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Útmutató a vizsgázók teljesítményének értékeléséhez 

(az értékelő tanárok 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 
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 10×1 = 10 pont 
Jelölje a sorszám beírásával a mellékelt térképen a következőket: 
 

1. Hernád 6. Gemenci erdő 
2. Szeged 7. Ormánság 
3. Tihanyi-félsziget 8. M5 autópálya 
4. Vas megye 9. Zagyva 
5. Aggteleki karszt 10. Cserhát 

 
A folyók esetében a teljes magyarországi szakaszt jelölje folyásiránnyal együtt! Megye 
esetében rajzolja körül a területet, autópálya esetén pedig rajzolja be annak nyomvonalát!  

 
 

 
 

Forrás: https://d-maps.com/carte.php?num_car=2286&lang=en 
 

Értékelés: Csak ezek a megoldások fogadhatók el. A javítótanár minimális eltérést tolerálhat. 
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2. feladat 3 × (1 + 1) = 6 pont 
A karnevál szó eredetileg a farsanghoz kapcsolódó, sokszor jelmezes télbúcsúztató rendezvényt 
jelentette. Bár ezt nem fedi mindig pontosan, de karnevál elnevezésű rendezvényeket 
hazánkban is tartanak. Az alábbi három ilyen elnevezésű rendezvényhez kapcsolódó kép mellé 
írja oda a rendezvény nevét és a települést, ahol megrendezik! 
 

Kép Karnevál 
elnevezése 

Település 

Virágkarnevál Debrecen 

Savaria 
Történelmi 
Karnevál 

Szombathely 

Pécsi Csokoládé 
Karnevál Pécs 

Képek forrása: http://www.noiportal.hu/utazas/kihagyhatatlan-hazai-karnevalok/  
 

Értékelés: Csak ezek a válaszok fogadhatók el az 1-2-es képek esetében. A 3. képnél a szerencsi 
vagy budapesti rendezvények említését is elfogadhatjuk, mert bár nem karneválnak hívják, de 
széles körben ismertek. A rendezvény elnevezése és a hozzá tartozó település helyes említéséért 
is 1-1 pont jár. 
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3. feladat 8 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 (2 természeti érték, 2 épített 
örökség), 2 rendezvény a helyszínen! 
 

 

Képek forrása: https://www.utazzitthon.hu/latnivalo/aggtelek, https://nepszava.hu/1008658_teli-tura, 
http://hungarikumokbelyegen.gportal.hu/gindex.php?pg=35636365, http://turizmus.sopron.hu/hu/info/latnivalok/  

 

Választott kép: ………………. 
A: Aggteleki Nemzeti Park / Aggteleki-hegység / Aggteleki karszt világörökség 
Az Észak-Magyarország turisztikai régióban, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 
található. Megközelíthető az M3-as autópályán/3-as főúton. Vonzerők: változatos 
természeti adottságok, világörökségi elismerés, nemzeti park, karsztjelenségek, 
cseppkőbarlangok, víznyelők, zsombolyok. Kiépített barlangok, turisták számára vezetett 
túrák, Baradla-barlang, Béke-barlang-gyógybarlang. Látnivalók: Aggtelek – 
Barlangmúzeum, Jósvafő: tájház, hucul ménes, Szögliget: Szád-vár, Derenk község 
romjai, Rudabánya: Érc- és Ásványtani Múzeum, ősmaradványok, XIV. századi 
református templom, Kelemér: Mohos-tavak, Gömörszőlős: néprajzi múzeum. Szalonna: 
Árpád-kori templom. Rendezvények: Gömör-Tornai Fesztivál, koncertek a Baradla-
barlangban, vezetett tematikus túrák. 
 
  

A 

B 
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B: Fertő-Hanság Nemzeti Park/Fertő-táj világörökség, Fertőd 
A Nyugat-Dunántúl turisztikai régióban található, Győr-Moson-Sopron megyében. 
Megközelíthető az M1-es autópályán, 1-es főúton. Itt található a Fertő-tó 
Magyarországhoz tartozó része (síkvidéki sós tó), Hanság: mocsaras területek és 
lápszigetek, gazdag állatvilág, soproni borvidék, sok történelmi látnivaló: Sopron – 
barokk belváros, gótikus Kecske templom, Stornó-ház, Tűztorony, Nagycenk: Széchenyi- 
kastély, Fertőd: Eszterházy-kastély), fürdőhelyek (Balf, Hegykő). Rendezvények: 
Fertőrákos Kőfejtő-Barlangszínház rendezvényei, Nagycenki Művészeti Napok, Fertőd: 
Haydn Napok, Barokk Vigasságok, Sopron: VOLT Fesztivál, Soproni Szüreti Napok 

Értékelés: a látnivaló megnevezése (1 pont)  
Hol található - régió, megye (1 pont)  
Hányas számú főúton/autópályán lehet megközelíteni Budapesttől (1 pont)  
Melyek a természeti adottságai (2 pont)  
Milyen épített öröksége van (2 pont)  
Milyen rendezvényeket (2 db) tud kapcsolni a helyszínhez (1 pont) 
Ha a vizsgázó mindkét feladatrész megoldásához hozzá kezdett, és nem jelölte egyértelműen a 
választását, akkor az „A” feladatot kell értékelni. 
 

