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Fontos tudnivalók 
 
 

Az írásbeli vizsgafeladatok pontszámainak összege csak egész szám lehet. Ha az írásbeli 
vizsga(rész) pontszáma nem egész szám, akkor a matematikai kerekítés szabályai szerint 
kell eljárni (az öttizedre vagy az a felett végződő pontszámokat felfelé, az öttized alattit 
pedig lefelé kerekítjük). 
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Vendéglátó - turizmus alapismeretek 

 
 

1. Határozza meg a következő fogalmak jelentését! 
 3*2 = 6 pont 
 
Turisztikai fogadóképesség 
Mindazon céltudatosan megvalósított létesítmények, szolgáltatási lehetőségek együttese, 
amelyek lehetővé teszik a turisztikai vonzerők kibontakozását, biztosítják a tartózkodás 
különböző feltételeit. Más szóval: turisztikai infrastruktúra. 
 
Árlap 
Olyan ártájékoztató, amely együtt tartalmazza az üzlet étel- és italválasztékát. 

 
Egyszerűsített számla 
Készpénzzel vagy készpénz-helyettesítő eszközzel történő fizetés esetén a vendég 
kérésére kell kibocsátani. 
 
Minden meghatározásért 2 pont jár, összesen 6 pont adható. A megoldásoknál ne szó szerint 
várjuk a válaszokat, azoknak tartalmilag kell megegyezniük az itt szereplő megoldásokkal. 
Hiányos megfogalmazás esetén részpont (1 pont) adható. 
 

2. Nevezzen meg két magyarországi várost, mely híres a boráról! 
 2*1 = 2 pont 

1. Sopron 
2. Eger 

 
A fentieken kívül elfogadható még: 

• Tokaj 
• Neszmély 
• Tokod 
• Badacsony, 

illetve egyéb helyes válaszok is lehetségesek. Minden helyes válasz 1 pontot ér. 
 

3. Válaszoljon az alábbi kérdésekre! 
  

a) Melyek a turisztikai keresletet befolyásoló tényezők?  3*1 = 3 pont 
 

1. Az egyén szükséglete és igénye 
2. Jövedelem: a diszkrecionális szabad rendelkezésű jövedelem 
3. Társadalmi színvonal: szociális helyzet, foglalkoztatottság mértéke, 

belpolitikai légkör 
 
Elfogadható még: 

• A társadalom demográfiai összetétele 
• Szabadidő megoszlása 
• Természeti tényezők: éghajlat, időjárás stb. 
• Földrajzi helyzet 
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• Adminisztratív szabályozás: biztonsági, pénzügyi, gazdasági, 
egészségügyi 

• Szubjektív tényezők: szokások, divat, vallás stb. 
• Kínálat 
• Ár 
• Reklám- és propaganda 

 
b) Mely szempontokat célszerű figyelembe venni egy vendéglátó üzlet árainak 

kialakításakor?        2*1 = 2 pont 
 

1. A termék eladható-e azon az áron? 
2. Biztosítja a ráfordítások megtérülését és a nyereséges gazdálkodást? 

 
Elfogadható még: 

• Versenyképesség 
• Üzlet kategóriája 
• Kereslet, üzlet helye stb.  

 
c) Melyek a magyar konyha jellemző alapanyagai?    2*1 = 2 pont 

 
1. Pirospaprika 
2. Hagyma 

 
Elfogadható még: 

• Sertészsír 
• Pörkölt alap 
• Lecsós alap 

 
d) Milyen szempontok alapján sorolják kategóriába a vendéglátó üzleteket? 2*1 = 2 pont 

 
1. Az üzlet külső képe, környezete, portálja 
2. Az üzlet belső képe, berendezése, díszítése 

 
Elfogadható még: 

• A vendégek felsőruházatának elhelyezése 
• WC- és mosdóhelyiség kialakítása, felszereltsége és tisztítása 
• A dolgozók formaruhája, a velük szemben támasztott követelmények 
• A fogyasztáshoz használt eszközök, ízesítőszerek, ét- és itallap 

minősége, kivitelezése 
 

e) Melyek a leltározás fajtái a leltár célja szerint?    2*1 = 2 pont 
 

1. Vagyonmegállapító 
2. Elszámoltató 

 
Elfogadható még: 

• Átadó-átvevő 
 
A fentieken kívül elfogadhatók még más, a szaktanár által helyesnek ítélt válaszok is. Minden 
jó válasz 1 pontot ér. 
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4. Elemezze röviden a turisztikai piac sajátosságaiból adódó kockázatokat! 

