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

1. befolyásolja egy ország fogyasztását (országos és helyi/regionális szinten, közvetlenül 
és közvetve /multiplikátor-hatás révén/) 

2. valuta- és devizabevételt biztosít 
3. növeli a lakosság munkalehetőségeit 
4. más gazdasági ágazatokra is serkentőleg hat 
5. vásárlási alapot köt le (vendéglátás, utazás, szálláshely, szabadidős programok terén) 
6. elősegíti, ösztönzi a befogadóhely fejlődését 

Elfogadható még: részt vesz a GDP előállításában, hozzájárul annak növekedéséhez; 
infrastruktúra növelése; beruházások révén egy adott terület arculatának fejlesztése; piac a 
mezőgazdaság és az ipar számára; helyi önkormányzatok gazdasági lehetőségeinek 
erősítése stb. 
 
A megoldókulcsban felsoroltakból hat jó megoldásra van szükség a maximálisan elérhető  
3 pontért. A tényezők sorrendje tetszőleges, a fontossági sorrend nem számít. 
 
2. Határozza meg a következő rövidítések, illetve fogalom jelentését! (3×1) 3 pont 
 

• ÁNTSZ: Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 
 

• MARESZ: Magyarországi Rendezvényszervezők Szövetsége 
 

• Turisztikai (lebonyolító) forgatókönyv: a referens által az idegenvezetőnek készített 
dokumentum, amely tartalmazza a csoport tartózkodásával, a programok 
szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szükséges információkat. 

A magyarázatnak a forgatókönyv esetében nem szó szerint, hanem tartalmában kell lefednie a 
megadottat. A másik kettő esetében csak ez az egy megoldás fogadható el a maximális  
1 pontért. A szaktanár belátása szerint természetesen részpont ennél a feladatnál is adható, 
ha a válasz kevés, vagy pontatlan. 
  
3. Sorolja fel a kiutaztatási kalkulációban szereplő tételeket! (8×0,5) 4 pont 
 
A kiutaztatási kalkuláció mindig 1 főre (az ún. minimumlétszám, mint osztószám 
alkalmazásával) készülő kimutatás, amely a következő költségeket tartalmazza: 
1. alapköltség (arrangement-költség a külföldi partnertől), 
2. belföldi szolgáltatás költsége (esetlegesen a határ átlépése előtti szállás, étkezés költsége), 
3. közlekedés költsége (repülőtéri illetékekkel, illetve vasúti helybiztosítási díjjal, helyi 

mozgásokkal is számított autóbusz-kilométerszám 10%-os biztonsági tartalékkal, 
gépkocsivezető napidíjával), 

4. idegenvezető/csoportkísérő költségei (jegy ára, munkadíj, napidíj), 
5. szervezési díj (ált. 10-30%), 
6. ÁFA (jelenleg 20%), 
7. egyéb költségek (esetlegesen szükséges vízumköltség, utasbiztosítás), 
8. esetleges egyéb szolgáltatások ára (pl. egyágyas felár, gyermekkedvezmény, 

belépőjegy/fakultatív program). 
A fenti nyolc érdemi válaszért kaphatja meg a tanuló a maximális 4 pontot, egyenként  
0,5 ponttal számolva. Javítani értelemszerűen kell, természetesen részpont adható! 
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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 ide látogató turisták, turistacsoportok alkotnák, akik nemcsak a 
helyi látványosságok és nevezetességek iránt érdeklődnek, hanem a hagyományos népi 
gasztronómia iránt is. 
 
Az Ön feladata, hogy meghatározza, milyen üzletkörben és üzlettípusban nyitja meg az 
üzletét. 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 
Az egységben forgalmazható áruk, valamint az ott folytatott tevékenységek összessége. 
 
