk ki (Általános 
Szerződési Feltételek) 

- aláírásnál hiányzik a beosztás és a szálloda neve 
A hibák felismeréséért és javításáért 1-1 pont adható, maximum 8 pont jár. Ha a javítás 
szükséges lett volna, de nem történt meg, csupán a hibát jelezte a vizsgázó, akkor arra fél pont 
adható. A feladatrészre lefelé kerekített egész számú pontszám adható.  
 
b) Utazó Csanád úr és felesége 2021.07.08-án bár nem jelezte, de csak 20 órakor érkezik. 
Mivel foglalásuk nem garantált foglalás volt, ezért a szálloda időközben értékesítette a szobát 
egy walk in vendégnek. Hibázott-e a szálloda? Mi ilyenkor a teendő? Tegyen kettő érdemi 
megállapítást!              (2 pont) 
 
Mivel a visszaigazolásban kérték, hogy jelezzék a késést (és valószínűleg az általános 
szerződési feltételek között is szerepel ez), a szálloda nem hibázott. Megoldásként, ha van 
másik szobánk, természetesen nincs akadálya a bejelentkezésnek. Amennyiben a 
vendégnek csak magasabb kategóriájú (pl. szuperior/deluxe) szobát tudunk biztosítani, 
akkor annak magasabb árát a vendégnek ki kell fizetnie. Ha nincs szobánk, segíthetünk 
a vendégeknek partner szállónál üres szállást találni, de ennek költségei szintén a vendéget 
terhelik.  
Helyes megállapításonként 1-1 pont adható. Maximum 2 pont.   

13. feladat  10 pont 
 
Jellemezze a táblázatban megadott két szállodatípust a szempontok (1-5.) alapján, majd a 
felsorolt szolgáltatások számát írja be a táblázat utolsó sorába (6. jellemző szolgáltatások), 
ahhoz a típushoz, amelyikre jellemző!      (5 × 1 + 10 × 0,5 pont) 
 
1. business center 
2. ivókúra 
3. tolmácsfülke 
4. szakmai kiállítás 
5. kávészünet 

6. galvánelemes kezelés 
7. Kneipp taposó 
8. hostess 
9. Flip chart 
10. súlyfürdő 

szempontok gyógyszálloda konferenciaszálloda 

1. telepítés helye 
gyógyvíz vagy klimatikus 
gyógyhely, gyógybarlang, 
gyógytényező a közelben 

jól megközelíthető 
helyen, de nem feltétlenül 
a belvárosban 

2. szezonalitás nincs jellemző szezon főleg tavasszal, ősszel 

3. vendégkör 
idősebb generáció, betegség 
kúrálása vagy megelőzése 
okán 

üzletemberek, cégek 
alkalmazottai, 
rendezvény résztvevők 

4. tartózkodási idő hosszabb, akár 1-2-3 hét rövidebb, 1-3 nap 

5. finanszírozás  szabadidős turizmus/ saját 
finanszírozás, esetleg biztosító 

hivatásturizmus/ 
munkáltató fizeti 

6. jellemző szolgáltatások 2, 6, 7, 10, 1, 3, 4, 5, 8, 9, 

Az első 5 szempont esetében soronként 1 pontot kap a vizsgázó. A jellemző szolgáltatások 
esetében minden helyesen elhelyezett szolgáltatás 0,5 pontot ér. Fél pont mindegyik 
szempontnál adható, de a végén egész számra lefelé kerekítsünk.  
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14. feladat  5 pont 
 
Olvassa el a következő cikket, majd válaszolja meg a kérdéseket! (A válaszok nem minden 
esetben találhatók meg az idézett szövegben.) 
 

