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

• Passzív turizmus: egy adott terület lakosai turisztikai céllal más országba utaznak / 
kiutazás. 

 
• Szakosított tárolás: adottságainak megfelelő hőmérsékleten, páratartalom mellett és 

elhelyezésben tárolják a beérkezett árut, amely biztosítja az áru épségét, minőségé-
nek megőrzését, az áruk vagyonvédelmét, a raktári műveletek zavartalan elvégzését. 

 
• Vendéglátó üzletkör: az egységben forgalmazható áruk és az ott folytatható tevé-

kenységek összessége. 
(Elfogadható ez a meghatározás is: gyűjtő meghatározás, amely a főbb, jellemző is-
mérvékben azonos alaptevékenységű üzleteket azonos szakjellegű szakmai kategóri-
ákba sorolja.) 

 
Fogalmanként 2 pont adható, és értelemszerűen a hiányos megoldásért részpontot adhatunk. 
 
 
2. Egészítse ki a megfelelő szóval/szavakkal a következő meghatározásokat! (4×1) 4 pont 
 

• A franchise szabadalmi vagy egyéb jog átengedése különleges szerződéssel. 
 

• A kiránduló turizmus résztvevői éjszakázás nélkül tartózkodnak a meglátogatott he-
lyen. 

 
• A referens 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 zártkörű vendéglátást csak egy adott intézmény vagy szervezet meghatározott tagjai 

vehetik igénybe. 
 
Meghatározásonként 1 pont adható, amennyiben helyes szót írt be a tanuló. 
 
 
3. Írjon mindegyik meghatározásra két példát! (2×2×0,5) 2 pont 
 

• Alapvető infrastrukturális tényezők: vízellátás, csatornázás, energiaelosztás, útháló-
zat 

 

• Természeti vonzerő: földrajzi helyzet, domborzat, éghajlat, vízrajz, természeti ritka-
ságok, növény- és állatvilág 

 

 
A természeti vonzerőknél konkrét példák is elfogadhatók. 
Minden meghatározásnál a példákra 0,5 – 0,5 pont adható. 
Több helyes válasz esetén sem jár többletpont!    
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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: Az olimpián szurkolóként való részvétel a passzív sportturizmus körébe tartozik, 
míg a többi aktív sportturizmus forma. 
 

autóbuszos turizmus 
gépkocsis turizmus 
légi turizmus 
motoros turizmus 

Indoklás: A légi turizmus nem tartozik a közúti turizmus fajtái közé. 
 
A helyes kiválasztásért és a helyes indoklásért is feladatonként 1-1 pont jár. 
 
 
5. Magyarázza meg a következő szakmai kifejezéseket! (3×2) 6 pont 
 

 A’la carte: étlap szerinti ételválasztás / étlap szerinti értékesítési mód. 
 

 Charter járat: bérelt repülőgép. A nem menetrendszerű légi közlekedésben jellemző 
gép, amelynek díjtétele lényegesen alacsonyabb, mint a menetrendszerinti járatoké. 

 

 Tour Operator (túraszervező): utazási vállalkozás, amely a szolgáltatóktól előre, nagy 
tételben, saját kockázatára felvásárolja a szolgáltatásokat továbbértékesítési célra. 

 
A magyarázatoknak nem szó szerint, hanem tartalmában kell lefednie a megadottakat. 
Meghatározásonként 2 pont adható. A szaktanár belátása szerint természetesen részpont en-
nél a feladatnál is adható, ha egy válasz kevés vagy pontatlan. 
 
 
6. Ismertesse röviden, lényegre törően a vendéglátó értékesítés célját, lényegét és az értékesí-
tési mód szerinti változatait! (2×3) 6 pont 

• Az értékesítés célja, feladata: A (vendéglátásban és a nemzetgazdaságban) megter-
melt és beszerzett javak eladását jelenti. A vendéglátás értékesít: helyben fogyasztás-
ra (álló és ülő fogyasztás), illetve elvitelre. A helyben fogyasztás jellemző. Az értéke-
sítés a vendéglátás résztevékenysége, melynek keretében a termelő tevékenység so-
rán feldolgozott, illetve a fogyasztásra kész állapotban vásárolt (változatlan formá-
ban eladható), kitálalt étel- és italféleségeket a fogyasztónak, a vendégnek eladják. 