A tartalmilag helyes definícióért kaphatja meg a tanuló a maximális 1 pontot! Esetleg még 
elfogadható a következő meghatározás is: Az üzletkör egy gyűjtő meghatározás, amely a 
főbb, jellemző ismérvékben azonos alaptevékenységű üzleteket azonos szakjellegű szakmai 
kategóriákba sorolja. 
 
 
b.) Az üzletek működéséről szóló jelenlegi jogszabály szerint (133/2007. (VI. 13.) Kormány-

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

 
 Kereskedelmi vendéglátóhelyek: 

• Melegkonyhás vendéglátóhely 
• Cukrászda 
• Italüzlet 
• Egyéb vendéglátóhely 
• Zenés szórakozóhely 

 Munkahelyi vendéglátóhelyek: 
• Főzőkonyhás munkahelyi gyors-és önkiszolgáló étterem/munkahelyi étterem 
• Munkahelyi, intézményi büfé/munkahelyi büfé 
 

A fenti hét üzletkörért kaphatja meg a tanuló a maximális 7 pontot, minden helyes megoldás 1 
pontot ér. A munkahelyi vendéglátóhelyeknél a megadott két megoldásból bármelyik 
elfogadható. 
Amennyiben nem pontosan így nevezi meg a tanuló az üzletkört, hanem az előző rendelet 
szerint, de tartalmában fedi a kifejezéseket,  0,5 pontot adjunk. 
 
 
c.) Két további üzletkörrel bővítette a fent megjelölt rendelet az eddig meglevőket. Nevezzen 

meg ezek közül egyet!                   2 pont 

Szervezetek és a lakosság étkeztetését végző központi főzőkonyha / Rendezvényi 
étkeztetés 
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A két jó válasz közül bármelyik elfogadható. Amennyiben nem pontosan a megadott szerint 
írja le a tanuló az üzletkör megnevezését, de értelmében megfelelő, 1 pont adható a szaktanár 
belátása szerint. 
 
 
d.) A Hortobágyi régióban a vendégek főétkezési (ebéd, vacsora) igényének biztosításához Ön 
a következő üzletkört javasolja:                 1 pont 

Melegkonyhás vendéglátóhely 
Csak ez az egy megoldás fogadható el a fenti kritériumok alapján az 1 pontért. 
 
 
e.) Ennek az üzletkörnek (a jogszabályban meghatározott) legjellemzőbb vonásai az étel- és 
italválasztékra vonatkozóan a következők:                4 pont 

• meleg-hideg ételek, 
• cukrászati készítmények, 
• szeszes és szeszmentes italok, 
• az ételeket a helyszínen készítik. 

A fenti négy érdemi megjegyzésért kaphatja meg a tanuló a maximális 4 pontot, egyenként 
1 ponttal számolva. Javítani értelemszerűen kell! Természetesen részpont is adható, ha 
például csak konkrét ételneveket vagy egyéb jellemzőket (pl. magyaros, házias) fogalmaz meg.  
 
 
f.) Az üzletkörön belül, a régiónak és a vendégkör igényeinek megfelelően Ön a következő 
üzlettípust javasolja:                   1 pont 

csárda 
A fenti üzlettípusért kaphatja meg a tanuló a maximális 1 pontot. Esetleg még elfogadható a 
vendéglő, mint üzlettípus is. 
 
g.) A nyitást megelőző folyamatban a következő feladata, hogy meghatározza az üzlet 
színvonalát kifejező kategória-fokozatot, amely igazodik a régióhoz és a vendégkörhöz. 
Az Ön által választott kategória:                 1 pont 

II. kategória 
 
A fenti kategória-fokozatért kaphatja meg a tanuló a maximális 1 pontot. Első kategória 
kialakítása logikátlan egy csárda (vagy vendéglő) esetében. A III. (és IV.) kategória pedig 
nem biztosít megfelelő színvonalat. 
A jogszabály alkalmazás esetében a korábban tanult és a módosított előírásoknak megfelelő 
egyértelmű megoldások egyaránt elfogadhatók. Egyértelműnek tekinthető a válasz, ha a 
vizsgázó: 
– megadja a II. kategória-fokozatot, 
– írásban jelzi, hogy már nem kötelező a besorolás. 
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h.) Rokonainak be kell mutatnia négy követelményt, ami ebben a kategóriában való 
működéséhez szükséges. Ön ezeket említi meg:               4 pont 

1. Elkülönített ruhatárral vagy a felsőruházat kulturált elhelyezését biztosító 
lehetőséggel (állófogas, ruhaakasztó) rendelkezik. Használatáért ellenérték nem 
kérhető. 

