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Turisztikai ismeretek 
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2121 írásbeli vizsga 2 / 16 2022. május 11. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

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 15 pont  

Tanulmányozza figyelmesen Magyarország vaktérképét, majd oldja meg a hozzá tartozó 
feladatokat!  

 
Kép forrása: https://hu.pinterest.com/pin/368873025705154182 (Letöltés: 2021. 05. 12.) 

 
a) Mely folyókat jelölik a számok a térképen? Nevezzen meg egy, a folyó közvetlen közelében 
található, idegenforgalmi szempontból kiemelkedő települést! A helyes válaszokat írja a 
táblázatba!  
 

Sorszám Folyó (csatorna) neve Település 
1   
2   
3   
4   
5   

 
b) Írja be a térképvázlat megfelelő kipontozott helyére a következő földrajzi elnevezéseket: 
 

Aggteleki-karszt, Badacsony, Hortobágy, Kőszegi-hegység, Mecsek 
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2. feladat 10 pont  

Melyik turisztikai régiónkban található a képen látható világörökség? Válaszoljon a 
feltett kérdésekre!  

 
Kép forrása: https: http://idegenvezetes.hu (Letöltés: 2021. 05. 12.) 

a) A turisztikai régió neve:  

…………………………………………………………… 
 

b) Hol található a képen látható világörökség és mi a neve? 

…………………………………………………………… 
 

c) Nevezzen meg további három múzeumot településsel együtt az adott régióban! 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 
 

d) Melyik történelmi emlékparkunk található a régióban? 

…………………………………………………………… 
 

e) Nevezzen meg egy, a régióban található borvidéket! 

…………………………………………………………… 
 

f) Melyik autópályán közelíthető meg, Budapest felől haladva, a régió? 

…………………………………………………………… 
 

g) Nevezzen meg egy országos jelentőségű hagyományőrző rendezvényt a régióban!  

…………………………………………………………… 
 

h) Nevezzen meg egy országos jelentőségű gyógyfürdőt a régióban! 

…………………………………………………………… 
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3. feladat 6 pont  

Milyen stílusban épültek a következő műemlékek? Párosítsa össze a műemlékeket és 
stílusokat! Megoldását írja a táblázat alatti vonalakra! 
 

Műemlék  Stílus 

feldebrői Szt. Márton templom altemploma klasszicista 

visegrádi Királyi vár reneszánsz 

esztergomi Bakócz-kápolna román 

gödöllői Grassalkovich-kastély romantika 

debreceni Nagytemplom gótika 

Pesti Vigadó barokk 

 
feldebrői Szent Márton templom altemploma – ……………………………………………….. 

visegrádi Királyi vár – …………………………………………………………………………. 

esztergomi Bakócz-kápolna – …………………………………………………………………..  

gödöllői Grassalkovich-kastély – ……………………………………………………………. 

debreceni Nagytemplom – …………………………………………………………………….. 

Pesti Vigadó – …………………………………………………………………………………. 
 

4. feladat 8 pont  

Mi jellemző a keresztény vallásra a felsoroltak közül? Húzza alá a helyes válaszokat!  
 
időszámításunk előtt alakult ki / Jézus Krisztus Isten megtestesülése / nincs fő prófétája /  

szent irata a Biblia / az összejövetelek helyszíne a zsinagóga / Palesztinából ered /  

az 1. században alakult ki / alkoholtilalom van / a hívek istentiszteleteken vesznek részt / 

istenképe ateista / alkoholtilalom nincs / hisz a karmában / egyik fő ága a katolicizmus /  

Európa legelterjedtebb vallása / többistenhit / 
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5. feladat 6 pont  

Az alábbi kérdések az iszlám vallásra vonatkoznak. Húzza alá a helyes választ! 
 
1. Az iszlám tanítások lényegét a … tartalmazza. 

a) Korán 
b) Biblia 
c) Talmud 
 

2. A hívek egyik fő kötelessége… 
a) a nemes nyolcrétű ösvény szerint élni. 
b) elzarándokolni Mekkába a Kába-kőhöz. 
c) a felebaráti szeretet. 
 

