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Vendéglátó és turizmus alapismeretek 
 
 
1. Határozza meg röviden a következő fogalmak jelentését! 3*2 = 6 pont 
 
Alapvető szükségletek: amelyek létfontosságúak az emberi élet fenntartásához (pl. táplál-
kozás, fűtés). 
 
Kínálat: a piacon eladásra felkínált termékek és szolgáltatások. 
 
Vendéglátás: sajátos kereskedelmi tevékenység, amely ételeket és italokat értékesít, szó-
rakozási és szállásigényeket elégít ki és a vendégek kényelmét biztosító szolgáltatásokat 
nyújt. 
 
A fogalommagyarázatoknál a megoldókulcstól eltérő, de tartalmában hasonló válaszok is 
elfogadhatók. Ha a válasz pontatlan, vagy kevés, adjunk részpontszámot, azaz 1 pontot. Kor-
rekt válasz esetén jár meghatározásonként a 2 pont. 
 
 
2. Egészítse ki a következő fogalmakat! 3*1 = 3 pont 
 
A/z turisztikai fogadóképesség/infrastruktúra: mindazon létesítmények és szolgáltatások 
együttes halmaza, amely lehetővé teszi a turisztikai vonzerő kibontakoztatását, biztosítja en-
nek megközelíthetőségét és az ott tartózkodás különböző feltételeit. 
 
Turistáknak nevezzük azokat a személyeket, akik ideiglenesen, de 24 óránál tovább tartóz-
kodnak egy meglátogatott országban, de nem munkavállalási, vagy letelepedési céllal. 
 
A/z termelés/termékelőállítás célja, hogy a beszerzett nyersanyagokat, félkész termékeket 
fogyasztásra alkalmas formába dolgozza fel. 
 
Mindegyik helyes kiegészítésért 1 pont jár. Csak ezek a meghatározások fogadhatók el. 
 
 
3. Írjon mindegyik meghatározásra két konkrét, hazai példát! 6*0,5 = 3 pont 
 
• Építészeti emlék: Halászbástya, Parlament, János hegyi kilátó stb. 
 
• Felszolgálási mód: angol, svájci, orosz, francia 
 
• Kényelmi szolgáltatás: WC, ruhatár, telefon stb. 
 
Ezeken a példákon kívül fogadjunk el minden, a meghatározáshoz illő felsorolást. Meghatáro-
zásonként két példát várunk, többletpont nem adható, részpont igen.  
 
 
 
4. Mely vendéglátó üzlettípusra jellemzőek a következő meghatározások? Írja a kipontozott 
helyre! 3 pont 
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• Gazdag hagyományokkal rendelkező üzlettípus. 
• Valaha jelentős társadalmi szerepet töltött be (politikai szerep). 
• Újságolvasási lehetőség biztosított. 
• Főétkezések idején meleg ételt is kínált. 
 

kávéház 
 
 
5. Milyen turizmussal kapcsolatos fogalmakat takar az alábbi meghatározás? 2 pont 
 
Az utazással összefüggő szolgáltatásokból (közlekedés, szállás, vendéglátás, program) leg-
alább kettőt együtt (egységként) értékesítünk. 
 

utazási csomag/package 
 

A meghatározások közül bármelyiket elfogadhatjuk a 2 pontért. 
 
 
6. Magyarázza el a következő idegen szavak jelentését! Nem elég lefordítania el is kell né-
hány szóval magyaráznia!  3*2 = 6 pont  
 
• a' la carte: értékesítési forma a vendéglátásban, étlap szerinti ételválasztás 
 
• all inclusive: a vendég minden, az utazáshoz kapcsolódó szolgáltatást, étkezést, sőt 

esetenként az italt is előre kifizeti 
 
• party service: rendezvényszervező cég saját vendéglátóipari tevékenységgel/felké-

szültséggel, egyedi helyszíneken, kitelepüléssel vállalja rendezvények lebonyolítását 
 
Értelemszerű választ várunk erre a kérdésre. Nem szó szerinti meghatározás szükséges, de 
tartalmazza a fentiekben megadott válaszok lényegét. Részpont adható! 
 
