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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 
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  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!              (10 pont) 
 

Sorszám Folyó (csatorna) neve Település 
1 Zala Zalaegerszeg 
2 Sió Siófok 
3 Maros Szeged 
4 Zagyva Szolnok 
5 Bodrog Sárospatak 

 
Minden, a táblázatba beírt helyes válasz egy pontot ér. A folyók esetében csak a javítókulcsban 
szereplők fogadhatók el, a települések esetében bármely más, a szaktanár által helyesnek ítélt 
válasz is elfogadható. 
 
b) Írja be a térképvázlat megfelelő kipontozott helyére a következő földrajzi elnevezéseket: 
 

Aggteleki-karszt, Badacsony, Hortobágy, Kőszegi-hegység, Mecsek 
 
Minden, a térképvázlatba helyesen beírt területre egy pont adható. (5 pont) 
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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: Dél -Dunántúl        (1 pont) 
b) Hol található a képen látható világörökség és mi a neve? 
     Ókeresztény sírkamrák, Pécs      (1 pont) 
Ha az elnevezés és a helyszín helyes, egy pont adható a válaszra. Amennyiben az egyik adat, 
vagy mindkettő hibás, a válaszra nulla pontot kell adni. 

c) Nevezzen meg további három múzeumot településsel együtt az adott régióban! (3 pont) 
Zsolnay Múzeum - Pécs  
Busóudvar - Mohács 
Vasarely Múzeum - Pécs 

 

A felsorolt múzeumok csak példák. Bármely más, a szaktanár által helyesnek ítélt megoldás 
elfogadható és egy pont adható érte, amennyiben a múzeummal együtt a települést is megnevezi 
a vizsgázó. 
d) Melyik történelmi emlékparkunk található a régióban?      (1 pont) 
     Mohácsi (Történelmi Emlékpark) 
Elfogadható még a Török-Magyar Barátság Park Szigetváron. Más megoldás nem fogadható el. 

e) Nevezzen meg egy, a régióban található borvidéket!      (1 pont) 
     Villányi borvidék 
További jó megoldások: Szekszárdi borvidék, Tolnai borvidék, Pécsi borvidék 

f) Melyik autópályán közelíthető meg, Budapest felől haladva, a régió?   (1 pont) 
      M6 

g) Nevezzen meg egy országos jelentőségű, hagyományőrző rendezvényt a régióban! (1 pont) 
      Mohácsi busójárás 
Egyéb, a szaktanár által helyesnek ítélt válasz is elfogadható. 
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h) Nevezzen meg egy országos jelentőségű gyógyfürdőt a régióban!    (1 pont) 
      Harkány 
Egyéb, a szaktanár által helyesnek tartott megoldás is elfogadható. 

 

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 – román  
visegrádi Királyi vár – gótika  
esztergomi Bakócz-kápolna – reneszánsz  
gödöllői Grassalkovich-kastély – barokk  
debreceni Nagytemplom – klasszicista  
Pesti Vigadó – romantika  
 
Soronként egy pont adható, amennyiben a vizsgázó az épülethez helyes stílust írt.  
 
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 / 
Minden helyes válaszra egy pont adható. 
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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. 

Minden helyes válaszra egy pont adható. 
 

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. 

Karácsony 
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.                             Újév 
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c) Vízkereszt napjától hamvazó szerdáig tart. 
Farsang 

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.” 

Márton-nap / Szent Márton ünnepe 

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.” 

Május 1. / májusfa állítása 

(Forrás: Tusor András: Gaszronómia) 
 

A feladatra válaszonként egy pont adható. A megadottól eltérő válaszok esetében nem adható 
pont. 
 