3. … fogyasztása tilos. 
a) Datolya 
b) Kávé 
c) Sertéshús 
 

4. A húsok közül a … a legkedveltebb. 
a) birkahús 
b) vadhús 
c) szárnyasok húsa 
 

5. Az év kilencedik hónapjában veszi kezdetét a nagyböjt, azaz a … 
a) lélekvándorlás. 
b) Ramadán. 
c) végítélet. 
 

6. Böjti időszak idején… 
a) csak gyümölcsöt szabad fogyasztani. 
b) napkeltétől napnyugtáig tilos enni. 
c) csak folyadékot vehetnek a hívők magukhoz. 
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6. feladat 5 pont  

A következőkben a keresztény vallás szokásairól olvashat. Nevezze meg a szövegben leírt 
hagyományt! Válaszát írja a szöveg alatti vonalra!  

a) Ez az ünnep Jézus születésének, a szeretetnek az ünnepe. Számos családnál ma is 
halászlé, halleves vagy borleves, rántott hal, esetleg más halétel szerepel a szenteste 
ünnepi étrendjében. A szokások eltérőek, sok helyen már ilyenkor asztalra kerül a 
pulykasült vagy a töltött káposzta. 

 
…………………………………………………………………………. 
 

b) Általános hiedelem szerint az ezen a napon végzett cselekedeteknek kihatása van az egész 
évre. Korán keltek, például, hogy egész évben koránkelők legyenek, vidéken kútnál 
mosakodtak, hogy egész évben frissek legyenek. A gyümölcsfákat megfenyegették, hogy 
megijedve nagyobb termést hozzanak, a tyúkokat abroncsból etették, hogy sokat tojjanak, 
de voltak nagy zajjal járó „nyájfordító” szertartások, hogy az állatok egészségesek 
maradjanak, ólmot öntöttek. 

 
………………………………………………………………………….. 
 

c) Vízkereszt napjától hamvazó szerdáig tart. 
 

…………………………………………………………………… 
 

d) „Ezen a napon a lúd játszik fontos szerepet. A csontos részekből húslevest főznek, az 
aprólékból apróléklevest vagy ludaskását, de a töltött libanyak, a ropogós libapecsenye 
és végül, de nem utolsósorban, a libamájból is csodálatos ízű ételek készíthetők.” 
 
………………………………………………………………………… 
 

e) „A legények az erdőben hosszú törzsű, szép leveles, ágas fát vágtak ki, és annak a lánynak 
az ablaka alá állították, aki valamelyiküknek tetszett, ezzel mutatták ki az udvarlás 
szándékát.” 
(Forrás: Tusor András: Gasztronómia) 
 
………………………………………………………………….. 
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7. feladat 5 pont  

Párosítsa össze a következő szállodai feladatokat és munkaköröket!  A táblázatban jelölje 
a megoldást! 

1. élményprogramok szervezése a) kocsirendező 

2. számlák vezetése, fizettetés b) kasszás 

3. közös helyiségek tisztán tartása c) portás 

4. üzenetek átadása d) animátor 

5. bejárat előtti zavartalan forgalom 
biztosítása 

e) takarító 

 

1. 2. 3. 4. 5. 

     

 
 
8. feladat 7 pont  

A kép alapján válaszoljon a kérdésekre!  
 

 
 

a) Hogy hívják a képen látható bizonylatot? 
 

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

b) Kinek a feladata kitölteni? 
 

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



Turisztikai ismeretek 
középszint 

2121 írásbeli vizsga 9 / 16 2022. május 11. 
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c) Mit jelentenek a STD1, STD2, SUP rövidítések? 
 

…………………………..…………… 

……………………………………..… 

……………………………………….. 

 

d) Mi a teendő a rendelésfelvétel után? 
 

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

 

e) Miért szerepel a bizonylaton külön a vendég neve és a megrendelő? 
 

