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1. Ajánlat négy napos, karácsonyi vásáros gasztronómiai  barangolásra egy baráti 

társaságnak (középpontban a kézműves termékek, ételek és italok)  

  

A projekt célja, hogy a vizsgázó fiatal felnőttek (8-10 fős társaság) részére 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; a csoport érdeklődéséhez igazítsa a programok jellegét, sűrűségét, időtartamát.  

A dolgozat tartalmazza az útvonalat, a részletes programtervet (a helyszín, a karácsonyi 

vásár rövid bemutatása, napi program, a kézműves gasztronómiai jellegzetességek),  

kalkulációt. Készítsen az összeállított programcsomagról népszerűsítő bemutató anyagot 

(pl. film/power point vagy egyéb technikával készített prezentáció). 

 

 

2. Összehasonlító elemzés egy külföldi és egy magyarországi nemzeti parkról 

A projekt célja, hogy a vizsgázó készítse el a kiválasztott nemzeti parkok turisztikai 

vonzerőleltárát. Készítsen leírást a fogadóképességről (turisztikai infrastruktúra, 

szálláshelyek, ellátás, programlehetőségek, turisztikai szakemberek). Térképezze fel, hogy 

milyen kommunikációs- és reklámeszközöket alkalmaznak az egyes helyszíneken. 

Informálódjon a parkok tekintetében a rövid és hosszú távú fejlesztési tervekről. 

A megadott szempontok alapján hasonlítsa össze a helyszíneket és tegyen javaslatot  

a továbbfejlesztési lehetőségekre. Készítsen bemutató anyagot az általa elemzett 

élményparkokról (pl. film/power point vagy egyéb technikával készített prezentáció). 

 

 

3. Készítsen átfogó elemzést az egészségturizmusról, mint Magyarország kiemelt 

turisztikai termékéről 

 

A projekt során a tanuló készítsen átfogó elemzést a címben megadott termékkörön belül 

egy egészségturizmus szempontjából kiemelt turisztikai fejlesztési térségre. Az értékelés 

során a komplex turisztikai termékelemzés terjedjen ki az egészségturisztikai vonzerő,  

a megközelíthetőség, a szálláshelyek, az ellátás feltételrendszerére. Vizsgálja meg, hogy 

mindez hogyan jelenik meg a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 dokumentum-

ban illetve, hogy a turisztikai desztináció menedzsment (TDM) helyi szervezete milyen 

szerepet vállal. 



 

 

4. Tematikus programcsomagok összeállítása Ausztriába ötfős család számára egy 

hosszú hétvégére  

 

A projekt célja, hogy a tanuló egy öttagú család részére két szabadon választott témában 

(pl. sport, kultúra, gasztronómia, wellness stb.) ugyanazon hosszú hétvégére kétféle 

ausztriai desztinációjú programcsomagot állítson össze. 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. A dolgozat tartalmazza az 

útvonalakat, a részletes programterveket (helyszínek rövid ismertetője, napi program), 

helyettesítő programlehetőségeket, kalkulációkat. Készítsen az összeállított 

programcsomagokról népszerűsítő bemutató anyagot (pl. film/power point 

prezentáció/leporelló). 