2. A berendezési és felszerelési tárgyak helyiségenként egységesek és hibátlanok. 
3. Az evőeszközök kizárólag rozsdamentes anyagból készültek. 
4. A borokat kizárólag talpas (kehely) pohárban, a többi italt pedig a szakmai 

követelményeknek megfelelő módon szolgálják fel. 
Elfogadható még: 
• Italrendelésnél a nemzetközi kínálat mellett, mint választási lehetőség, a hazai termék 

kínálata is rendelkezésre áll. 
• Ülőfogyasztás esetén a magyar nyelvűn kívül legalább két idegen nyelven is (az egyik az 

angol vagy a német) ét- és itallapot rendszeresítenek, és ezen a nyelven rendelést is 
felvesznek. Az üzletnek a vendégekkel kapcsolatban álló dolgozói között - műszakonként 
- legalább egy-egy olyan személy található, aki(k) a két idegen nyelvet együtt vagy 
külön-külön társalgási szinten beszélik. 

• Mind az ételeknél, mind a kiegészítő berendezési és felszerelési tárgyaknál biztosítják a 
gyermekvendégek igényeinek kielégítését, illetve kényelmét. 

• A vendégteret az üzlet elnevezésére és az üzlet típusára jellemző tárgyak, képek díszítik. 
• Az üzletvezető vagy -helyettes vendéglátó szakmai minősítő vizsgával rendelkezik. 
• A vendéggel közvetlenül foglalkozó személyek helyiségenként egységes és kifogástalan 

tisztaságú formaruhát viselnek. 
• Élőzene szolgáltatás esetén a zenekar vezetője legalább "B" kategóriába sorolt zenész. 
• A WC- és mosdóhelyiség tisztaságát legalább óránként ellenőrzik, szükség esetén 

takarítják és fertőtlenítik. 
Négy jó megoldásra van szükség a maximálisan elérhető 4 pontért. A sorrend nem számít.  
 
Amennyiben az előző feladatnál írásban jelezte a vizsgázó, hogy a kategóriába sorolás már 
nem kötelező, és ezt a feladatrészt üresen hagyta, akkor is megadható a 4 pont.  
Amennyiben mégis írt színvonal követelményeket, természetesen ezt értékeljük.   
 
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 

Étlap 
Itallap 

Két szakmailag helyes választékközlő eszközre kaphatja meg a tanuló a maximális 2 pontot, 
egyenként 1 pont jár. Javítani értelemszerűen kell, természetesen részpont adható, de 
többletpont nem szerezhető! Elfogadható még az üzlet előtt – kivilágítható keretben 
elhelyezett – étlap-tábla is, sőt a vitrinben/pultban bemutatott választék árát közlő egyedi 
árkiírás is, valamint az árlap. Nem fogadható el: ártábla, menükártya, mintakönyv, program- 
és műsorfüzetek, rendezvény-tájékoztató! 
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j.) Az üzlet nyitása előtt szükséges az is, hogy előre megtervezzük az ételválasztékot. 
Javasoljon az üzletben forgalmazásra kerülő ételek közül négyféle magyaros levest és 
négyféle magyaros (sós vagy édes) utóételt/desszertet! 
 
Levesek:                   (4×0,5) 2 pont 

• Gulyásleves 
• Lebbencsleves 
• Jókai-bableves 
• Palóc leves 

Elfogadható még: Magyaros gombaleves, Tarhonyaleves, Halászlé, Bableves csülökkel, 
Újházi-tyúkhúsleves, Hideg meggyleves stb. 
Négy jó megoldásra van szükség – a szaktanár belátása szerint – a maximálisan elérhető  
2 pontért. 
 