4. feladat 1 pont 
Döntse el az állításról, hogy igaz-e vagy hamis! Húzza alá a megfelelő választ! Válaszát 
indokolja! 

Állítás: A Mecsek az egyik leglátványosabb tanúhegyünk.  Igaz - Hamis 
Indoklás: A Mecsek üledékes kőzetű hegység, a tanúhegyek pedig vulkanikus eredetűek. 

Értékelés: Helyes választás és helyes indoklás esetén jár az 1 pont.  
 

5. feladat 8 pont 
Egy-egy hazai település jellegzetes építészeti emlékét és ennek stílusát kell megadnia. Töltse 
ki a táblázat üres celláit! 

Település Jellemző építészeti érték neve Stílusa 
Ják Árpád kori/középkori templom román 
Vác Kőkapu/Diadalív klasszicista 
Szerencs Rákóczi-vár reneszánsz 
Sümeg Püspöki palota barokk 
Kecskemét Városháza szecessziós 

Értékelés: Minden helyes kiegészítésért 1 pont adható. 
 

6. feladat 5 × 1 = 5 pont 
Melyik országban találhatók az alábbi zarándokhelyek, és kihez kapcsolhatók? Töltse ki a 
táblázat üres celláit!  (Pl.: Bari – Olaszország – Szent Miklós) 

Település Melyik országban található? Kapcsolódó személy 
Lourdes Franciaország Szűz Mária 
Fatima Portugália Szűz Mária 
Compostella Spanyolország Szent Jakab apostol 
Jeruzsálem Izrael Jézus / Mohamed 
Mekka Szaud-Arábia Allah / Mohamed / hívő kötelessége 

Értékelés: Csak ezek a válaszok fogadhatók el. Soronként 1 pont jár a helyes ország – személy 
párosért. 
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7. feladat  2 + 2 = 4 pont 
A képen egy zarándok középkori ábrázolását látja.  
 
 

Kép forrása: http://elcamino.network.hu/kepek/ 

a) Írjon 2 jelképet, amelyről meg tudták 
különböztetni az egyszerű vándortól! 

- esztergált zarándokbot 
- (fésű)kagyló jelvény 
- széles karimájú kalap 
- tarisznya 
- kulacs 
- zarándokköpeny 

Értékelés: Jó válaszonként egy-egy pont 
adható, de maximum 2 pont. 
 
b) Miért volt szükség arra, hogy viselje 
ezeket a jelvényeket? 
Mert a zarándokok bántalmazását, 
kifosztását szigorúbb büntetésekkel 
sújtották, a zarándok megöléséért egyházi 
kiátkozás járt, mely a halálbüntetésnél is 
súlyosabb.  

Értékelés: jó érv(ek) esetén 2 pont jár. Egész 
számú részpontszám adható. 

 
8. feladat 6 + 2 = 8 pont 
Csoportkísérőként Pannonhalmára látogat egy általános iskolás diákcsoporttal.  

a) Mutassa be a képeken látható épületrészletek stílusát és határozza meg a magyarországi 
építés jellemző időszakát (évszázad)! 

 
Stílus: 
Klasszicizmus (1 pont) 

 
Építésének jellemző időszaka:  
18. század második felétől a 19. 
század közepéig (1 pont) 
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Stílus: 
Barokk (1 pont) 

 
Építésének jellemző időszaka: 
17-18. század (1 pont) 

 
 
Stílus: 
gótikus (1 pont) 

 
Építésének jellemző időszaka: 
12. század vége – 16. század eleje  
(1 pont) 

Képek forrása: https://www.hotelszarvaskut.hu/hotel/a-mi-bakonyunk/item/pannonhalmi-bences-foapatsag, 
https://www.facebook.com/pannonhalmaelmeny, 
https://mysocialmate.com/media/2079096035050025100/BzabtQPFHCM (2019.08.04),  

 

b) Az alábbi képen Pannonhalma védőszentjét látja. Ki ő, és hol született a legenda szerint? 

