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Fontos tudnivalók 
 

Kedves Vizsgázó! 
 
Az írásbeli feladatsor 3 különálló részből áll, amelyek a következő témakörökben megszerzett 
ismereteit ellenőrzik: 
 

• Vendéglátó és turizmus alapismeretek 
• Szállodai alapismeretek 
• Marketing alapismeretek 

 
A feladatok egymástól függetlenek, így bármilyen sorrendben megoldhatja azokat! 
 
A sikeres vizsga érdekében kérjük, hogy figyeljen az alábbiakra: 

• A feladatokat figyelmesen olvassa el! 
• A válaszokat a feladatban előírt módon adja meg! 
• Azoknál a feladatoknál, amelyeknél a kérdésekre példákat, jellemzőket is fel kell sorolni, 

többletpontszám akkor sem adható, ha az elvártnál többet sorol fel. 
• A feleletválasztásos tesztfeladatnál javítgatni tilos, a javított válaszok nem értékelhetők! 
• Némelyik feladattípus elvárja, hogy megindokolja választását. Kérjük, hogy itt szorítkozzon a 

lényegre, s mindig az adott feladatnál jelölt kipontozott vonalra próbálja meg összefoglalni a 
legfontosabb szempontokat! 

• A legutolsó oldal (hátsó borító) az értékelésre van fenntartva, kérjük erre ne írjon! 
 
A feladatok megoldásánál ügyeljen a következők betartására: 
 
1. A feladatok megoldásához az íróeszközön kívül semmilyen más segédeszközt (pl. tankönyv, 

feladatgyűjtemény stb.) nem használhat! 
A megoldások kidolgozása közben mobil telefonnak, head setnek, egyéb külső információközlésre 
alkalmas eszköznek a teremben hagyása – még kikapcsolt állapotban is – szigorúan tilos! 
Ezen szabályok megsértésekor a felügyelő tanár elveszi a dolgozatot! 
 

2. Ceruzával írt dolgozat nem fogadható el! Ceruza csak a rajzolást, szerkesztést igénylő 
feladatokhoz használható! 

 
3. Meg nem engedett segédeszköz használata az érettségiből való kizárást vonja maga után! 

 
 
 
Ügyeljen arra, hogy áttekinthetően és szép külalakkal dolgozzon! 

 
Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk! 
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Vendéglátó és turizmus alapismeretek 
 
1. Határozza meg röviden a következő fogalmak jelentését! (3×2) 6 pont 
 

• Passzív turizmus: .............................................................................................................. 

........................................................................................................................................... 
 

• Szakosított tárolás: ........................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
 

• Vendéglátó üzletkör: ........................................................................................................ 

........................................................................................................................................... 
 
 
2. Egészítse ki a megfelelő szóval/szavakkal a következő meghatározásokat! (4×1) 4 pont 
 

• A ...................................................... szabadalmi vagy egyéb jog átengedése különleges 
szerződéssel. 

 

• A ...................................................... turizmus résztvevői éjszakázás nélkül tartózkodnak a 
meglátogatott helyen. 

 

• A ...................................................... az utazásszervező vállalkozás előadója, aki a 
nemzetközi aktív és passzív turizmusban, valamint a belföldi turizmusban előkészíti és 
lebonyolítja a szervezett csoportos és egyéni utazásokat. 

 

• A ...................................................... vendéglátást csak egy adott intézmény vagy szervezet 
meghatározott tagjai vehetik igénybe.                                                                 

 
 
3. Írjon mindegyik meghatározásra két példát! (2×2×0,5) 2 pont 
                 

• Alapvető infrastrukturális tényezők:....................................................................................... 

................................................................................................................................................. 
 

• Természeti vonzerő: .............................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
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4. Az alábbiakban felsorolt meghatározások közül jelölje aláhúzással a kakukktojást!   

Indokolja választását!       (2×/1+1/) 4 pont 
 

kerékpározás 

lovaglás 

olimpián szurkolás 

vadászat 
Indoklás: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
 

autóbuszos turizmus 

gépkocsis turizmus 

légi turizmus 

motoros turizmus 
Indoklás: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
 
 
5. Magyarázza meg a következő szakmai kifejezéseket! (3×2) 6 pont 

• A’la carte: ............................................................................................................................... 
................................................................................................................................................. 

• Charter járat: .......................................................................................................................... 

................................................................................................................................................. 

• Tour Operator (túraszervező): ................................................................................................ 
................................................................................................................................................. 