• Értékesítési módok a vendéglátásban: Hagyományos értékesítés (pultnál történő ki-
szolgálás, illetve asztalnál történő felszolgálás), Önkiszolgáló értékesítés, Gyorski-
szolgáló értékesítés, Automatákkal történő értékesítés. 

 

Ennél a feladatnál már 6 helyes megállapítással is elérheti a tanuló a maximális 6 pontot. A 
megadott mintától eltérő, értelemszerű válaszokat is el kell fogadni! 
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7. Csoportosítsa a vendéglátó szolgáltatásokat! Írjon rájuk 2-2 példát!(3×1 + 3×2×0,5) 6 pont 
 

1. Szórakoztató jellegű szolgáltatások - zeneszolgáltatás (élő vagy gépzene), műsorszol-
gáltatás, újság olvasási lehetőség, játék és sportolási lehetőségek (kártya, sakk, do-
minó; automaták; animáció; „kocsma-játékok”: biliárd, darts, teke, bowling stb.) 

2. Értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatások / alap szolgáltatások / kényelmi szolgálta-
tások – toalett, ruhatár, nyilvános telefon 

3. Szerviztevékenységek - rendezvények vállalása, rendelések felvétele, asztalfoglalás, 
házhozszállítás, csomagolás, programszervezés, különböző információk nyújtása, 
taxi-rendelés stb. 

 
A „per” jellel elválasztott kifejezések bármelyike elfogadható, de helyenként csak egyért jár 
az 1 pont a csoportok megnevezésénél. 
A fentiek közül bármelyik 2-2 példa elfogadható darabonként 0,5 ponttal. 
Több helyes példa esetén sem jár többletpont! 
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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. (Hamis) 
Indoklás: Ez a szálloda egyik típusa, így a kereskedelmi szálláshelyek közé sorolandó. 

 
• A hazai szállodai osztályba sorolásban az „osztályon felüli” jelzéssel jelölik a legmaga-

sabb színvonalat. (Hamis) 
Indoklás: A színvonalat Magyarországon csillagokkal jelölik és általában az 5* a leg-
színvonalasabb. 

 

• Kérésre a szálloda elvállalja a vendégruhák mosatását és ezért térítési díjat kér. (Igaz) 
Indoklás: A vendégruha mosatás mindenhol térítéses szolgáltatás akár saját, akár külső mosodában vég-
zik. Mivel az állítás igaz, ezért a diáknak ezt nem kell indokolnia. 

 

• A kulcskártyát és a számlát a vendégek töltik ki az érkezéskor. (Hamis) 
Indoklás: A kulcskártyát a recepciós/portás tölti ki érkezéskor, a számlát pedig a kasz-
szás az elutazáskor vagy a vendég ott tartózkodása közben. 

 

• Az Engineering and Maintenance Division felel a szálloda megfelelő műszaki állapotá-
ért. (Igaz) 
Indoklás: A kifejezés a Műszak-Karbantartó részleget takarja, tehát az állítás igaz, ezért a diáknak ezt 
nem kell indokolnia. 

 
A hamis válaszok esetében csak akkor adjuk meg az 1 pontot, ha a jelölés és az indoklás is 
helyes. Helyes jelölés, de helytelen indoklás esetén csak 0,5 pont jár. 
 
 
2. Egészítse ki értelemszerűen az alábbi állítást! (4x1) 4 pont 
 
„A szobaszerviz/Room service szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a vendég a szobájában fo-
gyaszthassa el a szálloda bármely értékesítőhelyén kínált ételeket és italokat, melyeket telefo-
non/megrendelőn/esetleg személyesen is megrendelhet, és a felszolgáló/szobaszervizes fel-
szolgáló/pincér ezeket a szobájába viszi.” 
 
A „per” jellel elválasztott kifejezések bármelyike elfogadható, de helyenként csak egyért jár 
az 1 pont, részpontszám is adható. 
 
 
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 szál-
lodák gazdasági, pénzügyi és elszámoltató részlegeinek irányítása. Saját vagy külsős beosztot-
tai 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.  
 

Gazdasági igazgató / Manager of Accounting Division 
 
A körülírás egyértelműen utal a vezető beosztásra. Esetleg elfogadható még a kontrolling 
igazgató munkakör is. A főkönyvelő munkakörért csak 1 pontot adjunk.  
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4. Magyarázza el a következő fogalmakat röviden!     (4x2) 8 pont 
 

• Átlagos tartózkodási idő: az a mutatószám, mely megmutatja, hogy a vendégek átlago-
san hány éjszakát/napot töltenek el az adott helyen. 