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. 

d b e c a 

Minden helyes válaszra egy pont adható. 
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8. feladat  7 pont 

A kép alapján válaszoljon a kérdésekre! 
 

 
a) Hogy hívják a képen látható bizonylatot? (1 pont) 
rendelés felvevő nyomtatvány/ szobafoglalási bizonylat 

b) Kinek a feladata kitölteni?  (1 pont) 
recepciós 
Elfogadható még: portás, front office manager, sales division, értékesítés, rezerváció 

c) Mit jelentenek a STD1, STD2, SUP rövidítések? (3 pont) 
szobatípusokat jelölnek: STD1 – standard egy ágyas; STD2 – standard két ágyas; SUP – 
superior 
A feladatra 3 pont adható, ha mindhárom rövidítés magyarázata szerepel. Ahány jó 
magyarázat, annyi pont. Ha a vizsgázó csak annyit ír, hogy „szobatípusok szerepelnek”, egy 
pont adható.  

d) Mi a teendő a rendelésfelvétel után?  (1 pont) 
A rendelést vissza kell igazolni / rögzíteni kell a foglalást. 

e) Miért szerepel a bizonylaton külön a vendég neve és a megrendelő? (1 pont) 
Különösen az üzleti turizmus területén jellemző, hogy a cég, a munkáltató fizeti az 
alkalmazottak számláját, amennyiben az utazásra munkaidőben, a cég érdekében kerül 
sor. Így látható, hogy kinek a nevére kell a számlát kiállítani, illetve ki lesz a lakó vendég.  
 
Tartalmilag megegyező más megoldás is elfogadható.   
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9. feladat  8 pont 

Egészítse ki a következő szöveget!  
A nemzeti értékpiramis csúcsát a hungarikumok 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 
pálinka és csabai kolbász, vagy a magyar akácméz. Turisztikai szempontból a kulturális 
örökség kategória kiemelendő, de létezik turizmus és vendéglátás kategória is. Ez utóbbiban 
találjuk a karamell tetejű Dobos tortát. Miniszteri rendelet határozza meg, hogy ez a torta kör 
alakú, öt darab egyenlő vastagságú doboslapból áll, közte doboskrémmel. Teteje 
(kristály)cukor karamellizálásával készül.  
Az agrár és élelmiszergazdaság kategóriában a listán szereplő valamennyi termék elfogadható. 
Minden helyes kiegészítés egy pontot ér. A Dobos torta esetében elfogadható a 6 lap is.  
 
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.   
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INTÉZKEDÉSEK: 
60.000 Ft-ot befizettetni a kasszába.   
Kifejtés hiányzik 
 
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: lakcím és igazolványszám hiányzik 
 

  
aláírása aláírása 

 
1. Jegyzőkönyv felvételének ideje: 11:00 óra - hiányzik a pontos dátum: 2021.10.07. 
2. Jegyzőkönyvet felvette: recepciós – a nevét is fel kell jegyezni: Hubert Jonatán. 
3. Hibás a kártérítés összege, a feladatban 40.000 Ft szerepelt.  
4. Az intézkedések részt is részletesen ki kell fejteni, például így:  
A vendég elismerte vétségét, a károkozást és vállalta a felmerült költségek kiegyenlítését, 
melyet jelen jegyzőkönyv aláírásával hitelesít. A készülék használhatatlanná vált, ezért a 
beszerzési árat, 40.000 Ft-ot kért a szálloda kártérítésként a kasszába befizetni. A 
számlához a jegyzőkönyv egy példányát is csatolni fogjuk. A vendégnek legkésőbb 
elutazáskor ezt a tételt is ki kell egyenlítenie, ellenkező esetben az összeg jogi úton 
behajtható. (Minden az oktató által helyesnek talált szöveg elfogadható.) 
5. A tanúk esetében is szükséges lakcím és igazolványszám feltüntetése.  
 
Minden megtalált hibáért egy pont jár, ha annak javítása is megtörténik. Maximum 5 pont 
adható. 
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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?  
white tie  (1 pont) 

b) Nevezze meg 2 elemét az öltözetnek! 
frakk, fekete cilinder, mélyen kivágott fehér piqué-mellény, 
rejtett gombolású fehér frakk ing, mandzsettagombok, kézzel 
kötött fehér csokornyakkendő, fekete lakkcipő 
Bármely két példa esetén jár az egy-egy pont, összesen kettő pont 
adható. (2 pont) 

 
https://www.heilemann.hu/dress-code/ Letöltés:2021.05.08. 

