
 

Utazás és turizmus vizsgatárgy gyakorlati (szóbeli) érettségi vizsgájának 

nyilvános tételeihez használható eszközök 

 

- A KSH határ- és szálláshelyi statisztikai mutatószámai egy adott időszakban 

- KSH gyorstájékoztatója hazánk határ- és szálláshelyi statisztikai mutatószámairól a 

egy adott időszakban 

- Magyar Turisztikai Ügynökség ZRt. anyaga hazánk legfontosabb turisztikai 

mutatószámairól (Belföldi turizmus) 

- Szakmai lapok cikkei Európa és a világ turizmusának statisztikai mutatószámairól 

(Turizmus Bulletin, Turizmus Trend) 

- A Magyar Turisztikai Ügynökség ZRt. tájékoztatója a magyar lakosság utazási 

szokásairól és a lakosság nyári utazási terveiről 

- Internet 

- Földrajzi Atlasz 

- Térképek (Európa Autóatlasza, Magyarország, település, kistérségi, kerékpáros 

túratérkép, vízitúra térkép) 

- Magyarország és legalább három európai ország útikönyve 

- Legalább három európai ország információs kiadványai, katalógusai 

- Csehország és Prága útikönyvek 

- Franciaország útikönyv 

- Olaszország útikönyv 

- Országos, megyei, helyi napilapok, havilapok, folyóiratok, turisztikai szakmai lapok 

cikkei (Balaton, Tisza-tó, balatoni magánszálláshelyek, falusi szálláshelyek, 

terrorcselekmény, természeti katasztrófa, háború, gazdasági dekonjunktúra, az 

idegenforgalom negatív és pozitív hatásai a turizmus környezetére, nemzeti parkok, 

kulturális turizmus fejlesztése, Magyarország turisztikai imázsa, hazánk imázs formáló 

eszközei, magyaros ételek, reform, diétás, vegetáriánus konyha, trendek a 

vendéglátásban) 

- Nemzeti parkok információs füzetei 



- Minimum öt utazásszervező iroda katalógusa, amelyben azonos desztinációk és 

települések is megtalálhatók 

- Európai körutazásokról szóló utazásszervező irodák katalógusai 

- Franciaországba utaztató utazási irodák őszi-téli katalógusai 

- Törökországba utaztató utazási irodák, utazásszervezők katalógusai, ajánlatai, 

amelyek all inclusive szállodát is tartalmaznak 

- Görögországba utaztató utazási irodák katalógusai 

- Településéről információs anyag 

- Megyeszékhelyről információs anyag 

- Budapest és Közép-Dunavidék, Balaton, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Tisza-

tó, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl, Észak- és Dél- Alföld turisztikai régióról szóló 

kiadványok 

- A turisztikai régiók turisztikai termékeiről szóló információs füzetek 

- A Magyar Turisztikai Ügynökség ZRt. turisztikai tematikus kiadványai (Aktív turizmus, 

üdülés, egészségturizmus, bor és gasztronómia, kulturális turizmus, konferencia 

turizmus, incentive utak stb.) 

- Magyarországi szállásjegyzék  

- Budapest, Keszthely, Sopron, Bük, Siófok, Hévíz, Egerszalók szálláshelyeinek 

szóróanyagai 

- Eger és környékének szálláshely katalógusai 

- Észak-Magyarország és Budapest és Közép-Dunavidék szálláshelyeinek tájékoztató 

anyagai 

- Pécs és környéke turisztikai kiadványai 

- Észak-Magyarország turisztikai régió kiadványai, a régióban üzemelő bortermelők, 

borászok információs anyagai 

- Erdei iskolákról szóló információs anyagok Balaton és környékén 

- Menetrendek (MÁV Start, AIR FRANCE, fapados légitársaságok, VOLÁN, MAHART, 

BAHART) 

- 3 étlap és itallap 

- Hungaricumokról képmontázs 

- Legalább öt nemzetiségi étterem étlapja 



- A turisztikai régióban legalább öt étterem/ ifjúsági szórakozóhely ismertetője, étel- és 

italválasztéka 

- Az adott településen vagy régióban működő külföldi étterem étlapja, kínálata (kínai, 

görög, thai, olasz stb.) 

- Magyaros, illetve tájjellegű étterem étel- és italkínálata 

- Gyorséttermek szóróanyagai a régióban 

- Budapest guide, budapesti vendéglátóhelyek, vegetáriánus éttermek szóróanyagai 

- Személyi számítógép 

- Tájékoztató legalább három biztosítótársaságtól (betegség-, baleset-, és 

poggyászbiztosítás, utasbiztosítás) 

- Legalább három bank tájékoztatója a bank- és kártyaszolgáltatásokról 

- Legalább kettő utazási hitelt nyújtó utaztató cég tájékoztatója (az utazási hitelt nyújtó 

bank tájékoztatója) 

- MNB árfolyamtáblázatai 

 