Utóételek/desszertek:                  (4×0,5) 2 pont 

• Meggyes rétes 
• Diós/mákos bejgli 
• Somlói galuska 
• Vargabéles 

Elfogadható még: Töpörtyűs pogácsa, Túrós csusza, Szilvás gombóc, Farsangi fánk, 
Máglyarakás, Képviselőfánk, Dobostorta, Aranygaluska stb. 
Négy jó megoldásra van szükség – a szaktanár belátása szerint – a maximálisan elérhető  
2 pontért. 
 
k.) Javasoljon a megnyitandó üzlet számára három jellegzetes – ennek az üzlettípusnak 
megfelelő – népies berendezési tárgyat, díszítőelemet vagy gépet!            (3×1) 3 pont 

• (szabadtéri) kemence 
• gémes kút 
• lovaskocsi 

Elfogadható még: nyársonsütés, grillezés, bográcsozás eszközei, a tájegység vagy egy ottani 
foglalkozás jellegzetes népművészeti tárgyai (pl. kulacsok, halászhálók, …) stb. 
Három jó megoldásra van szükség – a szaktanár belátása szerint – a maximálisan elérhető  
3 pontért. 
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Szállodai alapismeretek 

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

1. Legalább 11 szobaegységgel rendelkeznek. 
2. 3-5* osztályba sorolhatók. 
3. Megfelelnek a garni szállókra előírt követelményeknek (szűk vendéglátó 

szolgáltatás). 
4. Az ágyak 80%-a apartmanban található. 

 
Elfogadható még: az apartmanok több helyiségből állnak, az apartmanok felszerelt 
konyhával rendelkeznek, nagyobb (kétszeres) alapterületűek a szállodai szobákhoz képest, 
általában nagyvárosokban jellemzőek, a vendégek hosszabb ideig tartózkodnak, kevés 
szolgáltatást nyújtanak (pl. portaszolgálat, bevásárlás, házhoz szállítás, rendezvények, 
garázs, uszoda, szauna) stb. 
 
A szaktanár belátása alapján értékelje a megadottaktól eltérő válaszokat, és ha logikusak, 
akkor jár értük az 1 pont. 
Ne adjunk maximális pontot, ha csak a szolgáltatásokra szorítkozik a jellemzés. 
 
 
2. Az alábbiak közül válassza ki és aláhúzással jelölje a kakukktojást! Indokolja meg 
választását!  (1+2) 3 pont 

 
poroltó, sprinkler, tűzzáró ajtó, füstérzékelő, lángmentes textília, láncmellény, kiürítési terv, 
tűzriasztás 
 
Indoklás: A láncmellény balesetvédelmi eszköz a konyhamészárosi munkakörben. 
 
Az ettől eltérő, de helyesen megindokolt választást is elfogadhatjuk. 
A kiválasztásért 1, a helyes indoklásért pedig 2 pont adható. 
 
 
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, 
karbantartási költség, biztosítási díj 
 
• Közvetlen költségek: a recepció dolgozóinak bére, a felszolgálók bére és járuléka 
• Közvetett (általános) költségek: igazgatási és egyéb költség,  marketing költség,  

              karbantartási költség, energia költség 
• Állandó költségek: értékcsökkenés, biztosítási díj, beruházási kamat, névhasználati díj 

 
Minden megfelelő csoportba írt költség 0,5 pontot ér. A csoportokon belüli sorrend nem 
számít! 
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4. Egészítse ki az alábbi definíciót!       (3x1) 3pont 
 
„Az állandó fejlődés érdekében a szállodák is készítenek beruházási tervet. Ez általában 
tartalmaz egy szöveges részt a fejlesztések részletes leírásával, és egy számszerűsített / 
számszaki részt, mely a megtérülést mutatja be” 
 
Csak ez a megoldás fogadható el! A maximális 3 pontot akkor kaphatja meg a tanuló, ha 
minden helyre megfelelő kifejezést ír be. A „per” jellel elválasztottak közül bármelyik 
elfogadható! Esetlegesen részpont adható a szaktanár megítélése alapján! 
 