 
A szent neve:  
Szent Márton (Tours-i Szent Márton) 
(1 pont) 
 
Születési helye:  
Savaria (mai Szombathely környéke) Pannonia 
Provincia 
(1 pont) 
 
 
 
 
Kép forrása: https://www.magyarkurir.hu/kultura (20190804) 

 
Értékelés: Tartalmában azonos megfogalmazású válaszok fogadhatók csak el. 
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9. feladat 2 + 2 + 3 = 7 pont 
Ön a Bakony Konferencia- és Wellness Szálloda 3* (3456 Zöldmező, Rezeda u. 2.) rezervációs 
asszisztense. Önt bízzák meg, hogy egy szakmai konferenciára érkező csoport számára ebédet 
állítson össze. A vacsora büféasztalos lesz. Telefonos érdeklődés alapján a megrendelő (Alpine 
Kft). egy 30-50 fős rendezvénytermet, valamint 13 db 2 ágyas és 4 db egyágyas szobát kér 
reggelivel ez év október 15-e éjszakára.  

Tervezett program:   
 9:00 Érkezés, regisztráció 
 10:00–12:00 Előadások 
 12:00–13:30 Ebéd 
 13:30–17:00 Előadások, kerekasztal-beszélgetések, közben egy kávészünet 
 19:00 Vacsora (büfé) 

Ön csomagárat ajánl fel a vendégeknek, mely 32.000 Ft/fő, és a fentieken kívül tartalmaz egy 
üdvözlőitalt is. 

a) Húzza alá, hogy a felsoroltak közül melyik két üdvözlőitalt adná a vendégeknek 
érkezéskor! Válaszát indokolja! 

 
Puszta koktél (Tokaji szamorodni + barackpálinka) 
Arnold Palmer koktél (jegestea + limonádé) 
1 dl száraz pezsgő 
Kávé/tea/víz  

Indoklás: Hivatalos munkára érkeznek, így alkoholos ital nem ajánlható. 
Értékelés: A két ital helyes kiválasztásáért 1 pont és a helyes indoklásért is 1 pont, összesen 2 
pont adható. Egy kiválasztásra pont nem adható. 
 
b) Állítsa össze a csoport 3 fogásos ebédmenüjét! Válasszon a felsorolt ételek közül! 

 
Fogás Ételek 

Hideg előétel 
Libamáj zsírjában lila hagymával 
Friss libatepertő házi kenyérrel és újhagymával, retekkel 
Grillezett kecskesajt sült paradicsommal, olivabogyóval 

Leves 
Erőleves csészében 
Hideg meggyleves 
Gulyásleves csészében 

Meleg előétel 
Hortobágyi húsospalacsinta 
Milánói makaróni 
Bakonyi rántott gomba  

Főétel 
Rántott borjúláb petrezselymes burgonyával, tartármártással 
Rozé kacsamell vadmeggyraguval, grillezett polentával 
Csirkemell parmezán bundában, ruccolás burgonyapürével 

Desszert 
Túrógombóc 
Mákosguba 
Mangós joghurttorta 
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Választott menü:  
Fogás Étel 

Leves Erőleves csészében 
Főétel Csirkemell parmezan bundában, ruccolás burgonyapürével 
Desszert Mangós joghurttorta 

 
Értékelés: Helyes sorrend felállítása (pl. Hideg előétel-főétel-desszert, leves-főétel-desszert 
stb.) 1 pont, helyes ételsor választása 1 pont. Nem jár pont, ha a libamáj zsírjában lila 
hagymával, friss libatepertő, vagy a hideg gyümölcsleves, vagy mákosguba bekerült, mivel 
munkaebédről van szó (hagymás, mákos ételek), és a szezonalitásnak (október) nem felelnek 
meg. A megadott példától eltérő helyes megoldás is elfogadható. Összesen két pont adható. 

c) Milyen szempontokat vett figyelembe a menü összeállításakor? Nevezzen meg hármat! 
 

Munkaebéd (az alkalom), szezonalitás, alapanyagok/színek/készítési technológia ne 
ismétlődjön, tájegységre jellemző legyen stb.  
 
Értékelés: Bármely három helyes szempont említése elfogadható 1-1 pontért. Mivel a 
vendégkör összetételéről nincs tudomásunk, ezért ehhez kapcsolódó indokokat ne fogadjunk el. 
 
10. feladat 2 + 3 = 5 pont 
A Bakony Konferencia- és Wellness Szállodában a Balatoni borrégió (a Balatonhoz közel 
fekvő) borvidékeinek borait kínálják vendégeiknek. 

a) Nevezzen meg két borvidéket a Balatoni borrégióból! 
 
