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1. Kerékpártúra diákok részére a Fertő-tó körül, szabadon választott kiinduló ponttal  

  

A projekt célja, hogy a vizsgázó egy 12 fős tizenéves társaság részére a címben megadott témában 

programtervet állítson össze. A projekt elkészítése során a tanuló használja fel azokat az ismereteit, 

amelyeket a szálláshelyekről, vendéglátó-ipari egységekről, a közlekedési lehetőségekről és a 

programlehetőségekről tanult. Mutassa be a nemzetközi kerékpárútvonal turisztikai értékeit a 

világörökségi és nemzeti parki értékek tekintetében. Különösen a célcsoport igényeire vonatkozó 

feltételezéseit fejtse ki; igazítsa a diákok érdeklődéséhez a programok jellegét, sűrűségét, időtartamát. 

A dolgozat tartalmazza a kerékpártúra állomásait, a részletes programtervet (helyszínek rövid 

ismertetője, napi program). Indokolja kiinduló pont kiválasztását és készítsen az összeállított 

programtervről bemutató anyagot power point prezentáció formában. 

 

 

2. Mutasson be egy szabadon választott magyarországi örökségturisztikai helyszínt 

 
A projekt célja, hogy a vizsgázó - akár saját élményeit felhasználva - egy örökségturisztikai helyszínről 

átfogó képet nyújtson. Az elemzésben térjen ki a helyszín (desztináció) örökségvédelmi és turisztikai 

bemutatására és készítsen SWOT elemzést (erősségek, gyengeségek, lehetőségek, veszélyek 

feltérképezése). A SWOT elemzésben ki kell fejteni, hogy melyek a helyszín erősségei, mely elemeken 

kell javítani, az erősségeket milyen irányba lehet fejleszteni a jobb eredmény elérése érdekében és 

melyek azok a veszélyforrások, amelyek a választott helyszín jövőjét fenyegetik. Fogalmazzon meg a 

helyszínnel kapcsolatban legalább három fejlesztési javaslatot.  

 

 

3. Jellemezze a „STREET FOOD” kialakulását, fejlődését Magyarországon 

 

A projekt célja, hogy a vizsgázó mutassa be a street food jelenséget és kialakulásának legfontosabb 

elemeit. Ismertesse Magyarországon való megjelenésének piaci körülményeit. Válasszon ki egy 

konkrét street food márkát vagy street food ételt és azon keresztül mutassa be annak fejlődését. Emelje 

ki a választott márka vagy termék erősségeit és fogalmazzon meg legalább három fejlesztési javaslatot.  

 

 

4. Vallási utazás/zarándokút külföldre, 4 fős baráti társaság részére, 7 napra 

 

A projekt célja, hogy a vizsgázó fiatalokból álló baráti társaság (25-30 év között) részére a címben 

megadott témában és időtartamban programcsomagot állítson össze. A projekt elkészítése során a 

vizsgázó javasoljon úti célt, indokolja választását. Használja fel azokat az ismereteit, amelyeket a 

turisztikai kínálatról (szálláshelyek, közlekedési lehetőség) tanult. Fejtse ki a célcsoport igényeire 

vonatkozó megállapításait: a fiatalok igényeihez igazítsa a programok jellegét, sűrűségét, időtartamát. 

A dolgozat tartalmazza az útvonalat, a részletes programtervet (helyszínek rövid ismertetője), ajánljon 

legalább négy fakultatív programlehetőséget. Készítsen az összeállított programcsomagról 

népszerűsítő bemutató anyagot (pl. film/power point prezentáció/leporelló). 


