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Fontos tudnivalók 
 

Kedves Vizsgázó! 
 
Az írásbeli feladatsor 3 különálló részből áll, amelyek a következő témakörökben szerzett 
ismereteit ellenőrzik: Vendéglátó-turizmus alapismeretek, Szállodai alapismeretek, valamint 
Marketing alapismeretek. Javasoljuk, hogy először olvassa végig a példasort, a megoldást az 
Ön számára egyszerűbb feladatok megválaszolásával kezdje. 
 
A 2009. január 1. utáni jogszabály-változásokat nem kell figyelembe venni a feladatok 
megoldásánál! 
 
 
A sikeres vizsga érdekében kérjük, hogy figyeljen az alábbiakra! 

 Bizonyos feladatoknál példákat, jellemzőket kérünk Öntől. Ennél a feladattípusnál 
különösen figyeljen, hogy hány darabot kér a feladat, ugyanis többletpontszám nem 
adható, még akkor sem, ha az elvárt darabszámnál többet sorolna fel! 

 
 Némelyik feladattípus elvárja, hogy megindokolja választását. Kérjük, hogy itt szo-

rítkozzon a lényegre, s mindig a kipontozott vonalra próbálja meg összefoglalni a 
legfontosabb szempontokat! 

 
 A legutolsó oldal (hátsó borító) az értékelésre szolgál, kérjük, erre ne írjon! 

 
 A feladatok megoldásához a számológépen és az íróeszközön kívül semmilyen más 

segédeszközt (pl. képletgyűjtemény, menedzser-kalkulátor, tankönyv, feladatgyűj-
temény, képletek és függvények tárolására alkalmas számológép stb.) nem használ-
hat!  

 
 Amennyiben a feladat megoldásában javít, a végleges választ a félreértések elkerülé-

se végett pontosan jelölje meg. Ellenkező esetben a feladat nem ér pontot! 
 
 Ceruzával írt dolgozat nem fogadható el! 

 
 Meg nem engedett segédeszköz használata az érettségiből való kizárást vonhatja 

maga után! 
 
 

 
Ügyeljen arra, hogy áttekinthetően és szép külalakkal dolgozzon! 

 
Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk! 
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Vendéglátó-turizmus alapismeretek 

 
1. Soroljon fel a turizmus gazdasági jelentőségét meghatározó tényezők közül hatot! 
 (6×0,5) 3 pont 

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

 
2. Határozza meg a következő rövidítések, illetve fogalom jelentését! (3×1) 3 pont 
 

• ÁNTSZ: ............................................................................................................................ 

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

• MARESZ: ........................................................................................................................ 

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

• Turisztikai (lebonyolító) forgatókönyv: ........................................................................... 

........................................................................................................................................... 
 
3. Sorolja fel a kiutaztatási kalkulációban szereplő tételeket! (8×0,5) 4 pont 
 

• ...................................................................................................... 

• ...................................................................................................... 

• ...................................................................................................... 

• ...................................................................................................... 

• ...................................................................................................... 

• ...................................................................................................... 

• ...................................................................................................... 

• ...................................................................................................... 
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4. Komplex feladat 
Ön egy jelentős családi örökséghez jutott, amelynek felhasználására felvetődött az az ötlet, 
hogy egy új vendéglátó üzletet nyisson. 
Az előzetes piackutatások alapján a kiválasztott régió: Hortobágy, a magyar puszta. 
A vendégkört jellemzően az idelátogató turisták, turistacsoportok alkotnák, akik nemcsak a 
helyi látványosságok és nevezetességek iránt érdeklődnek, hanem a hagyományos népi gaszt-
ronómia iránt is. 
 
Az Ön feladata, hogy meghatározza, milyen üzletkörben és üzlettípusban nyitja meg az üzle-
tét. Ehhez először tisztáznia kell a nem szakmabeli rokonok, családtagok előtt az üzletkör 
fogalmát és a jelenlegi jogszabály szerint nyitható változatait. 
 
a.) Az üzletkör fogalma:                  1 pont 

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

.............................................................................................................................................. 
 
b.) Az üzletek működéséről szóló jelenlegi jogszabály szerint (133/2007. (VI. 13.) Kormány-

rendelet) az alábbi kereskedelmi és munkahelyi vendéglátóhelyek nyithatók Magyarorszá-
gon:                   (7 x 1) 7 pont 

 
 Kereskedelmi vendéglátóhelyek: 

• …………………………………………………… 

• …………………………………………………… 

• …………………………………………………… 

• …………………………………………………… 

• …………………………………………………… 
 

 Munkahelyi vendéglátóhelyek: 

• …………………………………………………… 

• …………………………………………………… 
 
c.) Két további üzletkörrel bővítette a fent megjelölt rendelet az eddig meglevőket. Nevezzen 

meg ezek közül egyet!                   2 pont 

 ……………………………………………………………………………… 

 
 
 
d.) A Hortobágyi régióban, a vendégek főétkezési (ebéd, vacsora) igényének biztosításához 
Ön a következő üzletkört javasolja:                 1 pont 
 

...................................................................................................... 
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e.) Ennek az üzletkörnek (a jogszabályban meghatározott) legjellemzőbb vonásai az étel- és 
italválasztékra vonatkozóan a következők:                4 pont 

• ...................................................................................................... 