Balaton-felvidék (Balaton-felvidéki borvidék), Badacsony (Badacsonyi borvidék),  
Balatonfüred–Csopak (Balatonfüred–Csopaki borvidék), Balatonboglár (Balatonboglári 
borvidék) 
 
Értékelés: A megadottakon kívül elfogadható még a Nagy-Somló (Nagy-Somlói borvidék) és a 
Zala (Zalai borvidék) is 1-1 pontért. Összesen 2 pont szerezhető. 

b) Milyen bort ajánlana az alábbi ételekhez? Írjon egy konkrét hazai bort (ne szőlőfajtát) az 
ételekhez, és adja meg mellettük a választott bor színét is! 

 
Étel Bor Bor színe 

Sertéscsülök pékné módra egri bikavér vörös 
Zsályás-lime-os fogasfilé 
vajas burgonyával cserszegi fűszeres fehér 

Almás-diós túróhab tokaji aszú (3-5 puttonyos) fehér 
 
Értékelés: A borok színe a megadott megoldás szerint fogadható el, de bármely adott színű bor 
említése megfelel a fenti példákon kívül is. Soronként 1-1 pont adható a helyes bor és borszín 
párosítás esetén. Összesen 3 pont adható. 
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11. feladat  5 × 1 = 5 pont 
Az alábbi mondatokban dőlt betűvel jelzett két fogalomból válassza ki azt, amelyikkel a mondat 
igazzá tehető! Húzza alá a helyes kifejezést! 
 
A szállodai rezervációs asszisztens a Room’s Division / Room’s Direction területen végzi 

munkáját. Fontos vendégszolgáltatási terület a Maintenance / F&B részleg is. A szobák 

értékesítéséért a Marketing Department / Sales Department felel. A szobalányok az Executive 
Housekeeper / General Manager közvetlen irányításával végzik napi feladataikat. Amennyiben 

a szobalányok műszaki problémát találnak a vendégszobában (például kilazult a konnektor), 

azonnal értesítik a Maintenance / Stewarding részleget. 

 
Értékelés: Csak ezek az aláhúzások fogadhatók el 1-1 pontért. Összesen 5 pont adható. 
 
12. feladat  3 × 1 = 3 pont 
A Bakony Konferencia- és Wellness Szálloda működtetéséhez sok fizikai és szellemi tényezőre 
van szükség. 

a) Nevezzen meg két közművet, amelyre szüksége van a szállodának a működéshez! 
elektromosenergia-ellátás, fűtőenergia -ellátás, vízellátás, csatornázás, telekommunikáció 

Értékelés: Bármely két helyes válasz 1 pontot ér összesen. Fél pont nem adható. 

b) Nevezzen meg két munkakört, amely a wellness részlegre jellemző! 
úszómester, masszőr, wellnessrecepciós, kezelők, wellnessrészleg-vezető, edző stb. 

Értékelés: Bármely két helyes válasz 1 pontot ér összesen. Fél pont nem adható. 

c) Milyen előnyei vannak a HotelStars besorolásnak? Írjon egy-egy tényezőt a vendégek 
és a szálloda szempontjából! 

 
A HotelStars kategorizálás megmutatja a vendégeknek, hogy milyen színvonalú a 
szálloda, így segíti a szálláshelyválasztást és összehasonlítást. A *-ok megszerzéséhez a 
szállodáknak több kritériumnak kell megfelelniük, így emeli a színvonalat a besorolás. 
Segíti a szálloda marketingtevékenységét, bizalmat épít. 

Értékelés: Bármely két helyes – akár a megadottaktól eltérő – szempont említése 1 pontot ér 
összesen. Fél pont nem adható. 
 
13. feladat 4 + 6 = 10 pont 
A 9. feladatban foglaltaknak megfelelően a mai napon írjon ajánlattevő levelet Kiss Béla 
ügyvezető részére az Alpine Kft. címére (7865 Sóstó, Napfény u. 2)! A levélben térjen ki a 
nyújtott szolgáltatások pontos leírására, a részvételi díj összegére a tervezett 30 fő részére, 
valamint a fizetési feltételekre! Kérjen 40% előleget, melyet egy hónappal a rendezvény előtt 
kér átutalni a BigBank 44444444-55555555-00000000 számú számlájukra, a hátralékot pedig 
a rendezvényt követően 8 napon belül kéri. A lemondás két héttel az érkezés előtt díjmentes. 
Módosítani az érkezés napja előtt 48 órával korábbi időpontig lehet. Tartsa be az üzleti levelezés 
szabályait, és ügyeljen a külalakra is!  
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Mintalevél 
 

Bakony Konferencia- és Wellness Szálloda 3*  
3456 Zöldmező, Rezeda u. 2. (a cím egymás alatti sorokba is rendezhető) 
 

Alpine Kft. 
7865 Sóstó, Napfény u. 2. 
Kiss Béla Ügyvezető (Úr) részére 
 

Tárgy: Árajánlat 
 

Tisztelt Kiss Béla Ügyvezető Úr! 
 