 
7. Magyarázza el legalább három mondatban, hogy mit jelent a gazdasági verseny, és mi a 
jelentősége? 6 pont 
 
A piaci mechanizmus szabályozza a kereslet és a kínálat alakulását, és versenyre ösztö-
nöz. A verseny alacsonyabb eladási árak kialakítására ösztönzi a gazdálkodókat, ezzel 
kényszerítve őket a hatékonyság növelésére. A verseny célja a monopolisztikus piaci 
helyzet elkerülése. A fejlett piacgazdaságokban az állam a különböző hatóságok révén 
igyekszik biztosítani a versenyfeltételek tisztaságát. 
 
Legalább három érdemi megállapítást várunk el, melyekért 2–2 pont jár: 1. több szereplő van 
a piac kínálati oldalán, 2. őket a verseny hatékonyságra ösztönzi, mely megjelenik az árakban 
is, ami a vevők számára kedvező, 3. az állam felügyeli a versenyt.  
Részpontszám adható. Ha elfogadható érdemi megállapítást tesz a tanuló, a szaktanár – belá-
tása szerint – azt is fogadja el. 
 
8. Soroljon fel a jelenlegi vendéglátó üzletkörökből ötöt! 5*1 = 5 pont 
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1. melegkonyhás vendéglátó üzlet 
2. cukrászda 
3. bár, borozó, italbolt, kocsma 
4. egyéb vendéglátó üzlet 
5. zenés szórakozóhely 
6. munkahelyi vendéglátó üzlet 
7. diszkó 

 
Az üzletköröket rendelet szabályozza, tehát ettől eltérő válaszok nem lehetségesek. A fentiek-
ben megadottak közül minden helyes megoldásért 1 pont jár, részpont adható. 
 
 

Szállodai alapismeretek 
 
 
1. Egészítse ki értelemszerűen a fogalom magyarázatát! 4*1 = 4 pont 
 
„A szálloda legalább 10 szobával rendelkezik és férőhelyeinek több mint 20%-a egy és két-
ágyas szobákban van, és legalább az egycsillagos szállodai osztályba sorolási követelmé-
nyeknek megfelel.” 
 
A hiányzó szavak azonos értelmű helyettesítőit is elfogadhatjuk. 
 
 
2. Sorolja be a következő munkaköröket a megfelelő munkaterületekre! 12*0,5 = 6 pont 
 
Munkakörök: főportás, rendelés felvevő, szobafoglalás vezető, hostess, pénztáros, portás, lon-
diner, szobafőnök, kocsirendező, kasszavezető, boy, pénzváltó 
 
Munkaterületek: a) Recepció: szobafoglalás vezető, szobafőnök, rendelés  

          felvevő 
 

   b) Porta: főportás, portás, londiner, kocsirendező, hostess, 
    boy 
 

   c) Kassza: kasszavezető, pénztáros, pénzváltó 
 
A Front Office hármas tagolódása esetén csak ez a besorolás helytálló. Minden helyes válasz-
tás fél pontot ér, a helytelenekért nem jár pont levonás. 
 
 
3. Mit takarnak az alábbi idegen szavak, illetve rövidítések magyarul? 3*1 = 3 pont 
 
• F&B:   a szálloda ellátási vagy vendéglátó részlege 

Ne fogadjuk el azt, hogy „étel-ital”, mert ez csak egy fordítás, melyből nem derül ki, hogy 
ez egy fontos szállodai üzemegység. Minden – a megadottól eltérő megoldás elfogadható, 
ami ezt fejezi ki. 
 

• Lobby:  szállodai előcsarnok 
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Nem fogadható el a „hall”, mert az az előcsarnoknak csak egy része. Esetleg elfogadható, 
ha körülírja a vizsgázó (pl. az a terület, ahova a főbejáraton jut be a vendég, itt található 
a Front Desk…) 
 

• FOM:  földszinti üzletvezető 
Esetleg elfogadható a „Front Office vezetője”, de nem helytálló, pl. a portás. 
Minden helyes magyarázat 1 pontot ér. 