 
 
6. Ismertesse röviden, lényegre törően a vendéglátó értékesítés célját, lényegét és az 
értékesítési mód szerinti változatait! (2×3) 6 pont 

• Az értékesítés célja, feladata: ................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

• Értékesítési módok a vendéglátásban: ................................................................................... 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 
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7. Csoportosítsa a vendéglátó szolgáltatásokat! Írjon rájuk 2-2 példát!  (3×1 + 3×2×0,5) 6 pont 

1. ........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

2. ........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

3. ........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
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Szállodai alapismeretek 

 
1. Az alábbi állítások előtt jelölje, hogy azok igazak (I) vagy hamisak (H)! A hamisnak ítélt 

állításokat indokolja meg röviden!     (5×1) 5 pont 
 

 A garni szálloda nem tartozik a kereskedelmi szálláshelyek közé. 

Indoklás: .............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 

 

 A hazai szállodai osztályba sorolásban az „osztályon felüli” jelzéssel jelölik a 
legmagasabb színvonalat. 

Indoklás: .............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 

 

 Kérésre a szálloda elvállalja a vendégruhák mosatását és ezért térítési díjat kér. 

Indoklás: .............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 

 

 A kulcskártyát és a számlát a vendégek töltik ki az érkezéskor. 

Indoklás: .............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 

 

 Az Engineering and Maintenance Division felel a szálloda megfelelő műszaki 
állapotáért. 

Indoklás: .............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 

 
 
2. Egészítse ki értelemszerűen az alábbi állítást! (4x1) 4 pont 
 
„A .............................................. szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a vendég a ..........................-  
ban fogyaszthassa el a szálloda bármely értékesítőhelyén kínált ételeket és italokat, melyeket 
............................................... is megrendelhet, és a ............................................... ezeket a 
szobájába viszi.” 
 
 
3. Írja a kipontozott helyre azt a munkakört, amelynek a feladatait felsoroltuk! 2 pont 
 
Az általános igazgató közvetlen irányítása alatt dolgozik. Feladatai közé tartozik a nagy 
szállodák gazdasági, pénzügyi és elszámoltató részlegeinek irányítása. Saját vagy külsős 
beosztottai közé tartoznak a könyvelők, pénzügyi előadók, forint és valuta elszámoltatók és 
egyéb számviteli munkatársak. Ezek irányítása és ellenőrzése mellett az ő feladata a 
gazdálkodási tervek elkészítése is.  

..................................................................................................... 
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4. Magyarázza el a következő fogalmakat röviden!     (4x2) 8 pont 
 

• Átlagos tartózkodási idő: .................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 

 
• Front Office: ....................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................. 
 

• Szállodai eredmény kimutatás: ........................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 

 
• Portál: .................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
 
 
5. Soroljon fel a szállodai vendég hálószobák berendezési tárgyai közül tízet! 

(10x0,5) 5 pont 

1. ......................................................... 

2. ......................................................... 

3. ......................................................... 

4. ......................................................... 

5. ......................................................... 

6. ......................................................... 

7. ......................................................... 

8. ......................................................... 

9. ......................................................... 

10. ......................................................... 
 
 
6. Az alábbiak közül válassza ki a kakukktojást (aláhúzással jelölje), és indokolja meg 
választását!  (1+2) 3 pont 
 

iroda, szauna, kazán, szerver szoba, raktár, személyzeti öltöző, műhely 
 
Indoklás: ....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
 
 
7. Az alább felsorolt munkaköröket kösse össze a hozzájuk tartozó (csak egy, a 
legjellemzőbb) feladattal! (6x0,5) 3 pont 
 

1. Food & Beverage Manager 

2. Szobafőnök 

3. Animátor 

4. Bell Captain 

5. Sales Manager 

6. Boy 

a.) A londinerek irányítása 

b.) Kapcsolattartás értékesítési partnerekkel 

c.) Az étlapok időszakos felülvizsgálata 

d.) Játszóház szervezése 

e.) Check-in 

f.) Komissiók intézése 
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8. Az alábbi válaszlehetőségek közül húzza alá azt az egyet, amellyel a meghatározások 
igazzá tehetők! (3x1) 3 pont 
 
A szobák aktuális takarítottságát a …………………………….. mutatja, megkönnyítve a 
recepció munkáját.  
 

a.) szobastátusz 

b.) szobainas 

c.) szobatükör 

d.) recepciós ív 

e.) index könyv 
 
Munkahelyi baleset bekövetkezésekor az elsősegélyt ……………………………nyújthatja. 
 

a.) csak mentős 

b.) csak képzett elsősegélynyújtó 

c.) csak vezető beosztású dolgozó 

d.) csak orvos 

e.) bárki 
 
A(z) …………………. nem sorolható a szállodák által alkalmazott árfajták közé. 
 

a.) Group Rate 

b.) Rack Rate 

c.) Corporate Rate 

d.) Exchange Rate 

e.) Weekend Rate 
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Marketing alapismeretek 

 
1 A szűkebb szociális környezet jelentősen befolyásolja a fogyasztói magatartást. Határozza 
meg ennek négy elemét!         (4×1) 4 pont 

1. ........................................................................................................................................... 