Korábbi telefonbeszélgetésünkre hivatkozva ezúton küldöm a Bakony Szállodába 
tervezett konferencia árajánlatát. 
 

Dátum: 20….. október 15. 
Létszám: 30 fő 
 

Helyszín: Bakony Konferencia- és Wellness szálloda 3*, 3456 Zöldmező, Rezeda u. 2. 
A szolgáltatás leírása:  
Szállás: 13 db kétágyas és 4 db egyágyas szoba 
Ellátás: üdvözlőital, ebéd, vacsora, kávészünet és másnap reggeli 
Egyéb: konferenciaterem használata egész napra 
 

A tartózkodás csomagára 32 000 Ft/fő, amely magában foglalja a fenti szolgáltatásokat  
32 000 Ft × 30 fő = 960 000 Ft. 
Amennyiben ajánlatunk elnyerte tetszését/megfelel Önnek, akkor 40% előleget (960 000 
× 0,4 = 384 000 Ft-ot) a rendezvényt megelőző egy hónappal korábban, 20.. szeptember 
15-ig (a pont akkor jár, ha pontos dátumot ad meg a vizsgázó) kérem átutalni az BigBanknál 
vezetett 44444444-55555555-00000000 számú számlánkra. 
 

A hátralékot/fennmaradó összeget (960 000 – 384 000 = 576 000 Ft) pedig a rendezvényt 
követő 8 napon belül, azaz 20.. október 23-ig (ide is elvárt a pontos dátum) kérem kifizetni. 
Lemondást 20… október 1-ig fogadunk el díjmentesen. Módosítani pedig a rendezvényt 
megelőző 48 órával/2 nappal korábban lehetséges. 
 

Ajánlatunk elfogadása esetén várjuk szíves visszajelzését!  
 

Dátum: …, a vizsga napja 
 

Tisztelettel és köszönettel 
 

Vizsgázó aláírása 
Rezervációs asszisztens 
Bakony Konferencia- és Wellness Szálloda  
 

Értékelés: 
Levél formai követelménye: összesen 4 pont: 
Feladó adatai: 0,5 pont 
Címzett: 0,5 pont 
Tárgy megjelölése: 0,5pont 
Megszólítás: 0,5 pont 
Levél felépítése: 0,5 pont  
Elköszönés: 0,5 pont 
Dátum: 0,5 pont 
Aláírás: 0,5 pont 
Ennél a részfeladatnál fél pontszám esetén lefelé kerekítsünk! 
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Tartalmi részek: összesen 6 pont: 
Tartalmi elemek: 1 pont (utalás előzetes érdeklődésre 0,5 pont, befejező gondolat, visszajelzés 
kérése 0,5 pont) 
Rendezvény időpontja: 0,5 pont 
Létszám említése: 0,5 pont 
Megrendelt szolgáltatás leírása: 1,5 pont (szállás 0,5 pont, étkezések 0,5 pont, egyéb 0,5 pont): 
Teljes összeg kiszámítása: 0,5 pont 
Előleg kiszámítása: 0,5 pont 
Előlegutalás pontos határideje és a bankszámlaszám: 0,5 pont 
Hátralék összege és fizetési határideje: 0,5 pont 
Utalás a lemondási/módosítási feltételekre: 0,5 pont 
Fél pont esetén lefelé kerekítsünk! 

 
14. feladat  5 × 1 = 5 pont 
A turisztikai termék sok szereplő együttműködését igényli. Egészítse ki az alábbi táblázatot! 
Minden megadott szolgáltató mellé nevezzen meg egy partnert, és írja le a kapcsolat célját! 
(Például: szálloda – gyógyfürdő – szállodai csomagajánlat bővítése a fürdő szolgáltatásaival) 

Turisztikai 
szolgáltató Együttműködő partner A kapcsolat lényege, célja 

Tour 
operator 

utazási ügynökség 
légitársaság 
programszolgáltatók 

az utazási csomagok értékesítése 
a csomagokban foglalt közlekedést adja 
a csomagok kulturális (stb.) tartalmát 
adják 

Vasút- 
társaság 

utazási iroda 
biztosítótársaság 

a menetjegyek közvetett értékesítése 
az utazás biztonságosabbá tétele, 
kártérítések 