 2*2 = 4 pont 
 
1. Kockázatot jelenthetnek a turisztikai vállalkozások számára a versenytársak 

árkialakításai, illetve a valuta-árfolyam alakulása is. 
2. A potenciális turisták számára kockázati tényező, hogy a vevők a kereslet és 

kínálat térbeli elkülönüléséből adódóan csak részben ismerik az árat, illetve a 
meglátogatni kívánt hely árszínvonaláról is keveset tudnak. 

 
A válasz legyen logikus. A javítótanár az itt megadott lehetséges válaszon kívül egyéb 
megoldásokat is elfogadhat. A vizsgázó indoklása alapulhat a szezonalitásból -, a 
turizmusban résztvevő országok aktuális politikai helyzetéből -, egyéb külső körülményekből -, 
a vendég által támasztott elvárásokból - és a szolgáltatások szubjektív megítéléséből - stb. 
adódó kockázatokra is. 
 

5. A környezetvédelem különböző területei: természetvédelem, földvédelem, 
vízvédelem, levegővédelem, környezeti kultúra védelme és műemlékvédelem 
szorosan összefüggnek a vendéglátással. A táblázatban ismertesse, hogy milyen káros 
hatások érik ezeket a területeket a vendéglátás kapcsán, és hogyan védekezhetünk e 
hatások ellen! 

 12*0,5 = 6 pont 
Lehetséges válaszok: 
 
A környezetvédelem 

területe 
A vendéglátás káros hatása Védekezés ellene 

Természetvédelem Növény és állatfajok túlzott 
felhasználása. 

Növénytermesztés, 
állattenyésztés, felhasználásuk 
szabályozása. 

Földvédelem Ásványi anyagok felhasználása. Energiatakarékos megoldások.
Vízvédelem Növeli a természetes vizek 

felhasználását, nő a 
szennyvízmennyiség. 

Takarékos vízfelhasználás. 
Szennyvíz megfelelő tisztítása. 

Levegővédelem Termelés és fűtés során 
keletkező égéstermékek. 

Megfelelő légtisztítás. 

Környezeti kultúra 
védelme 

Nagy mennyiségű szemét 
keletkezése. 
Szolgáltatások zajártalma. 

Szelektív hulladékgyűjtéssel, 
szemét csökkentésével. 
Zajkibocsátás ellenőrzésével. 

Műemlékvédelem Nem megfelelő hasznosítás. Megfelelő hasznosítás. 
 
A fenti táblázatban összefoglaltuk a lehetséges válaszokat. Ezeket kell 1-1 meghatározással 
kitöltenie a vizsgázónak. A szaktanárnak a megadottól eltérő más helyes választ is el kell 
fogadnia, ha az logikus és érdemi meghatározást tartalmaz. Minden terület káros hatására és 
védekezésére 0,5-0,5 pont adható. A feladatra összesen 6 pont jár.  
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6. Kiutaztatás Londonba. 
A Student Line Utazási Iroda (angol nevén: Student Line Travel Agency) Budapesten 
működik, 1055 Budapest, Bihari utca 15., Tel: 36 1 503-208; Fax: 36 1 503-209; E-
mail: studentline@travel.hu. Az iroda megbízást kap egy 30 fős középiskolai csoport 
és 2 kísérő tanár Londonba utaztatására és a 4 napos kint tartózkodás idejére a 
városnéző programok megszervezésére. Az iroda a csoportot a LON-201 azonosító 
számmal jelöli, és az EasyJet járatával utaztatja Londonba 2008. június 30-án, majd 
vissza Budapestre 2008. július 3-án. A diákokat és kísérőiket családoknál helyezik el, 
ahol reggelit és vacsorát kapnak. Az ebédeket a csoport közösen fogyasztja el a 
városban. 

a) Írjon ajánlatkérő üzleti levelet magyar nyelven az üzleti levelezés szerkezeti 
szabályait betartva a London Tourist Travel Agency-hez, amellyel több éves 
az üzleti kapcsolat! A kapcsolattartó Peter Smith, címe: 56 Dorset Street, 
SW99 London. Készítse el a levél fejlécét! 

 4 pont 
Lehetséges megoldás: 
 
StudentLine Travel Agency (1 pont) 
1055 Budapest 
Bihari utca 15. 
HUNGARY 
Telefon: 36-1/503 208 
Fax: 36-1/503 209 
E-mail: studentline@travel.hu 
___________________________________________________________________________ 
 
London Tourist Travel Agency (1 pont) 
Peter Smith 
56 Dorset Street (út) 
SW99 London, UK 
 Budapest, 2008. április 10. 
 