Csúcsot döntött a belföldi idegenforgalom 2020 augusztusban, és lehet, hogy 
hosszabb távon is ez fogja meghatározni a szálláshelypiacot - közölte a Magyar 
Turisztikai Ügynökség (MTÜ) az MTI-vel szerdán. 
Az utazási szokások átalakulását vetíti előre, hogy a szálláshelyek egy hónap alatt 
1,8 millió vendéget fogadtak, és közülük 1,5 millió belföldi volt, ami tavalyhoz 
képest 300 ezres emelkedés - értékelték az augusztusi adatokat. A Nemzeti 
Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adatai szerint az 5,4 millió 
vendégéjszakából 4,4 milliót belföldi vendégek töltöttek el. 
Az összesítés alapján az utazók 93 százaléka vidékre utazott, ami egyúttal azt is 
jelenti, hogy a budapesti szálláshelyek forgalma egész nyáron mélyponton maradt.  
A magyarok a Balaton után főleg a Mátrába, a Bükkbe, valamint a Debrecen-
Hajdúszoboszló-Hortobágy térségbe, és a Tisza-tóhoz utaztak.  
Az augusztusi vendégéjszakák 30 százalékát a nemzetközi jelentőségű fürdőhellyel 
rendelkező vidéki fürdővárosok szállásadói könyvelhették el. 
 
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200916/akkorat-robbant-augusztusban-a-turizmus-
magyarorszagon-amekkorara-meg-nem-volt-pelda-449012 (oktatási célokra rövidítve) 

 
a) Mi az oka annak, hogy a budapesti szálláshely foglalások mélyponton maradtak (1 pont) 
a külföldi turisták elmaradása vagy: a belföldi turisták nem Budapestet látogatják 
 
b) Milyen tendencia figyelhető meg a vendégforgalom összetételét illetően a tavalyi évhez 
képest?                (1 pont) 
a belföldi vendégek száma és aránya nő 
 
c) Melyik volt a legkeresettebb hazai desztináció?        (1 pont) 
Balaton 
 
d) Hol töltötték el az augusztusi vendégéjszakák közel egy harmadát?    (1 pont) 
vidéki fürdővárosokban 
 
e) Hogy jut a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatokhoz?    (1 pont)  
Az adatszolgáltatás a szálláshely-szolgáltatási tevékenység megkezdésének és 
folytatásának jogszabályi követelménye, tehát minden szálláshely folyamatosan 
szolgáltatja az adatokat.  
 
A kérdésekre adott minden helyes válaszért 1 pont adható. A megadottól eltérő helyes válasz is 
elfogadható.  
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15. feladat  2 pont 
 
A marketingkommunikáció (4.P – Promotion) mely elemeire talál példát az alábbi 
feladatokban? Nevezze meg őket magyarul és angolul is!     (2 x 1 pont) 
 
a) 

 
https://www.utazas.info/ajandek-kupon 

 
vásárlásösztönzés – Sales Promotion 
 
 
b) „Check-out a gyermekekért” program: A vendég kijelentkezéskor 500 Ft-tal többet fizet, a 
pénzt a szálloda havonta átutalja az SOS Gyermekfalvak Alapítványnak.  
 
közönségkapcsolatok – Public Relations 
 
Helyes magyar és angol megnevezés esetén kérdésenként 1 pont jár. Félpont nem adható.  
 

16. feladat  3 pont 

 
Egy szállodában a kiírt portai ár az egyágyas szobák esetén bruttó 17.000 Ft. A mai napon az 
euro árfolyama: 364 Ft. Számolja ki a következőket! Kerekítsen mindig egész számra!  

(3 × 1 pont) 
 
a)  Az egyágyas szoba nettó ára éjszakánként: 17.000 ÷ 1,05 = 16.191 Ft/éj 
b)  Céges vendég érkezik, aki a rack rate árból 15% kedvezményt kap. Mennyit fog bruttó 

áron fizetni 1 éjszakáért?  17.000 × 0,85 = 14.450 Ft 
c)  Ez a céges vendég külföldi és euróban szeretne fizetni. Mennyit kell fizetnie? 
 14450 ÷ 364 = 40 EUR (39,7 kerekítve egész számra) 
   
Minden helyes feladatrészre 1 pont adható. A megoldás csak akkor fogadható el, ha a vizsgázó 
a számolás módját is megadta és helyesen kerekített. Ha az eredményhez más úton jutott el, de 
megoldása helyes, a pont megadható.  
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