Szálloda OTA 
szállodaszövetség (MSZÉSZ) 
bank 

értékesíti a szállodai szobákat 
képviseli a szállodai érdekeket, lobbizik 
hitelt nyújt a fejlesztésekhez 

Étterem utazási iroda 
rendezvényszervező 

turistacsoportokat küld 
megrendeli a rendezvényeket 

Múzeum utazási iroda 
iskolák 
marketingcég 

turistacsoportokat küld, beépíti a 
programba 
múzeumi programokra szerveznek 
tanulókat 
reklámtevékenységet ad az ismertségért 

 
Értékelés: Soronként 1-1 pont jár, ha a vizsgázó helyes partnert nevezett meg (egy elegendő), 
és a köztük lévő együttműködés lényegét is leírja. A megadottakon kívül még számos jó válasz 
lehetséges. 
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15. feladat  3 + 2 = 5 pont 
Az egészségturizmus az egészségi állapot fenntartása, illetve annak javítása érdekében történő 
utazást és az azzal kapcsolatban igénybe vett szolgáltatások összességét jelenti. Hazai 
turizmusunk kiemelt termékei közé tartozik. Ezzel kapcsolatosak az alábbi feladatok. 

a) Párosítsa az egészségturizmus fajtáinak és szereplőinek meghatározásait a hozzájuk 
illő elnevezéssel! Írja a táblázat megfelelő sorába az elnevezések sorszámát! 

 
1. – selfness 2. – klímagyógyintézet 3. - aktív wellness 
4. – gyógyhely 5. – soulness 6. - medical wellness  
 

Meghatározás Elnevezés 
sorszáma 

Egy természetes gyógytényezővel rendelkező településnek az a – hatóság által 
ellenőrzött és minősített – része, ahol a természetes gyógytényező 
igénybevételének gyógyintézményi feltételei (gyógyfürdő, gyógyszálló) 
biztosítottak, továbbá a gyógyítás zavartalanságát és a betegek nyugalmát 
biztosító környezeti feltételek (kiemelten védett területre előírt levegőtisztaság, 
fokozottan védett területnek megfelelő zajszint, rendezett zöldterületek stb.) 
adottak, valamint biztosított a pihenés infrastruktúrájának (közművek, 
közlekedés, hírközlés, kommunális szolgáltatások, ellátó-, szolgáltató 
intézmények stb.) kiépítettsége. 

4. 

Olyan életforma, amely alapvetően önmagunk megismerésére helyezi a 
hangsúlyt. Követői a test és a lélek tökéletes összhangjára és egészséges énkép 
kialakítására törekszenek. Saját képességeink felmérése gyakran a változtatás 
igényét is magával hozza, ezért lényeges elem az önmegváltoztatás, 
önfejlesztés. Fő célja a magabiztosabb, optimistább és kiegyensúlyozottabb 
életvitel. 

1. 

A wellness-szolgáltatások igénybevétele orvosi felügyelettel és 
programozottsággal. Orvosi kivizsgáláson és ellenőrzésen alapul, célja a 
tudatos egészségmegőrzés. Mentális, emocionális, szociális, testi szakértelem 
jellemzi, a kiemelkedő szaktudás személyre szabott, speciálisan 
vendégközpontú ellátással párosul. 

6. 

A szellemi-lelki regenerálódás erősítését, eszköztárának tudatos alkalmazását 
helyezi a középpontba. Célja a szellemi-lelki harmónia, a felfrissülés és 
feltöltődés, az érzelmi kifejezőképesség, a stabilitás és megújulás eszköztárának 
elsajátítása. 

5. 

A fitness-szel rokon fogalom, olyan wellnessprogram, mely előtérbe helyezi a 
– lehetőleg szabad téren végzett – rendszeres testmozgást a mai mozgásszegény 
életmódra adott válaszként. Célja, hogy a mindennapi munkából adódó túlzott 
stresszt vagy túlzott monotóniát a megfelelő sporttevékenységeken keresztül 
visszaszorítsa. 

3. 

Az a létesítmény, amely a helyi földrajzi adottságokból eredő sajátos éghajlati 
tényezők (a levegő tisztasága, hőmérséklete, páratartalma, a napfény stb.) 
felhasználásával nyújt gyógyító és rehabilitációs kezelést. 

2. 

 
Értékelés: Két helyes párosításért 1 pont jár, összesen 3 pont adható. 
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b) Írjon az alábbi fogalmak mellé két-két konkrét példát! 
 

Természetes gyógytényezők: klíma, ásvány-/termál-/gyógyvíz, gyógybarlang, iszap, 
mofetta 

Szabadidős szabadtéri vízi sportok: úszás, kajak/kenu, vitorlázás, rafting, kite, surf, sup stb. 
 
