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Fontos tudnivalók 
  
 
Az írásbeli vizsgafeladatok pontszámainak összege csak egész szám lehet. Ha az írásbeli 
vizsgarész 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). 
 
A 2009. január 1. utáni jogszabály-változásokat nem kell figyelembe venni a feladatok 
megoldásánál és értékelésénél! 
 
Többletpontszám egyik feladatnál sem adható! 
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Vendéglátó és turizmus alapismeretek 

 
1.feladat  (2 x 1) + (3 x 1) 5 pont 
A vendégkört tekintve a vendéglátó üzleteket két csoportba sorolhatjuk: a nyílt értékesítésű, 
illetve a zárt értékesítésű üzletekre. Írjon két olyan jellemzőt, mely a zárt értékesítésű 
vendéglátásra vonatkozik, majd soroljon fel három helyet, ahol ezt az ellátási formát 
alkalmazzák! 
 
A zárt értékesítésű vendéglátás jellemzői: 
 
a) A vendégkör korlátozott, nem veheti igénybe bárki az adott vendéglátóhelyet. 
b) A vendégkör általában lassan változik. 
 
Elfogadható még: az igénybevevők száma és összetétele előre ismert, általában szűk 
szolgáltatási kört, választékot kínál, nem forgalmazható alkoholos ital, jellemző a menü 
rendszer stb. Bármely - a megadottakon kívüli - két helyes megállapításért is jár a két pont. 
 
A zárt értékesítésű vendéglátás a következő helyeken a legjellemzőbb: 
 
a) Munkahelyek (munkahelyi vendéglátás, munkahelyi büfé, személyzeti étkezés) 
b) Kórházak (betegélelmezés) 
c) Iskolák (gyermek- és diákélelmezés) 
 
Elfogadható még: börtönök, szociális intézmények. Minden helyes megállapítás és példa 1 
pontot ér, többlet pontszám nem adható. 
 
2. feladat  (4 x 1) 4 pont 
Egészítse ki az alábbi mondatokat úgy, hogy tartalmuk helyes legyen! 
 
A/z leltár a vállalkozások vagyonáról készített tételes kimutatás, mely egy meghatározott 
időpontra vonatkozóan részletesen, mennyiségben és értékben mutatja a/z vagyon (azaz az 
eszközök és források) állományát. Évente legalább egy alkalommal kötelezően el kell 
készíteni, mert ezzel támasztják alá a (záró)mérleget / vagy éves beszámolót / vagy 
adóbevallást. 
 
A helyes kiegészítések egy-egy pontot érnek, minden kihagyott helyre csak egy választ várunk. 
 
3. feladat (3 x 1) 3 pont 
Magyarázza el röviden az alábbi fogalmakat! 
 
Szenior turizmus: az idősebb, nyugdíjas korosztály utazásait foglalja magába. 
 
Szelíd turizmus: a fogadóterületek természeti és kulturális értékeit nem veszélyeztető 

turisztikai tevékenységek. 
 
Szervezett turizmus: hivatásos utazási vállalkozások és egyéb jogosultak által bonyolított 

utazások. 
A helyes magyarázatokért egy pont adható, a megadottól eltérő megfogalmazás is lehet 
tartalmilag helyes. 
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4. feladat 2 (1 + 2) 6 pont 
Az alábbi felsorolásokból válassza ki és aláhúzással jelölje az oda nem illőt!  
Indokolja választását!  
 
 a) fesztivál 

domborzat 
témapark 
műemlék 
múzeum 

 
Indoklás: A felsoroltak az ember -alkotta / társadalmi / kulturális vonzerők közé tartoznak, 

míg a domborzat természeti adottság. 
 

b) Készletcsökkenés = nyitókészlet + készletnövekedés – zárókészlet 

Nyitókészlet + készletnövekedés = zárókészlet + készletcsökkenés 

Zárókészlet = nyitókészlet + készletnövekedés – készletcsökkenés 

Nyitókészlet + készletnövekedés = készletcsökkenés – zárókészlet 

 

Indoklás: Az utolsó összefüggés hibásan tartalmazza az áruforgalmi mérlegsort. 

