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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 és turizmus alapismeretek 

 
1. Határozza meg röviden a következő fogalmak jelentését! (3×2) 6 pont 
 

• Utazási csomag / package: az a szolgáltatás, amely a személyszállítás, szállás és 
egyéb turisztikai szolgáltatások közül legalább kettőnek előre meghatározott együtte-
se, a kínált ár valamennyi szolgáltatás teljes ellenértékét együttesen tartalmazza, és a 
szolgáltatás 24 óránál hosszabb időszakot érint, vagy éjszakai szállást is tartalmaz. 

 
• Time-share turizmus: meghatározott időre szóló (jellemzően 30-99 évre) megosztott 

ingatlanhasználati jog keretében a haszonélvező üdülési célú ingatlant vesz igénybe 
előre lekötött időszakban. 

 
• Hungarikum: kiemelkedő és jellegzetes magyar termékek, amelyek vonzerőként je-

lenhetnek meg a turizmusban – pl. Szegedi paprika, Halasi csipke. 
 
Fogalmanként 2 pont adható a teljeskörű fogalom-meghatározásért. Értelemszerűen a hiá-
nyos megoldásért részpontot is adhatunk - például ha a hungarikumra csak egy példát ír a 
tanuló (és nem határozza meg a jelentését), akkor 0,5 pontot adjunk. 
 
 
2. Egészítse ki a megfelelő szóval/szavakkal a következő meghatározásokat! (4×1) 4 pont 
 

• A kávé/s konyhában készítik el és tálalják a reggelihez, uzsonnához szükséges italokat 
és ételeket, rendszerint a szállodákban. 

 
• A termelés célja, hogy a beszerzett nyersanyagokat, félkész termékeket fogyasztásra 

alkalmas formába dolgozza fel. 
 

• A működési engedély iránti kérelmet az üzlet helye szerint illetékes település jegyző-
jéhez / önkormányzatához kell a kereskedőnek / üzemeltetőnek / vállalkozónak be-
nyújtania. 

 
• A készentartás olyan befejező folyamat, amelynek célja, hogy a termékeket a tálalásig 

olyan körülmények között tartsuk (melegen, hidegen, mélyhűtve, normál hőmérsékle-
ten), hogy semmiféle károsodást ne szenvedjenek. 

 
A „per” jellel elválasztott kifejezések bármelyike elfogadható, részpontszám is adható. 
 
 
3. Írjon mindegyik meghatározásra három példát! (2×3×0,5) 3 pont 
 

• Zenés szórakozóhely: mulató, varieté, bár, disco. 
 

• Globális helyfoglalási rendszer: Galileo, Sabre, Amadeus, Worldspan stb. 
Minden meghatározásnál a példákra egyenként 0,5–0,5 pont adható. 
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4. Az alábbiakban felsorolt meghatározások közül melyik a kakukktojás? Aláhúzással jelölje 
az oda nem illő szót! Indokolja választását! (2×/1+1/) 4 pont 
 

csárda 
vendéglő 
étterem 
munkahelyi büfé 

Indoklás: a munkahelyi büfé a zártkörű vendéglátásba tartozó üzlettípus, míg a többi a sza-
bad/nyílt vendégkörű vendéglátás része. 
Elfogadható indokként az is, hogy a többi három üzlettípus a melegkonyhás vendéglátó üzlet-
körbe tartozik. Egyéb, a szaktanár által logikusnak tartott válasz is elfogadható. 
 

díszítés 
hulladékszállítás 
készentartás 
tálalás 

Indoklás: a hulladékszállítás a termelés kiegészítő munkafolyamatai közé, a többi pedig a 
termelés befejező műveletei közé tartozik. 
A helyes kiválasztásért és a helyes indoklásért is feladatonként 1-1 pont jár. 
 
 
5. Magyarázza meg a következő szakmai kifejezéseket! (3×2) 6 pont 
 

 Senior turizmus: az idősek („harmadik generáció”) utazásait foglalja magában, 
amely figyelembe veszi az életkorból adódó sajátosságokat. 

 

 Zöldség-mosó: befejező konyha esetében használatos zöldség előkészületi helyiség. 
 

 Leltár: a vállalkozás vagyonáról készített olyan kimutatás, amely egy meghatáro-
zott időpontban részletesen, mennyiségben és értékben mutatja a gazdálkodó szer-
vezet vagyonát. 

Elfogadható még a leltár fogalmának ez is: az anyagok, tárgyak készletének számszerű és 
pénzértékben történő kimutatása. 
 