 
• Front Office: földszinti munkaterület, a szobaértékesítésen kívül a vendég fogadásától 

az elutazásáig számukra sokféle szolgáltatást nyújt / része lehet a recepció, a porta és 
a kassza. 

 
• Szállodai eredmény kimutatás: olyan kimutatás, mely meghatározott sorrendben tar-

talmazza a szálloda bevételeit és költségeit, kimutatja a gazdálkodás eredményét/a 
szálloda nyereségét vagy veszteségét. 

 
• Portál: a szálloda (díszes) főbejárata, melyen keresztül a vendégek beléphetnek az elő-

csarnokba. 
 
A magyarázatoknak nem szó szerint, hanem tartalmában kell lefednie a megadottakat. 
Ha egy válasz kevés vagy pontatlan, akkor a maximálisan adható 2 pont helyett részpont-
számmal differenciáljunk. 
 
 
5. Soroljon fel a szállodai vendég hálószobák berendezési tárgyai közül tízet! 

(10x0,5) 5 pont 
 
Ágy/fekvőhely, éjjeli szekrény, bőrönd tartó, dohányzó-/pipere-/íróasztal, ruhás-/tároló 
szekrény, komód, polc, szék/fotel, éjjeli-/olvasó-/mennyezeti-/állólámpa, minibár, televízió, 
nadrág vasaló,(esetleg: papírkosár/szemetes, textíliák, ágyneműk, tájékoztató eszközök) stb. 
 
A feladatban értelemszerűen jóval több megoldási lehetőség van. Elfogadhatók esetleg a fel-
szerelési tárgyak is (pl.: pohár, sörnyitó, mappa, telefonkönyv), bár ezek nem szorosan vett 
berendezések. Ne fogadjunk el fürdőszobai berendezéseket, mivel a feladat egyértelműen a  
hálóra kérdez rá. 
 
 
6. Az alábbiak közül válassza ki a kakukktojást (aláhúzással jelölje), és indokolja meg vá-
lasztását!  (1+2) 3 pont 
 

iroda, szauna, kazán, szerver szoba, raktár, személyzeti öltöző, műhely 
 
Indoklás: a felsorolt helyiségek a háttér tevékenységek (járulékos/kiegészítő funkciók) vég-
zéséhez szükségesek, míg a szauna a vendégek felé nyújtott szolgáltatás helyisége. 
Vagy: csak itt termelődik árbevétel. 
 
A kiválasztás egy, a helyes indoklás pedig kettő pontot ér! Természetesen itt is adhatunk rész-
pontszámot, amennyiben az indoklás csak részben megfelelő! 
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7. Az alább felsorolt munkaköröket kösse össze a hozzájuk tartozó (csak egy, a legjellem-
zőbb) feladattal! (6x0,5) 3 pont 
 
1. Food & Beverage Manager               a.) A londinerek irányítása 
2. Szobafőnök       b.) Kapcsolat tartás az értékesítési partnerekkel 
3. Animátor    c.) Az étlapok időszakos felülvizsgálata 
4. Bell Captain    d.) Játszóház szervezése 
5. Sales Manager    e.) Check-in 
6. Boy f.) Komissiók intézése 
 
1 – c.)  2 – e.)  3 – d.)  4 – a.)  5 – b.)  6 – f.) 
 
Minden helyes párosítás fél pontot ér, csak ez az egy megoldás fogadható el. 
 
 
8. Az alábbi válaszlehetőségek közül húzza alá azt az egyet, amellyel a meghatározások igaz-
zá tehetők! (3x1) 3 pont 
 
A szobák aktuális takarítottságát a …………………………….. mutatja, megkönnyítve a re-
cepció 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 

 
Minden helyes aláhúzás egy pontot ér.  
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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. Foglalkozási csoport 
2. Jövedelmi viszonyok 
3. Életmód                    
4. Család 

 
A válaszok között szerepelhet még: életstílus, viselkedés, érdeklődés, családi életciklus, stá-
tusz, valamint ezek és a fentiek rokon értelmű szavai. Értelemszerűen fogadjuk el a válaszo-
kat! Ha a tanuló csak példát ír, úgy 0,5 pontot adjunk a helyes válaszért. 
 