• ...................................................................................................... 

• ...................................................................................................... 

• ...................................................................................................... 
 
f.) Az üzletkörön belül, a régiónak és a vendégkör igényeinek megfelelően Ön a következő 
üzlettípust javasolja:                   1 pont 
 

...................................................................................................... 
 
g.) A nyitást megelőző folyamatban a következő feladata, hogy meghatározza az üzlet szín-
vonalát kifejező kategória-fokozatot, amely igazodik a régióhoz és a vendégkörhöz. 
Az Ön által választott kategória:                 1 pont 

.................................. 
 
h.) Rokonainak be kell mutatnia négy követelményt, ami ebben a kategóriában való működé-
séhez szükséges. Ön ezeket említi meg:      (4×1) 4 pont 

1. ...................................................................................................... 
2. ...................................................................................................... 
3. ...................................................................................................... 
4. ...................................................................................................... 

 
i.) A nyitást előkészítő munka során a következő feladata, hogy meghatározza az üzletben 
használatos legjellemzőbb két választékközlő és ártájékoztató eszközt. 
Ezek a következők:                    (2×1) 2 pont 
 ....................................................  .................................................... 
 
j.) Az üzlet nyitása előtt szükséges az is, hogy előre megtervezzük az ételválasztékot. Javasol-
jon az üzletben forgalmazásra kerülő ételek közül négyféle magyaros levest és négyféle ma-
gyaros (sós vagy édes) utóételt/desszertet! 
 
Levesek:                   (4×0,5) 2 pont 

• ...................................................................................................... 
• ...................................................................................................... 
• ...................................................................................................... 

• ...................................................................................................... 
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Utóételek/desszertek:                  (4×0,5) 2 pont 

• ...................................................................................................... 
• ...................................................................................................... 
• ...................................................................................................... 
• ...................................................................................................... 

 
k.) Javasoljon a megnyitandó üzlet számára három jellegzetes – ennek az üzlettípusnak meg-
felelő – népies berendezési tárgyat, díszítőelemet vagy gépet!            (3×1) 3 pont 

• ...................................................................................................... 
• ...................................................................................................... 
• ...................................................................................................... 
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Szállodai alapismeretek 

 
1. Jellemezze az apartman szállókat négy helyes megállapítással!   (4x1) 4 pont 

1. ...................................................................................................... 
2. ...................................................................................................... 
3. ...................................................................................................... 
4. ...................................................................................................... 

 
 
2. Az alábbiak közül válassza ki és aláhúzással jelölje a kakukktojást! Indokolja meg vá-
lasztását! (1+2) 3 pont 
 
poroltó, sprinkler, tűzzáró ajtó, füstérzékelő, lángmentes textília, láncmellény, kiürítési terv, 
tűzriasztás 
 
Indoklás: 

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

....................................................................................................................................................... 
 
 
3. Sorolja be a következő költségeket a megfelelő csoportba!          (10x0,5) 5 pont 
 
igazgatási és egyéb költség, energia költség, felszolgálók bére és járuléka, értékcsökkenés, 
marketing költség, névhasználati díj, recepció dolgozóinak bére, beruházási kamat, karbantar-
tási költség, biztosítási díj 
 

• Közvetlen költségek: .............................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 

• Közvetett (általános) költségek: ............................................................................................. 

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

• Állandó költségek: ................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 

 
 
4. Egészítse ki az alábbi definíciót!       (3x1) 3pont 
 

„Az állandó fejlődés érdekében a szállodák is készítenek ............................................... tervet. 

Ez általában tartalmaz egy ...................................................... részt a fejlesztések részletes 

leírásával, és egy ...................................................... részt, mely a megtérülést mutatja be.” 



 

írásbeli vizsga 0801 8 / 12 2009. május 22. 

Vendéglátó-idegenforgalmi 
alapismeretek — emelt szint Azonosító 

jel: 
               

 
5. Röviden írja le a következő kifejezések jelentését!    (4x2) 8 pont 
 

• Corporate Rate: .................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 

 
• Megvalósíthatósági tanulmány: .......................................................................................... 

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

• Mozgó szálloda: .................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 

 
• Twin Room: ........................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................. 
 
 
6. Írja le az egyéni vendégek elutazásához kapcsolódó legfontosabb öt Front Office felada-
tot lehetőség szerint sorrendben!        (5x1) 5 pont 

1. ...................................................................................................... 
2. ...................................................................................................... 
3. ...................................................................................................... 
4. ...................................................................................................... 
5. ...................................................................................................... 

