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1. Mutasson be egy lakóhelye közelében található fürdőt, amely a kialakítása és 

működése során fenntarthatóan sikeres és az energiaválság időszakában is hatékony 

környezetvédelemi, fenntarthatósági megoldásokat alkalmaz. 

A projekt célja, hogy a vizsgázó bemutasson egy általa választott fürdőt, amely a 

fenntarthatóság jegyében került kialakításra. A dolgozat tartalmazza azokat a környezetvédelmi 

lehetőségeket, amelyek hozzájárulnak a 21. században elvárt technológiai elvárásoknak. 

Mutassa be röviden a kiválasztott helyszínt, részletezze a fenntarthatósági, környezetvédelmi 

ötleteket. Térjen ki arra, hogy az alkalmazott fenttarthatósági megoldások hogyan jelennek meg 

a fürdő bevételeiben, milyen tervvel rendelkeznek az energiaválság idejére. Tegyen javaslatot 

három fejlesztési lehetőségre, melyek fürdő energiahatékonyságára irányulnak. 

 

2. Készítsen programtervet diákok részére egy kerékpártúrára a Balaton körül, 

szabadon választott kiindulóponttal.  

 A projekt célja, hogy a vizsgázó egy 8-10 fős tizenéves társaság részére a címben megadott 

témában programtervet állítson össze. A projekt elkészítése során a vizsgázó használja fel 

azokat az ismereteit, amelyeket a szálláshelyekről, vendéglátóipari egységekről, a közlekedési 

lehetőségekről és a programlehetőségekről tanult.  Térképezze fel a kerékpárosokat segítő, 

jelenleg is használható applikációkat. Különösen a célcsoport igényeire vonatkozó 

feltételezéseit fejtse ki; igazítsa a diákok érdeklődéséhez a programok jellegét, sűrűségét, 

időtartamát. A dolgozat tartalmazza a kerékpártúra állomásait, a részletes programtervet 

(helyszínek rövid ismertetője, napi program). Indokolja a kiindulópont kiválasztását és 

készítsen az összeállított programtervről bemutató anyagot power point prezentáció formában. 

 

3. Tervezzen vallási utazás témakörben spirituális vagy zarándok utat külföldre egy 

baráti társaság részére, 7-10 napra. 

A projekt célja, hogy a vizsgázó fiatalokból álló baráti társaság részére a címben megadott 

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

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

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

vonatkozó megállapításait fejtse ki: a fiatalok igényeihez igazítsa a programok jellegét, 

sűrűségét, időtartamát. A dolgozat tartalmazza az útvonalat, a részletes programtervet 

(helyszínek rövid ismertetője), ajánljon legalább négy fakultatív programlehetőséget az utazás 

időtartamára. Készítsen az összeállított programcsomagról népszerűsítő bemutató anyagot (pl. 

film/power point prezentáció/leporelló). 

 

 



 

4. Elemezze egy, a lakóhelyén vagy lakóhelye közelében lévő szálloda egész éves social 

media tevékenységét.  

A projekt célja, hogy a vizsgázó bemutassa egy általa kiválasztott szálloda social media 

tevékenységét egy teljes évre vonatkozóan. A projekt tartalmazza röviden a különböző social 

media felületek általános leírását. Mutassa be a kiválasztott szállodát, részletezze annak egy 

éves social media tevékenységét a különböző platformokon, egy-két konkrét példa 

bemutatásával. Tegyen javaslatot a social media terv továbbfejlesztésére, fogalmazzon meg 

legalább három ötletet, melyek segíthetik a szállodát a még hatékonyabb kommunikációban.  