A magyarázatoknak nem szó szerint, hanem tartalmában kell lefednie a megadottakat. 
Meghatározásonként 2 pont adható. A szaktanár belátása szerint természetesen részpont en-
nél a feladatnál is járhat, ha egy válasz kevés vagy pontatlan. 
 
6. Jellemezze 4-5 mondatban a raktározási tevékenység feladatát, folyamatát! 6 pont 
Raktározásnak nevezzük az eszközök, anyagok biztonságos helyen való megőrzését (tárolá-
sát), olyan körülmények között, amelyek az áruban sem mennyiségi, sem minőségi változást 
nem okoznak. Szakosított tárolás az a tevékenység, amelynek keretében a különböző árukat, 
nyersanyagokat természetüknek, adottságaiknak megfelelő hőmérséklet, páratartalom mel-
lett a megkívánt elhelyezésben (pl. húsokat hűtőkamrában, a borokat pincében, a konzerve-
ket polcon stb.) tárolják. A raktározás fő feladata az árubeszerzés és a termelés (illetve bizo-
nyos esetekben az árubeszerzés és az értékesítés) időbeli összeköttetése. 
A raktározási tevékenység különböző helyiségekben történik – élelmiszer- (szárazáru-), ital 
vagy bor-, göngyöleg-, eszköz-, textil-, bútor-, műszaki anyag-, hulladék- stb. tároló raktá-
rakban. 
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A raktározás folyamata: 
 - az áru mennyiségi és minőségi átvétele, 
 - az áru szakosítottan történő elhelyezése, 
 - a minőség megóvása, 
 - az áru kiadása a termelő felé. 
Ennél a feladatnál már 6 helyes megállapítással is elérheti a tanuló a maximális 6 pontot. A 
megadott mintától eltérő, értelemszerű válaszokat is el kell fogadni! 

 
7. Hogyan lehet csoportosítani a vendéglátás bizonylatait jellegük / tárgyuk szerint? 
    Soroljon fel ezek közül ötöt, 1-1 példával jellemezve! (5×2×0,5) 5 pont 

1. Bérelszámolási bizonylatok – pl. jelenléti ív, távollétet igazoló okmányok, túlmun-
ka igazolások, egyéni bérelszámoló lapok, bérjegyzékek stb. 

2. Eszközök, anyagok bizonylatai – nyilvántartási lapok, áthelyezési jegyek, állo-
mány-változási utalványok, szállítólevelek 

3. Gépi adatfeldolgozás bizonylatai – kódrendszerek jegyzékei, változások okmányai, 
gépi programok, gépi adathordozók és a gépi adatfeldolgozás összesítő tablói 

4. Könyvelési belső bizonylatok – analitikus könyvelési feladások, kivonatok, kísérő-
jegyzékek, helyesbítő bizonylatok (stornó, javító tételek okmányai), főkönyvi kivo-
natok, nyers mérlegek, záró kimutatások (pl. mérleg) 

5. Leltározási bizonylatok – készletfelvételi ívek, leltárösszesítők, leltári hiányok / 
többletek bizonylatai, jegyzőkönyvei, selejtezési jegyzőkönyv, illetve a káreseti eljá-
rás bizonylatai 

6. Pénzforgalmi bizonylatok – pénztár bevételezési és kiadási utalványok, pénztár-
könyvek, bankbizonylatok, adóívek, adóbevallások, elszámolási utalványok 

7. Számlázási bizonylatok – kimenő számlák, átvételi elismervények, beérkező szám-
lák, vevőkkel / szállítókkal kapcsolatos terhelő / jóváíró / egyeztető levelek 

 
A fenti felsorolásból bármelyik öt elfogadható, bármelyik példával. 0,5 pontot ér mindegyik 
csoport, és 0,5 pont jár minden példára. Részpontszám adható. 
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Szállodai alapismeretek 
 
1. Az alábbi állítások előtt jelölje, hogy azok igazak (I) vagy hamisak (H)! Rövid indoklást 

kizárólag a hamisnak ítélt válaszokhoz írjon!     (5×1) 5 pont 
 

• A szállodai rendezvénytermek jobb kihasználhatóságát gyakran mozgatható falak-
kal oldják meg. (Igaz) Indoklás: Az állítás igaz, nem kell indokolni. 

 
• A hazai szállodák osztályba sorolását a Kereskedelmi és Iparkamara végzi. (Ha-

mis) Indoklás: Az osztályba sorolás minden esetben az üzemeltető dolga. 
 

• A vendégek gépkocsiját térítésmentesen kell elhelyezni a szállodai garázsokban. 
(Hamis) Indoklás: A garázsért térítési díj kérhető, nincsen előírás az ingyenes-
ségre. A szálloda dönthet úgy is, hogy kér, vagy hogy nem kér érte pénzt. 