A helyes kiválasztásért egy pont, a helyes indoklásért pedig két pont jár az a) és a b) pontban 
is. 
 
5. feladat (2 x 1) + (2 x 2) 6 pont 
Egészítse ki az alábbi táblázat hiányzó rovatait, melyek egy színvonalas étterem néhány 
munkakörét és a hozzájuk tartozó jellemző feladatokat tartalmazza!     
 
 

Munkakör Feladat 
Konyhamészáros 
1 pont 

A szállítótól beérkezett tőkehúsok bontása és 
előkészítése. 
 

Sommelier Az ételekhez illeszkedő borválaszték 
kialakítása, a borok kezelése és szakszerű 
ajánlása  
2 pont 

Könyvelő 
1 pont 

A gazdasági események bizonylatainak 
nyilvántartása, rögzítése, számviteli 
beszámoló készítése. 

Karbantartó  Az üzletben keletkezett egyszerűbb műszaki 
hibák kijavítása. 
2 pont 

 
Nem szó szerinti meghatározásokat várunk a kitöltésnél. A javításkor a tartalmat értékeljük. 
Részpontszám adható. 
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6. feladat                    2 pont 
Mely üzlettípusra jellemző az alábbi meghatározás? Írja a kipontozott vonalra!  
 
Olyan melegkonyhás vendéglátó üzlet, mely általában forgalmasabb utak mentén található. 
Hagyományos kialakítású, őrzi a régi mesterségek emlékeit, eszközeit. Választékában 
jellemzőek a magyaros, illetve a tájjellegű ételek és italok. 
 

………….. Csárda ………….. 
 
Csak ez az egy kifejezés ér 2 pontot. 
Amennyiben a vizsgázó a „tájjellegű étterem” kifejezést használja, 1 pontot adhatunk. 
 
 
7. feladat           
A következő kérdések az utazási vállalkozások működésével és tárgyi feltételeivel 
kapcsolatosak. 
 
a) Soroljon fel ötöt az utazási irodák által nyújtott szolgáltatások közül! (5 x 1) 5 pont 
 

• Külföldi és belföldi utazások értékesítése, közvetítése 
• Szálláshely értékesítés és közvetítés 
• Idegenvezetés 
• Menetjegy értékesítés 
• Valutaváltás 

 
Elfogadható még: Külföldi és belföldi utazások szervezése, városnézés, programszervezés, 
vízum ügyintézés, utazási biztosítás kötése, tolmács szolgálat, információnyújtás, utazáshoz 
kapcsolódó árucikkek értékesítése (pl: térkép). 
Minden helyes felsorolásért 1 pont adható, a maximum 5 pont. 
 
b) Az utazási vállalkozás indításához szükség van vagyoni biztosítékra. Milyen célt szolgál ez 

az úgynevezett „kaució”?                  2 pont 
 
Ha probléma merül fel a vállalkozás működésében vagy az utazások során, az előre nem 
látott (kártérítési) kötelezettségek fedezetét jelenti. 
 
Természetesen nem csak a megoldókulcsban szereplő szó szerinti magyarázat fogadható el, 
hanem minden – tartalmilag helytálló – megfogalmazásért is jár a 2 pont. Részpontszám is 
adható. 
 
c) Az utazási irodák valutaváltással is foglalkozhatnak, melyhez speciális eszközökre, 

berendezésre van szükségük. Említsen kettőt! (2 x 0,5) 1 pont 
 

• Páncélszekrény/ széf 
• Árfolyamjegyzék 

 
Elfogadható még: UV lámpa, nagyító, valuta- és csekktájékoztató, nyomtatványok, biztonsági 
kamera, tájékoztató táblák, kártyalehúzó, pénztartó rekesz stb. A hagyományos bútorzatot 
(asztal, szék) ne fogadjuk el speciális eszközként. 
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Szállodai alapismeretek 

 
1. feladat (6 x 0,5) 3 pont 
Egészítse ki az alábbi mondatokat! 
 
A/z kastélyszállodák épülete általában műemlék - védelem alá esik, így a kialakításhoz 
sajátos engedélyeket is be kell szerezni az erre szakosodott hatóságtól. Az épületet gyakran 
igényesen kialakított park/kert veszi körül. Ezen szállodák törekednek egy letűnt kor 
hangulatát, stílusát megőrizni. A logójuk gyakran egy nemesi család címerét tartalmazza, a 
falakat festmények /műtárgyak díszítik. 
 