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

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

 
9. feladat 8 pont  

Egészítse ki a következő szöveget!  
A nemzeti értékpiramis csúcsát a …………………. alkotják. Több kategóriában is jelölhetők 

a magyarság kiemelkedő értékei. Gasztronómiai szempontból különösen az agrár és 

élelmiszergazdaság kategóriák fontosak, ahol olyan termékek találhatók a listán mint  

pl. a …………………….…….…………… és ……………………………..……..…….., vagy 

a …………………………………… Turisztikai szempontból a kulturális örökség kategória 

kiemelendő, de létezik turizmus és vendéglátás kategória is. Ez utóbbiban találjuk 

a ……………….. tetejű Dobos tortát. Miniszteri rendelet határozza meg, hogy ez a torta ……. 

alakú, ……… darab egyenlő vastagságú doboslapból áll, közte doboskrémmel. Teteje 

………………….….. karamellizálásával készül.  
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10. feladat 5 pont  

Ön a Sirály Hotel (8600 Siófok, Kálmán Imre sétány 5.) Front Office Managere. 
A szálloda egyik szobalánya (Kis Noémi) 2021. 10. 07-én jelezte Önnek, hogy a vendég 
szobájában (234-es szoba) a televíziót a földre lökve találta. Megkeresték a vendéget 
(Dühös Gusztáv), megbeszélték az esetet. A vendég elismerte, hogy ingerültségében lökte 
le a TV-t. Ezzel elismerte a károkozást és hajlandó a 40.000 Ft-os kártérítést kifizetni. Ön 
megkérte a szálloda recepciósát (Hubert Jonatán), hogy készítse el az esetről a 
jegyzőkönyvet, most pedig ellenőrizze, hogy mindenben megfelel-e az elvárásoknak.  
A jegyzőkönyv áttanulmányozása után Ön 5 formai, illetve tartalmi hibát talált. Húzza 
alá a hibás vagy hiányzó részeket, és javítsa azokat a szöveg alatti pontozott részen! 

 
JEGYZŐKÖNYV  

 
Jegyzőkönyv felvételének helye: Hotel Sirály, 8600 Siófok, Kálmán Imre sétány 5.  
Jegyzőkönyv felvételének ideje: 11:00 óra 
Jegyzőkönyvet felvette: recepciós 
 
Károsult neve, pontos címe: Hotel Sirály, 8600 Siófok, Kálmán Imre sétány 5.  
Károkozó neve, pontos címe: Dühös Gusztáv, 1011 Budapest, Petőfi u. 45.  
 
ESET LEÍRÁSA:  
10:00 órakor a szálloda szobalánya a napi takarítás során észrevette, hogy a 234-es szoba TV 
készüléke a földön fekszik, a képernyőre borulva, az állvány előtt. Az elhelyezkedésből arra a 
következtetésre jutott, hogy a készüléket szándékosan lökhették a padlóra. A padlót laminált 
lap borítja. Amikor a készüléket felemelte, hogy helyére állítsa, észrevette, hogy a TV 
képernyője sérült. Ezután értesítette a housekeepert, majd a front office menedzsert, akik a 
helyszínre siettek. Következő lépésként kikeresték a vendég telefonszámát és felhívták, hogy 
meg tudják, hol tartózkodik pillanatnyilag. A vendég a szálloda kávézójában fogyasztott. 
Kérték, hogy kövesse őket a front office menedzser irodájába. Itt előadták a tényeket és 
rákérdeztek, hogy elismeri-e a rongálást. A vendég elismerte a rongálást, elnézést kért 
viselkedéséért. Nem várt nehézségek adódtak munkahelyén és ingerültségében csapott a TV-
re, ami lebillent az állványról. Ezek után elhagyta szobáját, hogy lecsillapodjon és a kávézóba 
ment.   
 
INTÉZKEDÉSEK: 
60.000 Ft-ot befizettetni a kasszába.  
 
ALÁÍRÁSOK: 
 
  

Front Office menedzser kárt okozó 
aláírása aláírása 

Lakcíme: Lakcíme:  
8600 Siófok, Víztorony köz 2. 1011 Budapest, Petőfi u. 45 

Igazolvány száma: 
RT345676 

Igazolvány száma: 
JH345376 

 
Tanúk: 

aláírása aláírása 
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………………………………………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………………………………………....... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
11. feladat 5 pont  

Válaszoljon a kép alapján a feltett kérdésekre! 
a) Dress code-ként mit írna a meghívóra, ha a következő öltözetet 
várná el? 
 
………………………………………………………………………. 

b) Nevezze meg 2 elemét az öltözetnek! 
 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

c) Nevezzen meg kettő olyan eseményt, ahol ez az öltözet az elvárt. 
 