c) Nevezzen meg kettő olyan eseményt, ahol ez az öltözet az elvárt. 
díjátadók (Grammy, Oscar); reprezentatív bálok (Operabál, Magyar Borok Bálja), 
diplomáciai fogadások stb.  
Minden helyes – kellően reprezentatív - példára egy pont adható, maximum 2 pont jár. (2 pont) 
 
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: Az aktív szó aktívumra utal, azaz valuta/deviza érkezik az országba, 
ami a fizetési mérlegre pozitívan hat (pluszt, bevételt jelent). Külföldi turisták 
érkeznek hazánkba, akik nálunk pénzt költenek, aminek pozitív hatása van a 
fizetési mérlegre.  

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: - 
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d) Idegenforgalmi adót minden szállodai vendégnek fizetni kell. 

Igaz / Hamis 
Indoklás: Csak a 18. életévüket betöltötteknek kell fizetni. Vannak ezenkívül 
további mentességek, például munkavégzés kiküldetési megbízatással 

e) A turizmus egy zárt rendszer, elemei egymástól függetlenek. 
Igaz / Hamis 
Indoklás: A turizmus nyílt rendszer, erősen függ környezetétől, azzal 
kölcsönhatásban áll. Elemei szintén hatnak egymásra.  

Minden helyes aláhúzás egy pont. Hamis állítás esetében a pontszám csak akkor adható 
meg, ha az indoklás is helyes. Az indoklásnál a javító oktató által helyesnek ítélt egyéb 
indoklás is elfogadható.  
 
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?  
rendezvényturizmus/ kongresszusi turizmus/konferenciaturizmus/vallási turizmus 
A megadott válaszok bármelyike elfogadható megoldásként.      (1 pont) 
 
b) Miért előnyösek a kongresszusok a turisztikai szolgáltatóknak? Nevezzen meg 3 előnyt!  
 

Egyszerre sok vendég érkezik, nő a szállodák kihasználtsága, 
Az utazók költése magas, 
Lendületet ad a turizmus más területeinek is (múzeumok látogatottsága, kirándulás a 
környéken), 
Egy-egy ilyen rendezvénnyel meghosszabbítható a főszezon, 
Az év bármely időszakában tud bevételt generálni stb.  

Minden helyes válaszra egy pont adható. 
Bármely más, az oktató által helyesnek ítélt megoldás is elfogadható.   (3 pont) 

c) A kongresszuson előadóként résztvevők jellemzően szabadidős turisták vagy üzleti utazók? 
Mi jellemző a turizmusnak erre a formájára?  

Üzleti utazók. Munkaidejükben, nem fizetett szabadságuk terhére, többnyire a 
munkáltató (vagy egyéb szervezet) által finanszírozva utaznak.    (2 pont) 
  



Turisztikai ismeretek — középszint Javítási-értékelési útmutató 

2121 írásbeli vizsga 13 / 13 2022. május 11. 

 

d) Ferenc pápa jelenléte a záró szent misén hogyan hat a keresletre? Válaszát indokolja! 
Nő a kereslet. Egy híres ember, politikus, egyházi személy jelenléte mindig növeli az 
emberek érdeklődését a rendezvény iránt. Erősebb lesz a motiváció, hogy részt vegyenek 
a rendezvényen.              (2 pont) 
Bármely más, az oktató által helyesnek ítélt indoklás is elfogadható.  
e) Nevezzen meg négy olyan technikai eszközt, melyet egy konferencia teremnek, kongresszusi 
központnak feltétlenül biztosítani kell! 
projektor, 
laptop, 
tolmácsfülke, 
hangosítás, 
mikrofon, 
képernyők a konferencia közvetítésére házon belül, 
fénymásoló, 
nyomtató stb. 
 
Két-két helyes válaszra adható egy pont.          (2 pont) 
 
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 hirdetéseikben is megjelenik.  
 
reklám e 

disztribúciós politika a 

personal selling d 

vásárlásösztönzés c 

termékpolitika b 

 
Minden helyes válaszra egy pont adható. 
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