Tárgy: Ajánlatkérés 
 
Tisztelt Smith Úr! (1 pont) 
 
Több éves kapcsolatunk alapján fordulok Önhöz az alábbi ajánlatkéréssel. 30 fős diák 
csoportot szeretnénk utaztatni 2 fő kísérő tanárral Londonba, csoport jel: LON-201, 
2008. június 30-án és vissza 2008. július 3-án az EasyJet járatával. Az elhelyezést 
családoknál tervezzük, reggeli és vacsora biztosításával. Program: városnézés. 
Kérem, szíveskedjen ajánlatukat mihamarabb részünkre megküldeni. 
A további kellemes együttműködés reményében várjuk válaszukat. (1 pont) 
 
Tisztelettel           
        Student Line képviselője 
 
A fenti megoldás csak egy példa, más jó megoldás is elfogadható. A feladatra maximálisan  
4 pont adható. A fejlécért 1 pont, a címzésért 1 pont, a levél szövegéért 1 pont, a levél 
zárásáért és az aláírásért 1 pont adható, ha azok tartalmilag elfogadhatóak és megfelelnek az 
üzleti levél szerkezeti szabályainak. 
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b) A visszaérkezés után, a vélemények és észrevételek összegyűjtéséhez, tegyen 

fel négy kérdést az utasoknak az úttal kapcsolatban (fogadócsaládról, az 
útról, az ellátásról, a programról stb.)!  4*1 = 4 pont 

 
Lehetséges kérdések: 

1. Hogy fogadta a család, ahol lakott? 
2. Milyen volt az ellátás? 
3. Milyen volt a szobája? 
4. Visszamenne-e a családhoz? 
5. Volt-e a szobájában TV, internet? 
6. Mennyire volt kényelmes a busz? 
7. Elégedett volt-e az idegenvezetővel? 
8. Mennyire voltak jók a programok, volt-e elég idő megnézni a látnivalókat? 

 
A fentieken kívül más válaszok is elfogadhatók. Minden feltett kérdésre 1 pont adható, 
maximálisan 4 pont jár. 
 
 

c) Mr. Peter Smith augusztusban rövid tárgyalásra érkezik a Student Line Utazási 
 Irodához. A két megadott menüsorból Ön melyiket rendelné meg az üzleti 
 ebédre? Válaszát röviden indokolja! 3 pont 

 
A. menü: 
Erőleves csészében 
Borjúbordák párolt zöldségkörettel 
Fagylalt kehely 
 
B. menü: 
Gulyásleves 
Harcsapaprikás túrós csuszával 
Somlói galuska 
 
Választott menü: A menü (1 pont) 
 
Indoklás: (2 pont) 
1. Az A. menüt választom, mert egyszerű, könnyű fogásokból áll, ami ideális nyáron. 
2. A B. menü sorrendjét tekintve is teljesen rossz. 
3. Túl zsíros és paprikás. 
4. A halat sokan nem kedvelik. 
 
A helyes választásért 1 pont jár, és két elfogadható indokért 1-1 pont, összesen 1+2 pont 
adható. A fentieken kívül más, helyes indoklás is elfogadható. 
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Szállodai alapismeretek 
 

1. Döntse el az alábbi állításokról, hogy igazak-e vagy hamisak! A helyes választ 
karikázza be, választását indokolja! Az igaz állítások esetén az indoklás nem 
szükséges. 

 3*2 = 6 pont 
I – H  Az osztályba sorolás szerint a kétcsillagos szállodában kötelező előírás a közösségi 

tereken kívül a vendégszobák légkondicionálása is. 
 
Indoklás: 
Csak az ötcsillagos szállodákban kötelező. 
 
I – H  A gondnoknő feladata a rábízott munkaterületen a vendégszobák, a közös 

helyiségek takarításának és műszaki állapotának ellenőrzése. 
 
Indoklás: 
- 
 
I - H  Bankkártyával történő fizetés esetén a Cashier feladata ellenőrizni, hogy a 

szükséges fedezet a banknál rendelkezésre áll-e. 
 
Indoklás: 
- 
 
A helyes válaszok bekarikázása 1 pontot ér, és további 1 pont jár az indoklásokért. Az 1 pont 
akkor is jár, ha az állítás igaz volt és ezért nem kell indokolni. 
 

2. Ön a szekszárdi Margaréta szálló recepcióján dolgozik. Júliusban vendég érkezik 
kedvenc háziállatával, egy papagájjal. Másnap egy másik vendégük kétségbeesetten 
jelzi a recepción, hogy véleménye szerint a papagáj madárinfluenzás és azonnali 
intézkedést vár Öntől. Mit tesz ebben a helyzetben? Soroljon fel ötöt a recepciós 
feladatai közül! 