A megadott kifejezések azonos jelentésű megfelelőit is fogadjuk el, illetve minden logikus 
kiegészítésért jár a fél pont.  
 
 
2. feladat (3 x 1) 3 pont 
Mit jelentenek magyarul az alábbi - szállodában gyakran használt - idegen kifejezések? 
 
King-size bed:  nagy (200 x 200 cm) méretű francia ágy. 
 
Suite:    lakosztály/ apartman, mely több helyiségből áll. 
 
Concierge:  szállodai portás munkakör vagy a porta, mint munkaterület. 
 
A válaszok megfogalmazásban eltérhetnek, de tartalmukban egyezzenek meg a megadottal, 
akkor jár magyarázatonként az 1 pont.  
 
 
 
3. feladat (2 x 1) 2 pont 
Írja a meghatározásnak megfelelő kifejezést a kipontozott vonalra! 
 
a) A nem kiemelt területen vagy tanyákon folytatott magán szállásadási tevékenység, melyhez 

a szálláshelyet minősíteni szükséges. 
 

Falusi turizmus  
 
Esetleg elfogadható a falusi szállásadás, a falusi vendéglátás vagy a falusi vendégfogadás is. 
 
b) A Front Office személyzetével szemben támasztott alapkövetelmény, mely ahhoz 

szükséges, hogy a külföldi vendégekkel jól, pontosan tudjanak kommunikálni. 
 

(Idegen) nyelvtudás 
 
Mindkét - (a) és b) - helyes fogalomért 1 pont adható. 
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4. feladat (5 x 1) 5 pont 
Soroljon fel öt olyan ügyviteli feladatot, amely a vendégek elutazásakor merül fel ! 
 

• A számla terheléseinek ellenőrzése, kiegészítése, 
• a számla elkészítése, 
• fizettetés (különböző fizetési módok, eszközök kezelése), 
• kijelentkezéssel kapcsolatos adminisztrációs feladatok kézi nyilvántartás esetén, 
• vendégadatok archiválása, megőrzése. 

 
Elfogadható még: utaztató kártya kiállítása, a vendég kijelentkeztetése. A sorrend nem számít. 
Ne adjunk maximális pontot, ha a vizsgázó apró résztevékenységet sorol fel (pl. átnyújtja a 
számlát, elveszi a pénzt, lepecsételi a számlát,) vagy nem ügyviteli feladatot ír (pl. a csomagok 
kivitele, taxi rendelés). Minden helyes felsorolás egy pontot ér. 
 
 
5. feladat                2 (1 + 2) 6 pont 
Az alábbiak közül válassza ki és aláhúzással jelölje a kakukktojást és indokolja meg 
választását!   
 
a)  úszómester 

 edző 
 masszőr 
 hostess 
 kozmetikus 

 
Indoklás: a felsorolt munkakörök a wellness tevékenységben vesznek részt, míg a hostess 
inkább a földszinten vagy a rendezvények esetén segít. 
Elfogadható még: a hostess nem igényel szakképesítést, míg a többi munkakör kizárólag 
szakirányú végzettséggel tölthető be. 
 
b)  telefon 

 cipőtisztító automata 
 Pay-TV 
 ruhamosatás 
 minibár 

 
Indoklás: a felsorolt szolgáltatások térítés ellenében állnak a vendég rendelkezésére, míg a 
cipőtisztítás ingyenes az automatánál. 
Elfogadható még: a felsorolt szobai szolgáltatások közül a minibár a vendéglátó 
üzemegységhez tartozik. 
 
A kiválasztás 1, a helyes indoklás pedig 2 pontot ér akkor is, ha a megadottól eltér, de a 
szaktanár szerint elfogadható. Adhatunk részpontszámot, amennyiben az indoklás csak 
részben megfelelő! 
 



Vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek — középszint  Javítási-értékelési útmutató  

írásbeli vizsga 0911 8 / 11 2009. október 19. 

 
6. feladat (4 x 2) 8 pont 
Röviden magyarázza el a következő kifejezések jelentését!  
 