 
 
4. Írja a kipontozott helyre azt a munkakört, amelynek a feladatait felsoroltuk! 2 pont 
 
Az emeleti vezető közvetlen irányításával végzi feladatait, amelyek főleg a hozzá beosztott 
dolgozók munkájának irányításából és ellenőrzéséből állnak. Elkészíti a szobaasszonyok napi 
munkabeosztását, összegyűjti az általuk készített raportot és egyezteti a foglaltsági ívvel. A 
minibár fogyasztásokat számlázásra jelenti. 
 

gondnoknő 
 
A körülírás egyértelműen kizárja a többi emeleti munkakört, tehát nem elfogadható a 
Housekeeper és a gondnok kifejezés sem. 
 
 
5. Magyarázza el a következő fogalmakat röviden! 3*2 = 6 pont 
 
Rezerváció: szobafoglalás vagy tágabban mindenféle helyfoglalás. 
 
Körülírással is elfogadható. 
 
Transzfer: vendégszállítás, általában a szálloda és a közlekedési kapcsolat (repülőtér, 
vasútállomás) között. 
 
Más tantárgyból már tanulhatták, hogy a transzfer „ellenszolgáltatás nélküli állami juttatást” 
is jelent, ám ezt itt ne fogadjuk el, mivel a szállodák esetében ez nagyon ritka. 
 
Vendégciklus: a szálloda és a vendég kapcsolatában általánosan elkülöníthető szakaszok: 
szobafoglalás – érkezés, bejelentkezés, check in – a szállodai tartózkodás időszaka – kije-
lentkezés, check out. 
 
Nem fogadható el az, hogy a vendég rendszeresen visszatér, csak a megadott értelmű, hasonló 
megfogalmazások. Ha nem egyértelmű vagy részleges a válasz, egy pontot adjunk. 
 
 
6. Az alábbi kérdések a szállodai ügyvitellel kapcsolatosak. A megadott válaszlehetőségek 
közül mindhárom esetben húzza alá azt a kettőt, melyet helyesnek gondol!  3*2 = 6 pont  
 
 
a) A foglalással érkező vendég érkezésekor ki kell tölteni a következőket: 

• bejelentő lap 
• kulcskártya 
• szobakiadási ív 
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Ilyen nyomtatvány nincs, recepciós vagy szobafőnöki ív létezik, de a foglalással érkező 
vendég ezen már szerepel 

 
b) A szigorú számadásra kötelezett nyomtatványokra jellemző, hogy 

• sorszámozott 
• tilos rajta javítani 
• külön nyilvántartják, hogy a tömböket hol és mikor használják 
 
Szabályos javítás bármelyik bizonylaton lehetséges. 

 
c) A vendégszámlák kiegyenlítése történhet  

• voucherrel 
• üdülési csekkel 
• hitelkártyával 
 
Voucherrel a vendég azt igazolja, hogy már előre kifizette az igénybevett szolgáltatást. 
Ezekről tehát nincs számlája. Ilyenkor az elszámolás a szálloda és az utazási iroda között 
van. 

 
Minden helyes aláhúzás 1 pontot ér. 
 
 
7. Sorolja fel, hogy mely szálláshelyek minősülnek kereskedelmi szálláshelyeknek! 

 6*0,5 = 3 pont 
1. szálloda 
2. panzió 
3. kemping 
4. üdülőház 
5. turistaszálló 
6. ifjúsági szálló 

 
Mivel ez rendeleti úton szabályozott, ezért más válasz nem helyes. Minden megfelelő megne-
vezésért fél pont jár, így részpontszám is adható. 
 
 
8. Az alábbiak közül válassza ki a kakukktojást (aláhúzással jelezze), és indokolja meg vála-
szát!  1+2 = 3 pont 
 
Különterem, garázs, tálaló, étterem, fehér mosogató, drinkbár, cukrászda, reggeliző terem 
 

 
Indoklás: Garázs, mert a többi helyiség a vendéglátó üzemegységhez tartozik, a garázs pedig 
az egyéb vagy a földszinti szolgáltatások közé. 
Egyéb válasz is elfogadható, ha az logikus. A  kiválasztásért egy, a helyes indoklásért kettő 
pont jár. 
 