 5*1 = 5 pont 
A recepciós feladatai: 

1. A vendégek megnyugtatása, a szükséges tájékoztatás megadása. 
2. Az ÁNTSZ értesítése. 
3. A vendégek általános vizsgálatának megszervezése. 
4. Az előzetes helyfoglalások lemondása, más szálloda ajánlása. 
5. A rend fenntartása, a ki- és belépés meggátolása. 

 
A fentiekben felsoroltunk néhány lehetséges megoldást, de más logikus válasz is elfogadható. 
Minden válasz 1 pontot ér. Több válasz esetén többletpont nem adható. 
 

3. Határozza meg, mit jelentenek az alábbi kifejezések! 
 3*1 = 3 pont 
 
Fizetővendéglátás: 
Városokban, kiemelt gyógyhelyeken, a gyógy- és üdülőhelyeken folytatott 
magánszállásadói tevékenység. 
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Kulcsnehezék: 
A hagyományos szobakulcsra elhelyezett nehezék, amely nagyságánál fogva 
megakadályozza, hogy a vendég véletlenül magánál tarthassa vagy elvigye. 
 
Kintlévőség: 
Olyan bevételek, amelyek még nem folytak be a szálloda számlájára. 
 
Minden helyes meghatározásért 1 pont jár. 
 

4. Ismertesse a vendégciklus fogalmát, és jellemezze annak szakaszait! 
 5*1 = 5 pont 
Vendégciklus: 
A szálloda és a vendég kapcsolatának különböző szakaszait hívják gyűjtőnéven 
vendégciklusnak. 
Szakaszai: 

1. Az első szakasz a vendég érkezése előtti időszakot jelöli, melyben a szálloda 
kiválasztása és a szobafoglalás történik. 

2. Ezt követi a vendég érkezése, melyet a recepció előkészít és melynek során a 
vendég bejelentkezik. 

3. A harmadik szakasz a szállodai tartózkodás szakasza, amikor a vendéget a 
szálloda személyzete kiszolgálja. 

4. Végül az elutazás szakaszában a vendég kijelentkezik. 
 
A tanulónak 1 pont jár a fogalom meghatározásáért, és minden szakasz jellemzéséért további 
1-1 pont adható. Összesen 1+ 4*1 pont jár. 
 

5. Csoportosítsa az alábbi szálláshely-típusokat a megadott szempontok alapján! 
 10*0,5 = 5 pont 
 
kollégium, panzió, kastélyszálló, turistaszálló, fizetővendéglátás, gyógyszálloda, kemping, 
falusi magánszállás, motel, garniszálló 
 
Kereskedelmi szálláshelyek: 
panzió, kastélyszálló, turistaszálló, gyógyszálloda, kemping, motel, garniszálló 
 
Nem kereskedelmi szálláshelyek: 
kollégium, fizetővendéglátás, falusi magánszállás 
 

6. Magyarázza meg a következő idegen kifejezéseket! 
 3*2 = 6 pont 
 
Vesztibül: 
Előcsarnok: az a közös helyiség, ahová a vendég megérkezik és amelyen keresztül 
távozik is, valamint a szálloda helyiségei is innen közelíthetőek meg. 
 
Double room: 
Kétágyas szoba, ahol a két ágy egymás mellett helyezkedik el. 
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Sales and Marketing Department: 
A szálloda értékesítési és marketing osztálya, melynek célja olyan szolgáltatások 
nyújtása, amelyeket a piac résztvevői igényelnek. 
 
Minden pontos meghatározásért 2 pont jár. Hiányos válasz esetén részpont (1 pont) adható. 
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Marketing alapismeretek 

 
1. A következő mondatokban egy állítást (első rész) és egy indoklást (második rész) 

talál. Döntse el, hogy a következők közül melyik igaz az állításokra! Válaszát írja a 
kipontozott vonalakra! 

 3*2 = 6 pont 
 

A. Az állítás és az indoklás is igaz, közöttük ok-okozati összefüggés van. 
B. Az állítás és az indoklás is igaz, de közöttük nincs összefüggés. 
C. Az állítás igaz, az indoklás hamis. 
D. Az állítás hamis, az indoklás igaz. 
E. Az állítás és az indoklás is hamis. 

 
B Az értékesítési csatorna megválasztását befolyásolja az értékesítési út hossza, mert 

a fedezeti ponton az árbevétel megegyezik az összköltséggel. 
 