• Gazdasági bejárat: a színvonalas szállodáknál /vendéglátó egységeknél a vendég 

bejárattól elkülönítve, az áruforgalom (és esetleg a személyzet) részére kialakított 
bejárat. 

 
• Kádelő: a szállodai fürdőszoba lehetséges textíliája, amely arra szolgál, hogy a 

kádból/zuhanyfülkéből erre lépjen rá a vendég (ne a csúszós, hideg burkolatra). 
 
• Londiner: a szállodai csomaghordásért és –megőrzésért felelős földszinti munkakör. 
 
• Apartman szálló: olyan szállodatípus, ahol hosszú tartózkodási időre, nagyobb 

alapterületű, önellátásra is alkalmas, több helyiségből álló lakóegységeket adnak ki. 
 
A megadott megfogalmazásoktól eltérő, de a kifejezés tartalmát helyesen megfogalmazó 
válaszokra is jár a 2-2 pont. Kevés vagy pontatlan válaszra részpontszám adható. 
 
 
7. feladat (6 x 1) 6 pont 
Az alábbi állítások előtt jelölje, hogy azok igazak (I) vagy hamisak (H)! 
Csak a nemleges válaszát/válaszait indokolja meg röviden!     
 
I Az emeleti gondnoknő feladatai közé tartozhat a minibár fogyasztások ellenőrzése. 
 

Indoklás: Nem kell indokolni! 
 
H A bérleti díj a változó költségek csoportjába tartozik. 
 

Indoklás: A bérleti díj az állandó költségek közé tartozik. 
 
H A szállodai dolgozó a vendégnek szándékosan okozott károkért legfeljebb másfél havi 

átlagkeresetével felel. 
 

Indoklás: A szándékos károkozáskor a munkavállaló mindig köteles a teljes kárt 
megtéríteni. 

 
H A panziós jegy hosszabb tartózkodásra jogosítja a panziók vendégeit. 
 

Indoklás: A panziós jegy az előre megrendelt étkezések (teljes vagy félpanzió) 
igénybevételét teszi lehetővé a szálláshelyeken, azonnali fizetés nélkül. 

 
H A szobaszerviz általában térítés mentes szolgáltatás. 

 
Indoklás: A szobaszerviz a térítéses szolgáltatások közé tartozik. 
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H A moteleket gyógyvizek és termálvizek mellé telepítik. A megfelelő természeti 

környezet és a rekreáció biztosításának lehetősége az eredményes működés alapvető 
feltétele. 
  
Indoklás: Az ismérvek a gyógyszállókra vonatkoznak. A moteleknél elővárosi és 
városi motelről beszélhetünk, ahol fontos a jó parkolási lehetőség. 

 
A „hamis” válaszok megoldása csak akkor ér egy pontot, ha a jelölés és az indoklás is 
hibátlan.  Az „ igaz”  válaszoknál az indoklás nélkül is jár az 1 pont. 
 
 
 

Marketing alapismeretek 
 
1. feladat (2 x 2) 4pont 
Az alábbi meghatározásokhoz írjon két-két példát!        
 
Árengedmény típusok: Mennyiségi (rabatt), viszonteladói 

 Elfogadható még: szezonális (időszaki, alkalmi) engedmény, skontó / 
kézpénzfizetési engedmény 

 
Az imázs fajtái:  Termékimázs, márkaimázs 

Elfogadható még: cégimázs, spontán-, tudatos-, előzetes-, kívánatos-, 
önimázs és tükörimázs is. 

 
Bármely két helyes példa két pontot ér. 
 
 
2. feladat (4 x 1) 4 pont 
A termékek csomagolása fontos szerepet játszik a vevők befolyásolásában. Soroljon fel négy 
olyan funkciót, melyet a csomagolás tölthet be!   
 

• Felkelti a vevők érdeklődését. 
• Hatást gyakorol az impulzus vásárlókra. 
• A márka és a védjegy feltűntetésével asszociációkat vált ki. 
• Jellegzetes arculata megkülönböztet a versenytárstól. 