 
2. Ismertesse a termékpolitikával elérhető célokat!     (3×1) 3 pont 
 

a) A hosszú távú nyereség biztosítása. 
b) Az imázs és a sajátos stílus elérése, 
c) A konkurencia visszaszorítása, támadásainak kivédése. 

 
A fenti meghatározások lényegének leírását várjuk el a tanulóktól, természetesen nem szó sze-
rint. Más, a szaktanár által helyesnek ítélt válasz is elfogadható. Célonként 1 pontot adjunk! 
         
 
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 
 
Megoldás: 1 –c.) 2 – e.)  3 – a.)  4 – b.)  5 – d.)  6 - f 
 
Elvileg ezek a helyes párok, a szaktanár azonban egyéb logikus összefüggést is elfogadhat. 
Minden helyes párosítás 0,5 pontot ér. 
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4. Határozza meg a következő fogalmak jelentését!     (4×2) 8 pont 
 

• A termék a marketingfelfogás szerint: olyan fizikai, esztétikai és szimbolikus tulaj-
donságok összessége, amely a fogyasztók igényeit hivatott kielégíteni/ áruk, szolgál-
tatások összessége. 

 
• Piacszegmentáció: a piac megismerését célzó és azt homogén részekre osztó eljárás. 

 
• Szórólap: rövid, 1-2 oldalas tájékoztatást közöl az adott üzletről/nyomtatott reklám-

eszköz/nyomtatvány, mely jól irányítható területileg és a célcsoport szempontjából. 
 

• A márka: név, kifejezés, jel, szimbólum, design, vagy ezek kombinációja. Célja, hogy 
adott eladó vagy eladók adott csoportjának termékeit vagy szolgáltatásait azonosítsa 
és megkülönböztesse őket a versenytársakétól. 

 
Nem szó szerinti válaszokat várunk, hanem a fogalom jelentésének lényegét A szaktanárnak 
lehetősége nyílik ettől eltérő, de tartalmában helyes válasz elfogadására is.! 
Minden helyes megállapításért jár a 2 pont, részpont adható. 
 
 
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 marke-
ting stratégia megvalósításában is.  
 

Igaz – Hamis 
 
Indoklás: a védjegyeknek fontos szerepük van a marketingstratégia megvalósításában. 
 
b.) A csomagolás magában foglalja azokat a tevékenységeket, amelyek a designt vagy burko-
lóanyag-készítést jelentenek a termékek számára. Manapság a csomagolás a marketing hatha-
tós eszközévé vált. 
 

Igaz – Hamis 
 
Indoklás: nem kell indokolni, mert az állítás igaz. 
 
Egy pont a helyes aláhúzásért, 2 pedig az indoklásért jár. 
Az indoklásban a megalapozott, logikus válaszokat fogadjuk el, a mintától el szabad térni. 
 
 
6. Melyik a kakukktojás, és miért? Húzza alá, majd válaszát indokolja!  (2 × /1+2/ ) 6 pont 
 
a.) reklámfilm, sajtóhirdetés, plakátok, szájreklám 
 
Indoklás: a szájreklám nem fizetett reklámeszköz. 
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b.) árak, reklám, fogyasztói magatartás vizsgálata, PR, termék, piacbefolyásolás 
 
Indoklás: A fogyasztói magatartást kivéve valamennyi felsorolt fogalom a marketing-mix 
része, a fogyasztói magatartás vizsgálata a helyzetvizsgálat eleme. 
 
Egy pontot a helyes aláhúzásra, kettőt pedig az indoklásra adjunk. Más, logikus megoldás is 
elfogadható. 
 
 
7. Egészítse ki a következő mondatokat!       (3×1) 3 pont 
 
• A PR/Public Relations a közönség körében javítja a vállalkozás imázsát, míg a reklám 

szolgáltatásokat, termékeket ad el, miközben az imázs kialakítását is szolgálja.  
 
• A belső PR a vezetés és a dolgozók, valamint a szervezet egységei közötti kommunikáci-

ós kapcsolatok szervezését foglalja magába. Szoros a kapcsolata a humánpolitikával. 
 
• A külső PR feladata is a pozitív kapcsolat kialakítása és annak megtartása, de az egyes 

csoportokkal való kommunikációhoz egyedi elvárások is kapcsolhatók.  
A megoldásban csak ezeket a szavakat fogadjuk el! 
Helyes megállapításonként 1 pontot adjunk! 
 
 