D A fogyasztói magatartást befolyásolja a szükséglet, mert a szükségletből származik 

a kereslet. 
 
E Megfelelő a szegmentáció, ha a szegmentumok között a lehető legkisebb a 

különbség, mert a szegmentum kisebb, mint a célpiac. 
 
Minden helyes válasz 2 pontot ér. 
 

2. Egészítse ki az alábbi meghatározásokat a megfelelő fogalmakkal, kifejezésekkel! 
 3*1 = 3 pont 
 
A piacvolumen az adott piacon az adott termékből meghatározott idő alatt értékesített 
mennyiség. 

 
A szponzorálás népszerű és divatos PR tevékenység, melynek lényege művészetek, sportok, 
társadalmi célok anyagi támogatása. 
 
A tranzit értékesítési út esetén az áru fizikai értelemben nem kerül a nagykereskedőhöz. 
 
Minden helyes válasz 1 pontot ér. 
 

3. Határozza meg a következő fogalmak közötti különbségeket! 
 2*3 = 6 pont 
 
belső PR tevékenység – külső PR tevékenység: 
Alapvető különbség, hogy a belső PR tevékenység a munkatársakkal való hatékony 
együttműködés, míg a külső PR tevékenység a vállalakozás külső kapcsolataival való 
foglalkozás. A belső PR a vezetés és a dolgozók, valamint a szervezet egységei közötti 
kommunikációs kapcsolatok szervezését foglalja magában. 
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megfigyelés – kísérlet: 
A megfigyelés és a kísérlet több vonatkozásban hasonlít egymásra, mindkét esetben az 
emberek viselkedésének előre eltervezett módon történő nyomon követését és leírását 
végezzük.  Megfigyelést azonban csak természetes környezetben végzünk, míg a kísérlet 
természetes környezetben és laboratóriumban is végezhető. Lényeges különbség, hogy 
megfigyelés során nem avatkozunk a körülményekbe, kísérlet esetén viszont jelentős és 
tudatos környezeti beavatkozást végzünk. Mindkettő primer piackutatás. 
 
A lényeges különbségek felsorolásáért feladatonként 3 pont jár. Hiányos válasz esetén 
részpontszám adható. 
 

4. A Felfal-lak gyorsétterem 6 éve kezdte meg működését. A tulajdonosok a belváros 
szívében lakóházak, iskolák és bankok közelében nyitották meg az üzletet. A nyitást 
követően rövid időn belül nagy népszerűségre tettek szert és egyre nagyobb 
mennyiségben értékesítettek, azonban a 3. évben a növekedés üteme lelassult, sajnos a 
csökkenés napjainkig is tart. Jelenleg azonban egy új irodaház építése folyik az 
étterem közelében. 

 
a) Rajzolja meg az üzlet termékéletgörbéjét, és nevezze meg a különböző 

életgörbe szakaszokat! 
 2+4*1 = 6 pont 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az életgörbe szakaszai: 

1. Bevezetés 
2. Növekedés 
3. Érettség/Telítettség 
4. Hanyatlás 

 
A helyes rajzért 1 pont, a szakaszok felsorolásáért egyenként 1, összesen 4 pont jár. A 
feladatra maximálisan 6 pont adható. 
 

1. év 2. év 6. év Idő
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b) Milyen árpolitikai módszerek között választhatott az étterem a görbe első 
szakaszában? 

 2*1 = 2 pont 
 

1. Bevezetési árpolitika 
2. Lefölözéses módszer 

 
Minden helyes válasz 1 pontot ér. 
 

c) Mit tehetett az étterem az értékesítés növekedési ütemének lassulásakor? 
Soroljon fel két lehetséges feladatot! 

 2*2 = 4 pont 
 

1. A kínálat megújítása 
2. Új szolgáltatások bevezetése: házhozszállítás, rendezvényszervezés stb. 
3. Értékesítés-ösztönzési akciók 

 
A fentieken kívül elfogadható még: 

• A vállalati image erősítése, 
illetve más helyes válasz is. Minden helyes válasz 1 pontot ér. 
 

d) Jelenleg milyen lehetőségei vannak az étteremnek? Ön mit tenne?  
 3*1 = 3 pont 
 
Lehetőségek: 
1. Bezárás 
2. Felújítás és az új irodaház vendégeinek kivárása 
3. Teljes átépítés 
4. Reklámok az új irodaház vendégeinek. 
 
A fentiek közül bármelyik válasz elfogadható, de más helyes megoldást is teljes értékűnek kell 
elfogadni. Minden jó megoldás 1 pontot ér. Maximum 3 pont adható! 
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