 
Elfogadható még: a praktikus (pl. adagolós, visszazárható) csomagolás kényelmesebb, ezért 
vonzóbb. Sok információt közöl, csökkentve a vásárlás kockázatát.  
A megadottakon kívüli minden logikus felsorolásért megadható az 1 pont. 
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3. feladat (4 x 1) 4 pont 
Tegye ki a megfelelő relációs jelet (>, =, <) a fogalompárok közé a megadott szempont 
figyelembevételével!           
 
A kínálati szereplők száma szerint:  Versenypiac   > Monopolpiac 
A visszacsatolás lehetősége:   Kérdőív   < Személyes megkérdezés 
A vásárlásra ösztönző hatás:   Reklám   > PR 
Az információszerzés munkaigényessége: Primer kutatás   > Szekunder kutatás 
 
Csak ezekért a megoldásokért jár az 1-1 pont. 
 
 
4. feladat (10 x 0,5) 5 pont 
Az alább felsorolt reklámeszközöket csoportosítsa a megfelelő szempontok szerint! 
 
Plakát, fényreklám, hangosbemondó ajánlása, sajtóhirdetés, internetes honlap, rádió hirdetés, 
névjegykártya, mozifilm előtti reklám, szórólap, televíziós reklám. 
 

Vizuális reklámeszközök Auditív reklámeszközök Audiovizuális reklámeszközök 

sajtóhirdetés 
fényreklám 
plakát 
névjegykártya 
szórólap 
 

rádió hirdetés 
hangosbemondó ajánlása 

televíziós reklám 
mozifilm előtti reklám 
internetes honlap 

 
Az internetes honlap elfogadható a vizuális reklámeszközök közé sorolva is. Minden megfelelő 
csoportba sorolás fél pontot ér (maximum 5 pont). 
 
 
5. feladat (6 x 0,5) 3 pont 
Állítsa logikai sorrendbe (1-től 6-ig) a marketingkommunikációs folyamat alábbi szakaszait! 
A sorszámot írja a kipontozott vonalakra!  
 
2. A kommunikáció céljának meghatározása. 

5. A költségek meghatározása. 

3. Az eljuttatandó üzenetek kreatív megtervezése. 

1. A célközönség beazonosítása. 

6. A kommunikációs eszközök összehangolása és a folyamat. 

4. A kommunikációs csatornák kiválasztása. 

 
A 3. és a 4. pont felcserélve is elfogadható. 
 



Vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek — középszint  Javítási-értékelési útmutató  

írásbeli vizsga 0911 11 / 11 2009. október 19. 

 
6. feladat                 (5 x 2) 10 pont 
Határozza meg a következő fogalmak jelentését!                
 
Piaci szegmens: a piaci kereslet egynemű/homogén csoportja, mely azonos/hasonló 

tulajdonságokkal rendelkezik. 

Termékfejlesztés: az új ötletek keresésétől a termék piaci bevezetéséig terjedő 

tevékenységek. 

Marketing: piacorientált szemléletmód / tevékenység, mely a vállalkozás érdekében a piac 

megismerésére és befolyásolására irányul. 

Személyes eladás: az a tevékenység, amikor közvetlen kapcsolatban állunk a vevőkkel, és 

próbáljuk meggyőzni a vásárlási döntés meghozataláról. 

Racionális fogyasztó: tudatosan, sok információ birtokában vásárlók szegmense. 

 
Nem szó szerinti válaszokat várunk, hanem a fogalom jelentésének lényegét. Minden helyes 
megállapításért 2 pont jár, részpont adható. 
 
 
7. feladat (1 + 2) 3 pont 
Az alábbi felsorolásból válassza ki, és aláhúzással jelölje az oda nem illő kakukktojást! 
Választását indokolja meg!          
 

Részvétel kiállításokon 
Szponzorálás 
Panaszkezelés 
Árkedvezmény nyújtása 
Sajtóreggeli 

 
Indoklás: A PR eszközeit tartalmazza a felsorolás, az árkedvezmények nyújtása pedig az 
eladásösztönzés/értékesítésösztönzés egyik eszköze. 
 
A helyes kiválasztás 1, az indoklás pedig 2 pontot ér. A megadottól eltérő, de helyes 
megoldásért is adjuk meg a pontokat. 
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