Marketing alapismeretek 
 
 



Vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek —  középszint Javítási-értékelési útmutató 

írásbeli vizsga 0621 7 / 9 2007. május 25. 

1. A marketing fejlődésében mely szakaszokat (korszakokat) jellemezhetjük a következő 
meghatározásokkal? Írja az adott szakasz nevét a meghatározás alá, a kipontozott helyre! 
 4*1 = 4 pont 
 
• A vállalkozások a termelés növelését tekintették fő feladatuknak. 
 

termelésorientált korszak 
 

• Az igények differenciálódtak, elterjedt a marketing szemléletű piackutatás. 
 

fogyasztóorientált korszak 
 

• A technika fejlődése árubőséget teremtett, az értékesítés szerepe elsődlegessé vált. 
 

értékesítésorientált korszak 
 

• A társadalmi gondolkodás erősödése, a környezetvédelem szerepének erősödése. 
 

társadalomorientált korszak 
 
Csak ezek a meghatározások fogadható el. Minden helyes válasz 1 pontot ér. 
 
 
2. A marketingkommunikáció (piacbefolyásolás) fő célja a fogyasztók, vendégek tájékoztatá-
sa, meggyőzése a termék, szolgáltatás igénybevétele érdekében. Sorolja fel az ide tartozó te-
vékenységeket! 4*1 = 4 pont 
 

1. reklámozás /reklám/ eladásösztönzés /Advertising 
2. értékesítés ösztönzés /eladásösztönzés /Sales Promotion 
3. személyes eladás /Personal Selling 
4. közönségkapcsolatok/ Public Relations 

 
A fenti meghatározásokból bármelyik elfogadható, az angol nyelvű is. Ha a felsorolás nem 
teljes, részpontot adjunk! Egy sorban csak egy meghatározásért jár pont! 
 
 
3. Határozza meg a következő fogalmak jelentését! 4*2 = 8 pont 
 
Értékesítési csatorna: 
Az az út, amelynek során a termékek, szolgáltatások a termelőtől a végső fogyasztóig 
jutnak. 
 
Értékesítés ösztönzés: 
Többnyire rövid ideig ható ösztönző eszközök együttese, amelyek célja, hogy a vendégek 
gyorsabban és többet fogyasszanak, vegyenek igénybe különféle szolgáltatásokat. Bizo-
nyos előnyt kínálva nagyobb mértékű vásárlásra ösztönzi a fogyasztókat, az értékesítési 
hálózatot. 
 
Árdifferenciálás: 
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Ugyanazt a terméket a különböző szegmenseknek valamilyen árpolitikai meggondolás 
alapján eltérő áron adunk./Megkülönböztető árképzés. 
 
Reklám: 
A kínálat és a kereslet közti távolságot áthidaló, személyes kapcsolat nélküli lépések so-
rozata, amelyek tájékoztatják a potenciális vendégeket a kínálatról és igyekeznek meg-
győzni őket ezek előnyös voltáról. 
 
Az értékelésnél értelemszerűen nem szó szerint várjuk a megoldást. Amennyiben a lényeget a 
tanuló megfogalmazása tartalmazza, adjuk meg fogalmanként a 2 pontot. Hiányos meghatá-
rozás esetén részpontot (1 pont) is adhatunk. Akkor is adjuk meg az adható pontot, ha más 
tantárgyban másképpen fogalmazták meg, és a tanuló azt írja le. 
 
 
4. A négycsillagos szálloda étterme felszolgálót keres. Milyen követelményekkel rendelkez-
zen a kiválasztandó személy? Legalább 8 megállapítást tegyen az elérhető négy pontért! 
Ügyeljen arra, hogy válasza mind a szakmai, mind a személyes tulajdonságokat tartalmazza!  
 8*0,5 = 4 pont 
 
Szakmai felkészültség, üzleti ismeretek, nyelvtudás, jó beszédkészség, általános művelt-
ség, udvariasság/jó modor, jó megjelenés, ápoltság, jó emlékezőtehetség, képesség a csa-
patmunkára, energikusság, speciális követelmények stb. 
 