2. ........................................................................................................................................... 

3. ........................................................................................................................................... 

4. ........................................................................................................................................... 
 
 
2. Ismertesse a termékpolitikával elérhető célokat!     (3×1) 3 pont 

a.) ........................................................................................................................................... 

b.) ........................................................................................................................................... 

c.) ........................................................................................................................................... 
 
 
3. Húzza össze az összetartozó fogalmakat! Minden számhoz egy betű tartozzon! 

(6×0,5) 3 pont 
1. termékéletgörbe      a.) kereslet  

2. piacszegmentálás     b.) más célból összegyűjtött adat 

3. fizetőképes fogyasztói igény   c.) elhúzódás/hanyatlás 

4. szekunder információ    d.) prospektus 

5. nyomtatott reklámeszköz    e.) alap- és leíró változók  

6. törzsvendég programok    f.) értékesítésösztönzés 
 
4. Határozza meg a következő fogalmak jelentését!     (4×2) 8 pont 

• A termék a marketingfelfogás szerint: ............................................................................. 

........................................................................................................................................... 
 

• Piacszegmentáció: ............................................................................................................ 

........................................................................................................................................... 
 

• Szórólap: .......................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
 

• A márka: .......................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
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5. A következő állításokról azt kell eldöntenie, hogy igazak, vagy hamisak. Ezt karikázással, 
vagy aláhúzással jelölje! Hamis állítás esetén indokolja meg, miért hamis! Igaz állítás esetén 
nem kell indokolnia, a pont ekkor ezért jár.       ( 2 × /1+2/ ) 6 pont 
 
a.) A védjegyek eredet-, vagy megkülönböztető jelek, nincs fontos szerepük a vállalati 
marketing stratégia megvalósításában is.  
 

Igaz – Hamis 
 
Indoklás: ....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
 
b.) A csomagolás magában foglalja azokat a tevékenységeket, amelyek a designt vagy 
burkolóanyag-készítést jelentenek a termékek számára. Manapság a csomagolás a marketing 
hathatós eszközévé vált. 
 

Igaz – Hamis 
 
Indoklás: ....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
 
 
6. Melyik a kakukktojás és miért? Húzza alá, majd válaszát indokolja!  (2 × /1+2/) 6 pont 
 
a.) reklámfilm, sajtóhirdetés, plakátok, szájreklám 
 
Indoklás: ....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
 
b.) árak, reklám, fogyasztói magatartás vizsgálata, PR, termék, piacbefolyásolás 
 
Indoklás: ....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
 
 
7. Egészítse ki a következő mondatokat!       (3×1) 3 pont 

• A ................................................................................................ a közönség körében javítja 
a vállalkozás imázsát, míg a reklám szolgáltatásokat, termékeket ad el, miközben az imázs 
kialakítását is szolgálja. 

 

• A ............................................................................... a vezetés és a dolgozók, valamint a 
szervezet egységei közötti kommunikációs kapcsolatok szervezését foglalja magába. 
Szoros a kapcsolata a humánpolitikával. 

 

• A ............................................................................... feladata is a pozitív kapcsolat 
kialakítása és annak megtartása, de az egyes csoportokkal való kommunikációhoz egyedi 
elvárások is kapcsolhatók. A külső PR célcsoportjai igen széles kört foglalnak. 
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témakör a feladat sorszáma maximális 
pontszám

elért 
pontszám

a témakör 
maximális 
pontszáma 

a témakör 
elért 

pontszáma
1. 6  
2. 4  
3. 2  
4. 4  
5. 6  
6. 6  

Vendéglátó és 
turizmus 

alapismeretek 

7. 6  

34 
  

1. 5  
2. 4  
3. 2  
4. 8  
5. 5  
6. 3  
7. 3  

Szállodai 
alapismeretek 

8. 3  

33  

1. 4  
2. 3  
3. 3  
4. 8  
5. 6  
6. 6  

Marketing 
alapismeretek 

7. 3  

33  

ÖSSZESEN 100  100  
Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100      

      
      
        
 javító tanár    

 
 Dátum: ................................. 
 
 
 
__________________________________________________________________________  
 

  

elért 
pontszám

programba 
beírt 

pontszám  
Az írásbeli vizsga pontszáma      
     
     
         

javító tanár  jegyző 
 
 Dátum: .................................  Dátum: ................................. 
 