 
5. Röviden írja le a következő kifejezések jelentését!   (4x2) 8 pont 
 

• Corporate Rate: a céges/vállalati partnerek számára kialakított engedményes ár, 
melyet külön szerződésben rögzített feltételhez (általában meghatározott 
vendégéjszakához) kötnek a szállodák. 

 

• Megvalósíthatósági tanulmány: a beruházást megelőzően készített terv, mely 
rendszerezetten mutatja be a befektetők számára az új létesítmény piaci, pénzügyi, 
megtérülési lehetőségeit. 

 

• Mozgó szálloda: valamely közlekedési eszközön (pl.: vonaton, hajón, repülőn) 
kialakított szálláslehetőség, melyek közül lényegében csak a luxushajók nyújtanak 
színvonalas szolgáltatást. 

 

• Twin Room: olyan kétágyas szoba, melyben az ágyakat egymástól elkülönítetten 
helyezik el / ikerágyas szoba. 

 
A megadott megfogalmazásoktól eltérő, de a kifejezés tartalmát helyesen megfogalmazó 
válaszokra is jár a 2-2 pont. Kevés vagy pontatlan válaszra részpontszám adható. 
 
 
6. Írja le az egyéni vendégek elutazásához kapcsolódó legfontosabb öt Front Office 
feladatot lehetőség szerint sorrendben!       (5x1) 5 pont 
 

1. Az esetleges éjszakai fogyasztások (pl. minibár) lekérdezése, a még terheletlen 
fogyasztások felterhelése a vendég számlájára. 

2. A vendég számla tartalmának ismertetése és egyeztetése a vendéggel (az esetleges 
vitás kérdések tisztázása). 

3. A fizetési mód tisztázása (hitelkártya ellenőrzés, csekk). 
4. A számla rendezése. 
5. A (hagyományos) szobakulcs elkérése. 
6. Elköszönés. 
7. A vendég kijelentése, a szoba felszabadítása, az adatok archiválása. 
8. A Housekeeping tájékoztatása, a szobastátusz átállítása. 

 
Öt érdemi feladat megnevezését várjuk el a tanulóktól a maximális 5 pontért. A megadottaktól 
eltérő megfogalmazás és feladat is elfogadható, de ne adjunk pontot a lényegtelen, vagy oda 
nem illő megjegyzésekért (pl.: tollat adunk a vendégnek). 
Amennyiben logikailag nem helyes sorrendben közli a tanuló a feladatokat, 0,5 ponttal 
jutalmazzuk azokat! 
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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 

 
A felsoroltak az élőmunka-/létszám-/bérgazdálkodás mutatószámai. 

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

 
A felsoroltak a szállodában is alkalmazott hírközlési/telekommunikációs eszközök. 

 
Ha a válasz pontatlan, vagy nem teljes, részpontot adhatunk. Amennyiben a megfogalmazás a 
megadottól eltérő, de tartalmilag helyes, adjuk meg az 1-1 pontot. 
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Marketing alapismeretek 

 
1. Rakja helyes sorrendbe a következő folyamatrészeket! Írja a számok után a helyes 
munkafolyamat 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. b)  2. e)  3. d)  4. a)  5. c) 

 
A helyes sorrendért minden meghatározásnál egy pontot adjunk! Részpont hiányos megoldás 
esetében adható! 
 
 
2. Határozza meg a következő fogalmak jelentését!    (2×2) 4 pont  
 

• Célhierarchia: a célok fontosság szerinti rangsorolása. 
 

• Viszonteladói piac: egyének és szervezetek képviselik, akik összekapcsolják a 
termékek fogyasztóit az előállítókkal. 

 
Minden helyes válasz két pontot ér, természetesen a válaszokat nem szó szerint várjuk. A 
válasz a megoldókulcsban szereplő megállapításokat azonban értelemszerűen tartalmazza. A 
szaktanár megítélése alapján részpont is adható. 
 