Akkor adjuk meg a maximális négy pontot, ha legalább két szakmai követelményt is feltüntet a 
tanuló. A kérdés rendkívül könnyű, ezért ezt a követelményt feltétlenül tartsuk be. Egyébként 
minden helyes válaszra 0,5 pont jár. A fenti felsorolás természetesen nem teljes körű, a szak-
tanár megítélésén múlik, hogy mit fogad még el. 
 
 
5. Az alábbi meghatározásokról csak azt kell eldöntenie, hogy igazak, vagy hamisak-e! Kari-
kázza be a meghatározás előtt az Ön által kiválasztottat!  4*1 = 4 pont 
 
I – H 1. „A fogyasztó a király” szlogen a Public Relations (közönségkapcsolatok) témakör-
éhez tartozik. 
 
I – H 2. A marketing az a vállalkozó magatartás, amellyel a vállalkozást, üzletet, céget piac-
orientáltan és így a piacnak megfelelően lehet vezetni. 
 
I – H 3. A megfigyelés és a megkérdezés primer információk, a kísérlet azonban szekunder. 
 
I – H 4. A vásárlási folyamat fontos szakasza a vásárlási döntés. Ezt a szakaszt a logikai 
sorrendben csak a probléma felismerése, az információgyűjtés és az alternatívák értékelése 
előzi meg.  
 
Nem kell megindokolni a döntést, a helyes karikázásért jár az 1 pont. Az 1. meghatározás hi-
bája: a szlogen a fogyasztóorientált marketing korszak szlogenje. A 3. meghatározás azért 
hamis, mert a kísérlet is primer információ. 
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6. Milyen különleges elbánásban részesítene egy VIP (Very Important Person = nagyon fon-
tos személyiség) vendéget egy üdülő szállodában? Nevezzen meg három lehetőséget!  
 3*1 = 3 pont 
 
Bekészítés: virág, édesség, kedvenc ital,  
A szálloda vezetője személyesen fogadja: Welcome drink, közös ebéd a szálloda számlá-
jára 
Megkülönböztetett bánásmód 
 
 
Három pont akkor jár, ha a tanuló három különböző lehetőséget megjelöl. A megadott meg-
határozásokon kívül más is elfogadható a szaktanár belátása szerint. A VIP vendéggel való 
megkülönböztetett bánásmód lehetőségei nem függnek a szálloda típusától. 
 
 
7. Egészítse ki a következő meghatározások hiányzó részeit!   6*1 = 6 pont 
 

1. Az alapvető információtípusok: a primer és a szekunder/más célból összegyűjtött 
információk. 
 
2. A marketing információs-rendszer/marketing információrendszer/információs 
rendszer az információkkal kapcsolatban a következő funkciókat látja el: az informá-
ciók gyűjtése, kiválasztása, tárolása, elemzése, feldolgozása, áramoltatása, közlése. 
 
3. A vásárlási folyamat/vásárlási döntési folyamat különböző szakaszokból áll. Az 
egyes szakaszok fontossági sorrendje és időigénye a megvásárolandó termék és szol-
gáltatás jellemzőitől és a vásárlási magatartás típusától függ. 
 
4. A prospektusok/szórólapok/katalógusok/térképek/útikönyvek nyomtatott, a lá-
tásra ható reklámeszközök. 
 
5. A művi értékesítési út lépcsői: termelő → kiskereskedő → fogyasztó. 
 
6. A makro/külső környezet elemei a következők: demográfiai, gazdasági, természeti, 
technológiai, politikai-jogi és kulturális környezet 

 
 
Minden helyes megoldásért 1 pont jár. Az alternatívákat – ha vannak ilyenek – a válaszban 
megjelöltük. A rokon értelmű szavakat mindenképpen fogadjuk el! 
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