Értékelés: Két helyes példáért jár 1 pont soronként. Szabadtéri vízi sportként ne fogadjuk el a 
szinkronúszást, vízilabdát! Összesen 2 pont szerezhető. 
 
16. feladat 2 + 1 + 2 = 5 pont 
A turisztikai piac keresleti oldalával kapcsolatosak az alábbi feladatok. 

a) Határozza meg a turisztikai kereslet fogalmát! 
 

A környezetváltozásra irányuló fizetőképes kereslet/szükséglet, amely turisztikai 
szolgáltatásokra irányul. Vagy: A turisták, akik lakó- és munkahelyükről eltávolodva 
belföldi vagy külföldi turisztikai szolgáltatásokat vesznek igénybe. 
 
Értékelés: A fogalom tartalmát fedje le a meghatározás 2 pontért. Pontatlan vagy hiányos 
meghatározásért egész számú részpont adható. 

b) Soroljon fel a turisztikai keresletet befolyásoló tényezők közül négyet! 
 

jövedelem, szükséglet, szabadidő, 
demográfiai/társadalmi/technikai/természeti/politikai/jogi tényezők, árak, reklámok stb. 
 
Értékelés: Négy helyes tényezőért jár az 1 pont. Részpont nem adható. 

c) Az internet és a közösségi média megjelenése a turisztikai magatartást rendkívüli 
mértékben megváltoztatta. Mire használhatják a turisták ezeket? Nevezzen meg négy 
lehetőséget! 

 
tájékozódás/információgyűjtés, szállás/repülőjegy/belépők foglalása és megvásárlása, 
posztokkal népszerűsíthetik a meglátogatott helyeket, értékelhetnek/kommentelhetnek, 
levelezhetnek stb. 
 
Értékelés: Két helyes példáért jár 1 pont, maximum 2 pont szerezhető. Fél pont nem adható. 
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17. feladat 1 + 1 = 2 pont 
Olvassa el az alábbi szöveget és oldja meg a feladatokat! 

Miki egér és az infláció 

Érdekes elemzést végzett a playlikemum.com portál: összehasonlították, hogyan változott a 
világ különböző pontjain működő Disney élményparkok belépődíja a nyitástól napjainkig. 
A Disney jelenleg hat élményparkot üzemeltet világszerte. Elöljáróban azt is érdemes 
megjegyezni, hogy rengeteg új élményelemmel bővültek időközben a parkok. 
Ezekbe az élményközpontokba sosem volt olcsó a belépő, de ha megnézzük a nyitáskori árakat, 
komoly meglepetések érhetnek. Az első Disney Resort Kaliforniában nyitott 1955-ben, ott 
akkor csupán 2,50 dollárba került a felnőtt napijegy, ugyanakkor az egyes attrakciók 
igénybevételéért külön-külön kellett fizetni. Most, 65 évvel később már 129 dollárt kérnek el a 
belépőért és az attrakciókért. 
Disneyland Resort, California (nyitás: 1955) 

 
Walt Disney World, Florida (nyitás: 1971) 

A Disney leglátogatottabb resortja az 1983-ban átadott floridai, ott a belépő 3,50 dollárról  
109 dollárra emelkedett mostanáig. 
Forrás: turizmus.com 2019. július 29. 14:03  

 
a) Az alábbiakban a Disneyland Paris belépőjegyárának a változásait látja. Számolja ki, hogy 

a nyitás évéhez képest hány százalékkal drágult a jegy ára! Az eredményeket írja be a 
táblázatba! Egész számra kerekítsen! 

Disneyland Paris (nyitás: 1992) 

 Nyitáskor 10 évvel később 20 évvel később Jelenleg 

Belépőjegy ára €30.49 €36.00 €57.00 €73.04 

Növekedés (a nyitás óta) - +18% +87% +140% 
 
Mellékszámítások: 
10 évvel később:  (36 ÷ 30,49) × 100 = 118% 
20 évvel később: (57 ÷ 30,49) × 100 = 187% 
Jelenleg: (73,4 ÷ 30,49) × 100 = 240% 
 
Értékelés: A három helyes számításért (mivel ugyanaz a művelet) összesen 1 pont jár. Fél pont 
nem adható. 

 Nyitáskor 10 évvel 
később

20 évvel 
később

30 évvel 
később

40 évvel 
később Jelenleg

Belépőjegy 
ára $3.50 $9.50 $33.00 $48.00 $85.00 $109.00
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b) Ön szerint mely célcsoportokat célozzák meg a Disney élményparkjai? Mutassa be a 
megcélzott szegmens(eke)t két jellemzővel! 

