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1. Belföldi csillagtúra szabadon választott kiinduló ponttal egy diákcsoport részére, négy napra.  

  

A projekt célja, hogy a vizsgázó egy 12 tagú középiskolás csoport részére a címben megadott témában és 

időtartamban programtervet állítson össze. A projekt elkészítése során a vizsgázó használja fel azokat az 

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

programlehetőségekről tanult. Különösen a célcsoport igényeire vonatkozó feltételezéseit fejtse ki.  A 

csoport érdeklődéséhez igazítsa a programok jellegét, sűrűségét és időtartamát. A dolgozat tartalmazza a 

csillagtúra állomásait és a részletes programtervet (helyszínek rövid ismertetője, napi program). 

Indokolja kiinduló pont kiválasztását és készítsen az összeállított programtervről bemutató anyagot 

számítógépes prezentáció formában. 

 

2. Mutassa be egy szabadon választott magyarországi könnyűzenei fesztivál 

marketingtevékenységét! 

 

A projekt célja, hogy a vizsgázó mutassa be egy új, vagy több éven keresztül megrendezésre került zenei 

fesztivál marketingtevékenységét a szervezők által használt marketingeszközökön keresztül. Készítsen 

egy rövid leírást a fesztiválról, hagyománnyal rendelkező esemény esetén eddigi történetéről is. 

Térképezze fel, hogy a rendezvény szervezésének milyen időszakában, milyen marketingeszközöket 

alkalmaznak a fesztivál népszerűsítéséhez (előtte, közben és utána)! Értékelje a fesztivál 

marketingtevékenységét (mi volt pozitív, mit csinálna másképpen) és tegyen legalább három fejlesztési 

javaslatot! 

 

3. Készítsen összesítést a budapesti „romkocsma jelenségről”! 

 

A projekt célja, hogy a vizsgázó mutassa be a romkocsmákon – mint egyedi turisztikai attrakción - 

keresztül a budapesti „bulinegyed” kialakulását. Ismertesse, hogy a jelenség milyen hatással bír 

Budapest beutazó turizmusára (közlekedés Budapestre és helyi közlekedési lehetőségek, célközönség 

által igénybevett szálláshelyek stb.) és a helyi lakosságra. Mutasson be egy romkocsmát annak 

marketingtevékenységén (social media, egyéb megjelenések belföldön és külföldön) keresztül. Tegyen 

fejlesztési javaslatot a kiválasztott romkocsma marketingtevékenységét illetően. 

 

4. Balatoni nyaralás 8 fős baráti társaság részére, egy hétre. 

 

A projekt célja, hogy a vizsgázó fiatal felnőttekből álló baráti társaság (25-30 év közötti) részére a 

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

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

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

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

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

legalább hat fakultatív programlehetőséget az egy hétre. Készítsen az összeállított programcsomagról 

népszerűsítő bemutató anyagot (pl. film/PowerPoint prezentáció/leporelló)! 