 
3. Ismertesse a vállalati kultúra és a marketingcélok kapcsolatát!             2 pont 
 
A vállalati kultúra a célok végrehajtását szolgálja. Kifejezi a munkavállalók kötődését a 
vállalkozáshoz, vagyis azt, hogy a dolgozók értik és magukénak érzik a vállalati célokat, 
képesek azonosulni azokkal. 
 
A két pont akkor jár a tanulónak, ha a válasza a fenti fogalomból két lényeges részt tartalmaz. 
 
 
4. Írjon egy-egy példát az alábbi fogalmakra!      (2×1) 2 pont 
 
A marketingcélok mennyiségi és minőségi természetűek lehetnek. 
 
a) Mennyiségi célok: piaci részesedés növelése, termékhasználói kör bővítése, új vevők 
toborzása 
 
b) Minőségi célok: márkatudat mélyítése, imázs javítása, színvonal emelése 
 
Egyetlen példa elegendő az egy-egy pontért. A fentieken kívül más példát is írhat a tanuló, ha 
azt a szaktanár helyesnek tartja, adja meg a pontot érte. 
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5. Jellemezze a szponzorálás lényegét!                3 pont 
 
A szponzorálás két fél közötti üzleti kapcsolat, amelynek során az egyik fél pénzt, más 
anyagi javakat, szolgáltatást bocsát rendelkezésére a másik félnek, aki/amely lehet egyén, 
szervezet vagy esemény, s aki/amely cserébe bizonyos jogokat, együttműködést, társulási 
lehetőséget nyújt, amik a szponzort kereskedelmi előnyökhöz juttatják. 
 
Jár a 3 pont a tanulónak, ha a válasza tartalmaz a fenti fogalomból három lényeges részt.  
 
 
6. Egészítse ki a következő meghatározások hiányzó részeit!    (2×1) 2 pont 
 
a) A/z MIR/marketing információs rendszer feladata eljuttatni a helyes, pontos és időszerű 

információkat a marketing-döntéshozókhoz, akik azokat a marketingtervezés, -végrehajtás 
és –irányítás területén hasznosítják. 

 
b) A/z/ online marketing eszközök segítségével létrejön egy interaktív kommunikáció a 

vállalat és vásárló között, a termékinformáció célzottan juthat el a célpiacához. Mindez 
globálisan megvalósítható.  

 
Az a) feladatnál csak a megadott meghatározások egyikét fogadjuk el! A b) feladatnál 
elképzelhető, hogy az Internet vagy a számítógép lesz a válasz. Ezt is teljes értékűként 
fogadjuk el. 
 
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 
 

Minden helyes megoldásért jár a 0,5 pont. Pontlevonás hibás megjelölés esetén sincs! 

Beszerzési döntési fázisok Új 
vásárlás

Módosított 
újravásárlás 

Rutin 
újravásárlás

1. A probléma (szükséglet) érzékelése és egy 
általános megoldási lehetőség felvázolása. x x x 

2. A szükséges termék tulajdonságainak és 
mennyiségének megállapítása. x - - 

3. A potenciális beszerzési források keresése 
és minősítése x x - 

4. Ajánlatok bekérése és elemzése x x - 

5. Az ajánlatok kiértékelése és a szállító 
kiválasztása x x - 

6. A megrendelések bonyolítása x x x 

7. Visszacsatolás és teljesítményértékelés x x x 
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8. Gondoljon egy Ön által ismert vendéglátó üzletre, lehetőség szerint étteremre, ahol 
információt 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. Milyen helyzetelemzést végez? 
2. Melyek az étterem legfontosabb marketingcéljai? 
3. Milyen stratégiákat tart célravezetőnek? 
4. Milyen marketingprogramokat/eszközöket alkalmaz? 

 
Természetesen ennél több, és tartalmában más kérdés is feltehető, hiszen a megoldás 
nagyfokú kreativitást feltételez. Pl. Miért van szükség a marketingtevékenység ellenőrzésére? 
Minden helyes megállapításért 1 pontot adjunk! 
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