(kis)gyermekes családok, Disneyfilm-rajongók, fiatal felnőttek, közepes/magas 
fizetőképességűek, kalandvágyók stb. 
 
Értékelés: Bármely két helyes jellemző említéséért összesen 1 pont jár. Fél pont nem adható. 
 

18. feladat 3 × 1 = 3 pont 
Az alábbi szöveg a Magyar Turisztikai Ügynökség marketingstratégiájában található. Olvassa 
el a részletet, értelmezze, és válaszoljon a turizmusmarketinggel kapcsolatos kérdésekre! 

Új marketingkutatási és kampánymérési megközelítés 

A célzott marketingtevékenység a turisztikai márkázás pilléreire épít, és világos élményígéretet 
ajánl a megfelelő turistaszegmensek számára. A célzott, specifikus kommunikáció egyben a 
turista magasabb elégedettségéhez, költéséhez és visszatérő látogatásához vezet, illetve 
személyes nagykövetünkké teheti őt környezetében (promoter). A marketingkommunikációs 
kampányok mérhetővé tétele lehetővé teszi a kampányok folyamatos fejleszthetőségét. A 
modern, már számos esetben adatvezérelt alapú online és offline marketingkommunikációs 
eszközöket igénybe vevő marketingtervek dinamikus marketingkutatási és marketingelemzési 
megközelítéseket igényelnek. A kampányok tervezési fázisában a kampánycélok stratégiai 
meghatározásához használt inputok, a kampányok bevezetési fázisában a kreatív koncepciók, a 
promóciók előzetes tesztjei, kampányidőszakban a finomhangolások és a kampányok 
teljesítményének folyamatos, valós idejű mérése, végül a kampányzárás fázisában a 
kampányok hatékonyságának mérése már kifejezetten marketingszempontú kutatási 
tevékenység végzését kívánja. Ezért olyan eszközök használata kerül előtérbe, mint az online 
tartalommérések, a közösségimédia-elemzések, A/B tesztek, a turisztikai desztinációkon és 
attrakciók helyszínén végzett látogatói tesztek, a mobiltelefonra optimalizált kérdőívek, a 
szövegelemzés, a szemkamerás vizsgálatok. A folyamatosan bővülő számtalan modern 
marketingkutatási és hatékonyságmérési eszköz alkalmazása támogatni fogja a stratégiai célok 
megvalósítását lehetővé tevő intenzív marketingtevékenységet. Az MTÜ a közeljövőben már 
nemcsak azért mér, kutat és elemez, hogy feltérképezze és bemutassa a turisztika helyzetét, 
hanem hogy beazonosítsa, tesztelje, finomhangolja és visszamérje azokat a taktikai 
kampányokat, amelyek a stratégiai célok elérését támogatják. 

Forrás:  https://mtu.gov.hu/cikkek/marketingstrategia  (Olvasva: 2019. 08. 10.) 

 
a) Mit jelent a cikkben az, hogy „a turista személyes nagykövetünkké” válik? Magyarázza 

el röviden! 
 

Az elégedett turista ajánlja másoknak is, hogy látogassa meg Magyarországot. 
Élményeiről és az országról pozitívan nyilatkozik. 
 
Értékelés: Más turisztikailag releváns helyes megállapítás is elfogadható 1 pontért. 
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b) Milyen marketingszempontú modern kutatási eszközöket alkalmaz az MTÜ? Keresse 
ki a cikkből és sorolja fel mind a hetet! 
• online tartalommérések  
• a közösségimédia-elemzések  
• A/B tesztek  
• a turisztikai desztinációkon és attrakciók helyszínén végzett látogatói tesztek  
• a mobiltelefonra optimalizált kérdőívek  
• a szövegelemzés 
• a szemkamerás vizsgálatok 

 
Értékelés: A hét eszköz felsorolásáért 1 pont adható, mivel a vizsgázónak csak a szöveget kell 
tudni értelmezni. Már öt helyes válasz esetén is megadható az 1 pont. Az eszközöket rövidítve 
is fogadjuk el (pl. látogatói teszt, kérdőív stb.) 

 
c) Mi az MTÜ által végzett mérések és kutatások célja? Említsen kettőt a saját szavaival! 

 
Cél, hogy bemutassák a hazai turizmus helyzetét, és hogy megvizsgálják a kampányok 
hatékonyságát. 
 
Értékelés: A cikkből kimásolt, helyesen beágyazott szöveget és az önállóan megfogalmazott 
megállapításokat is fogadjuk el. Két helyes indoklásért összesen 1 pont jár. Fél pont nem 
adható. 

 