 
 
7. Írja a kipontozott helyre, hogy mivel kapcsolatosak a felsorolt kifejezések! (2×1) 2 pont 
 

a.) dolgozói létszám, átlagbér, egy szobára jutó létszám, termelékenység, bérhatékonyság, 
átlaglétszám 

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

 
b.) telefon, telefax, televízió, rádió, számítógép és internet hálózat, telex 

 
........................................................................................... 
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Marketing alapismeretek 

 
1. Rakja helyes sorrendbe a következő folyamatrészeket! Írja a számok után a helyes munka-
folyamat betűjelét!         (5×1) 5 pont 
 
A marketingfolyamat részei: 

a) a marketingprogramok kialakítása 
b) helyzetelemzés 
c) végrehajtás, ellenőrzés 
d) a stratégiák meghatározása 
e) a marketingcélok megfogalmazása 

 
1.  2.  3.  4.  5. 
 
2. Határozza meg a következő fogalmak jelentését!    (2×2) 4 pont  
 

• Célhierarchia: ................................................................................................................... 

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

• Viszonteladói piac: ........................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
 
 
3. Ismertesse a vállalati kultúra és a marketingcélok kapcsolatát!             2 pont 

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
 
4. Írjon egy-egy példát az alábbi fogalmakra!      (2×1) 2 pont 
 
A marketingcélok mennyiségi és minőségi természetűek lehetnek: 
 
a) Mennyiségi célok: .................................................................................................................... 
 
b) Minőségi célok: ....................................................................................................................... 
 
 
5. Jellemezze a szponzorálás lényegét!                3 pont 

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

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
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6. Egészítse ki a következő meghatározások hiányzó részeit!    (2×1) 2 pont 

a.)  A/z ................................................................................................ feladata eljuttatni a he-
lyes, pontos és időszerű információkat a marketing-döntéshozókhoz, akik azokat a marke-
tingtervezés, -végrehajtás és -irányítás területén hasznosítják. 

 

b.) A/z/ ............................................................................... eszközök segítségével létrejön egy 
interaktív kommunikáció a vállalat és vásárló között, a termékinformáció célzottan juthat 
el a célpiacához. Mindez globálisan megvalósítható. 

 
 
7. A beszerzési döntés folyamatának legfontosabb szakaszait szemlélteti a következő táblázat. 
Jelölje be X-szel, hogy az egyes döntési fázisok melyik vásárlásra jellemzőek! Egy sorba 
értelemszerűen többet is jelölhet.               (16×0,5) 8 pont 
 

 
 
8. Gondoljon egy Ön által ismert vendéglátó üzletre, lehetőség szerint étteremre, ahol infor-
mációt nyerhetne az üzlet marketingtevékenységéről. Az üzlet vezetőjével interjút kellene 
készítenie a téma kapcsán.  
 
Milyen kérdéseket tenne fel az üzlet vezetőjének? Írjon négyet!    (4×1) 4 pont 

1. ........................................................................................................................................... 
2. ........................................................................................................................................... 
3. ........................................................................................................................................... 
4. ........................................................................................................................................... 

 

Beszerzési döntési fázisok Új 
vásárlás

Módosított 
újravásárlás 

Rutin 
újravásárlás

1. A probléma (szükséglet) érzékelése és egy általá-
nos megoldási lehetőség felvázolása    

2. A szükséges termék tulajdonságainak és mennyi-
ségének megállapítása    

3. A potenciális beszerzési források keresése 
    és minősítése    

4. Ajánlatok bekérése és elemzése    

5. Az ajánlatok kiértékelése és a szállító kiválasztása    

6. A megrendelések bonyolítása    

7. Visszacsatolás és teljesítményértékelés    
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témakör a feladat sorszáma maximális 
pontszám

elért 
pontszám

a témakör maximá-
lis pontszáma 

a témakör elért 
pontszáma 

1. 3  
2. 3  
3. 4  

4. a.) 1  
4. b.) 7  
4. c.) 2  
4. d.) 1  
4. e.) 4  
4. f.) 1  
4. g.) 1  
4. h.) 4  
4. i.) 2  
4. j.) 4  

Vendéglátó-
turizmus 

alapismeretek 

4. k.) 3  

40   

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

Szállodai 
alapismeretek 

7. 2  

30  

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

Marketing 
alapismeretek 

8. 4  

30  

Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100  100  
       

        
   javító tanár 

 
 Dátum: .................................   

___________________________________________________________________________________  
 

  elért 
pontszám

programba  
beírt pontszám  

Vendéglátó-turizmus alapismeretek      
Szállodai alapismeretek      
Marketing alapismeretek    
     
 javító tanár  jegyző 

 
 Dátum: .................................  Dátum: ................................. 