……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

https://www.heilemann.hu/dress-code/ Letöltés:2021.05.08. 
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12. feladat 5 pont  

Döntse el a következő állításokról, hogy igazak vagy hamisak! Megoldását jelölje 
aláhúzással! A hamisnak ítélt állításoknál indokolja döntését!  

a) Az aktív nemzetközi turizmus negatívan hat a fizetési mérlegünkre.  
Igaz / Hamis 
Indoklás: ……………………………………………………………………………. 
 

b) A GDP-vel a gazdaságok teljesítménye mérhető. Minél magasabb, annál jobb. 
Igaz / Hamis 
Indoklás: ……………………………………………………………………………. 
 

c) A turisták költése nem csak közvetlenül a szolgáltatónál generál bevételt, hanem 
más szolgáltatóknál, például az önkormányzatoknál és az államnál is. 
Igaz / Hamis 
Indoklás: ……………………………………………………………………………. 
 

d) Idegenforgalmi adót minden szállodai vendégnek fizetni kell  
Igaz / Hamis 
Indoklás: ……………………………………………………………………………. 
 

e) A turizmus egy zárt rendszer, elemei egymástól függetlenek. 
Igaz / Hamis 
Indoklás: ……………………………………………………………………………. 

 
13. feladat 10 pont  

Olvassa el a következő rövid hírt, majd válaszoljon a feltett kérdésekre! 
Jóváhagyta a Vatikán Erdő Péter bíboros, prímás javaslatát az elhalasztott Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszus új időpontjára. A katolikus világeseménynek 2021. szeptember 
5-12. között ad otthont Budapest. Ferenc pápa a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 
záróeseményén, szeptember 12-én a Hősök terén szentmisén vesz részt. 
https://www.iec2020.hu/hu/hirek-sajto/megvan-nemzetkozi-eucharisztikus-kongresszus-uj-idopontja  
(Letöltés: 2021.05.09.) 

 
a) A turizmus mely fajtájára példa a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus? 
 
 ......................................................................................................................................................  
b) Miért előnyösek a kongresszusok a turisztikai szolgáltatóknak? Nevezzen meg 3 előnyt! 
 
 ......................................................................................................................................................  

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

 ...................................................................................................................................................... 
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c) A kongresszuson előadóként résztvevők jellemzően szabadidős turisták vagy üzleti utazók? 
Válaszát indokolja! 
 
………………………………………………………………………………………………… 
d) Ferenc pápa jelenléte a záró szent misén hogyan hat a keresletre? Válaszát indokolja! 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
e) Nevezzen meg négy olyan technikai eszközt, melyet egy konferencia teremnek, kongresszusi 
központnak feltétlenül biztosítani kell! 
 
……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

 
14. feladat 5 pont  

A marketing mely eszközére példa a következő? Írja a betűjelet a marketing eszköz mellé 
a táblázatba! 

a)  A szálloda szerződést köt egy regionális értékesítő portállal szobái értékesítésére. 
b) Az utazási iroda látva az utóbbi évek megnövekedett igényét a kalandtúrák iránt, új - a 

barlangászatra épülő - túraútvonalat alakít ki.  
c) Az utazási iroda a foglalt utak mellé ingyenes PCR tesztet biztosít az utazás megkezdése 

előtt 14 órával.  
d) Az utazási iroda értékesítési vezetője Győrbe utazik, hogy az Audi vezetőivel személyes 

megbeszélésen keresztül incentive utak szervezéséről tárgyaljon.  
e) Az utazási iroda új plakátot ad ki a 2022. évre, mely a hirdetéseikben is megjelenik.  
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 a feladat 
sorszáma 

pontszám 
maximális  elért  maximális elért 

Turizmusföldrajz 1. 15  25  
2. 10  

Kultúr- és vallástörténet 

3. 6  

25 

 
4. 8  
5. 6  
6. 5  

Vendégfogadás 
7. 5  

20 
 

8. 7  
9. 8  

Üzleti protokoll 10. 5  10  
11. 5  

Turizmus rendszere 12. 5  15  
13. 10  

Marketing 14. 5  5  
Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100  
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