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1. Fogyatékossággal élők (mozgás-, látás-, hallás sérültek, egyéb fogyatékossággal élők) utazási 

lehetőségei és akadályai a turizmusban. 
 

A projekt célja, hogy a vizsgázó mutassa be egy fogyatékossággal élő csoport utazási lehetőségeit 

illetve azokat a nehézségeket, amelyekkel a fogyatékossággal élő szembesülhet az utazásszervezési 

folyamatban. A projekt elkészítése során a vizsgázó használja fel azokat az ismereteit, amelyeket az 

utazással kapcsolatos információszerzésről, az úti cél kiválasztásáról és a foglalási lehetőségekről, 

valamint a turisztikai keresletről (szálláshelyek, étkezés, közlekedés, programszervezés) tanult.   

Különösen a célcsoport igényeire vonatkozó feltételezéseit fejtse ki. Ismertesse az utazási 

lehetőségek mellett azokat az akadályokat, amelyekkel a folyamat során szembesül egy a 

célcsoporthoz tartozó személy. Fogalmazzon meg három olyan ötletet vagy fejlesztési javaslatot, 

melyekkel a lehetőségek száma tovább bővülhet. 
 

 

2. Mutassa be egy szabadon választott ország/régió/kistérség/település turisztikai 

marketingtevékenységét. 
 

A projekt célja, hogy a vizsgázó mutassa be a címben megadott területek egyikének 

marketingtevékenységét az általuk használt marketingeszközökön keresztül. Készítsen egy rövid 

leírást az általa választott terület eddigi történetéről, térképezze fel, hogy milyen időszakban milyen 

marketingeszközöket alkalmaztak. Értékelje a választott terület marketingtevékenységét (mi volt 

pozitív, mit csinálna másképpen) és tegyen legalább három fejlesztési javaslatot. 
 

 

3. A fenntarthatóság gyakorlata és lehetőségei egy turisztikai vállalkozás életében. 
 

A projekt célja annak bemutatása, hogy miként érvényesül a fenntarthatóság elve egy magyar 

turisztikai vállalkozás gyakorlatában. Ennek keretében a vizsgázó mutassa be, hogy a választott 

vállalkozás miként támaszkodik a helyi erőforrásokra (munkaerő, beszállítók), hogyan használja ki 

a közösség hagyományait, értékeit, kultúráját, valamint milyen erőfeszítéseket tesz a környezet 

védelme érdekében. Térjen ki arra, hogy miként lehet megakadályozni az „overtourism” (túlzott 

turisztikai igénybevétel) jelenséget. Készítsen megvalósítható javaslatokat arra, hogy az adott 

vállalkozás hogyan működhet még inkább fenntartható módon. 
 

 

4. Szingli utazó számára hétvégi programcsomag összeállítása egy szabadon választott európai 

nagyvárosba. 
 

A projekt célja, hogy a vizsgázó a címben megadott témában és időtartamban szingli, azaz 

egyedülálló utazó számára programcsomagot állítson össze. A projekt elkészítése során mutassa be 

a kiválasztott európai nagyvárost, használja fel azokat az ismereteket, amelyeket a szálláshelyekről, 

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

Fejtse ki a címben megnevezett célcsoport igényeire vonatkozó feltételezéseit és begyűjtött 

információit, ezek alapján állítsa össze a programokat. A dolgozat tartalmazza az útvonalat, a 

részletes programtervet (helyszínek rövid ismertetése), napi programot, legalább 3 fakultatív 

programlehetőséget és röviden indokolja a helyszínek kiválasztását. Készítsen a programtervről 

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


