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1. Bortúra baráti társaságnak egy szabadon választott magyarországi régióba, 

hosszú hétvégére  

A projekt célja, hogy a tanuló fiatal felnőttek részére (6-8 fős társaság) a címben megadott 

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

használja fel azokat az ismereteit, amelyeket a turisztikai keresletről, szálláshelyekről, 

vendéglátó-ipari egységekről, a közlekedési lehetőségekről és a programszervezésről tanult. 

Különösen a célcsoport igényeire vonatkozó feltételezéseit fejtse ki, igazítsa a programok 

jellegét, sűrűségét, időtartamát a csoport érdeklődéséhez. A dolgozat tartalmazza az útvonalat, 

a részletes programtervet (helyszínek rövid ismertetője, napi program, a régióra jellemző borok 

jellegzetességei), kalkulációt. Készítsen az összeállított programcsomagról népszerűsítő 

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

 

2. Átfogó elemzés egy szabadon választott magyarországi glamping-ről 

A projekt célja, hogy a tanuló az általa választott glamping-ről és annak közvetlen környezetéről 

egy átfogó turisztikai vonzerőleltárt készítsen. A dolgozat tartalmazzon leírást a természeti és 

épített környezet állapotáról. Térjen ki a település fogadóképességére (turisztikai infrastruktúra, 

szálláshelyek, ellátás, szórakozás létesítményei stb.). A projekt készítése során mutassa be a 

kiválasztott glamping speciális jellemzőit és speciális kínálati elemeit (berendezés, közösségi 

helyiségek, étkezési lehetőségek, programkínálat, stb.). Határozza meg a glamping másoktól 

megkülönböztető pozitív tulajdonságait (USP/Unique selling points). A vonzerőleltár 

elkészítését követően fogalmazzon meg három, a glamping-gel kapcsolatos továbbfejlesztési 

lehetőséget. 

 

3. Zarándokút európai vagy Európán kívüli helyszínre, minimum hét napra, 10 fős 

zarándokcsoport részére  

A projekt célja, hogy a tanuló egy tízfős társaság részére a címben megadott témában 

programcsomagot állítson össze szabadon választott zarándokút helyszínre. A projekt 

elkészítése során a tanuló használja fel azokat az ismereteit, amelyeket a turisztikai keresletről 

(szálláshelyek, vendéglátó-ipari egységek, közlekedési lehetőség), programszervezésről tanult. 

Különösen a célcsoport igényeire vonatkozó feltételezéseit fejtse ki: adott életkori csoporthoz 

igazítsa a programok jellegét, sűrűségét, időtartamát. Térjen ki a zarándoklat termékspecifikus 

elemeire. A dolgozat tartalmazza az útvonalat, a részletes programtervet (helyszínek rövid 

ismertetője, napi program) kalkulációt. Készítsen az összeállított programcsomagokról 

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

 

  



4. Esetleírás a FINA 2017 Vizes VB sportesemény turizmusra gyakorolt hatásáról 

(Budapest és/vagy Balatonfüred)  

A tanuló a projektmunka során elemezze a FINA sporteseményt az ideérkező vendégek 

kategorizálása alapján (sportoló, hozzátartozó, szurkoló, sportvezető/edző/szakmai stáb). 

Térjen ki a vendégek által igénybe vett közlekedési eszköztípusokra, szálláshelytípusokra 

egyéb programlehetőségekre. A projekt célja, hogy a tanuló az általa feltárt és bemutatott 

adatok alapján értékelje a sportesemény hazánk turizmusára gyakorolt hatását. Elemezze a 

projekt készítése során gyűjtött információk alapján a pozitív és a fejlesztendő területeket, 

nevezzen meg területenként három-három példát. 

 