 
• A nagy szállodák kasszás munkakörének betöltéséhez valutaváltó tanfolyamot kell 

elvégezni. (Igaz) Indoklás: Az állítás igaz, nem kell indokolni. 
 

• Az üzeneteket a porta egy szigorú számadású nyomtatványon rögzíti és adja át a 
vendégnek. (Hamis) Indoklás: Az üzenetfelvételhez használt dokumentum nem 
szigorú számadású és az átadáshoz sincs ilyenre szükség. 

 
A hamis válaszok esetében csak akkor adjuk meg az 1 pontot, ha a jelölés és az indoklás is 
helyes. Helyes jelölés, de helytelen indoklás esetén csak 0,5 pont jár. 
 
 
2. Egészítse ki értelemszerűen a fogalom magyarázatot! (4x1) 4 pont 
 
„A tranzit-szállodák közé tartozik a repülőtéri szálloda, ahol a vendégek/turisták tartózkodási 
ideje alacsony/rövid, mivel az igénybevétel elsősorban az átszállás vagy a járattörlések miatt 
következik be. Ma már jelentős az üzleti vendégkör is, hiszen időmegtakarítás végett itt is le 
lehet bonyolítani a(z) üzleti tárgyalásokat / megbeszéléseket / konferenciákat / tanácskozá-
sokat.” 
 
A „per” jellel elválasztott kifejezések bármelyike elfogadható, de helyenként csak egyért jár 
az 1 pont, részpontszám is adható. 
 
 
3. Írja a kipontozott helyre azt a munkakört, amelynek a feladatait felsoroltuk! 2 pont 
 
Nagy szállodák esetében külön munkakörben szervezi a vendégek számára az információs és 
ébresztő szolgálatot, az üzenetek átvételét, a programajánlást. Gondoskodik a vendégmegbí-
zatások teljesítéséről. Ellenőrzi és irányítja a londinerek, boyok és kocsirendezők munkáját, 
akik felvétele és betanítása is a feladatai közé tartozhat. 
 

Főportás/Chief Concierge 
 
A körülírás egyértelműen vezető beosztásra utal, tehát csak 1 pontért fogadjuk el a portás 
munkakört. Mivel nagy szállodák esetében ezek nem a szobafőnök / recepciós feladatai, ezért 
ezek nem érnek pontot. Fél (0,5) pontot adhatunk a Front Office Manager megnevezéséért. 
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4. Magyarázza el a következő fogalmakat röviden!     (4x2) 8 pont 
 
• Foglaltság: az a mutatószám, mely megmutatja, hogy a szálláshely/szálloda kiadható 

szobáinak hány százaléka volt kiadva 
 
• Back Office: földszinti munkaterület, a Front Office-hoz (recepció, porta és kassza) 

kapcsolódó háttérfeladatokat (pl. szobafoglalás, levelezés, adminisztráció) látja el, a 
vendégek felé nem látható 

 
• Közvetlen költség: az egyes üzemegységeknél felmerülő költségek/ráfordítások pénz-

ben kifejezett értéke, melyek egyértelműen kapcsolhatók a felmerülés helyéhez/a nyúj-
tott szolgáltatáshoz/az árbevétel eléréséhez/a forgalomhoz 

 
• Márkíz: a szállodák főbejárata fölé épített előtető (mely feltűnővé teszi a főbejáratot, 

információkat közöl és megvédi az érkező vendégeket) 
 
A magyarázatoknak nem szó szerint, hanem tartalmában kell lefednie a megadottakat. 
Ha egy válasz kevés, vagy pontatlan, akkor a maximálisan adható 2 pont helyett részpont-
számmal differenciáljunk. 
 
 
5. Soroljon fel a szállodai vendég fürdőszobák berendezési, felszerelési tárgyai közül tízet! 

(10x0,5) 5 pont 
 
Kád, zuhanyfülke, WC, bidé, mosdó, fali/borotválkozó tükör, WC-papír tartó, WC-kefe, 
egészségügyi tasak tartó, világítótest, konnektor, lerakó felület, polc, hajszárító, akasztók, 
szemetes, textíliák, bekészítések, ülőke, telefon stb. 
 
A feladatban értelemszerűen jóval több megoldási lehetőség is lehet. Ne fogadjunk el háló-
szobai berendezéseket, mivel a feladat egyértelműen a fürdőre kérdez rá. Szintén ne adjunk 
maximális pontot, ha a tíz felsorolt felszerelésből több ugyanarra vonatkozik (pl. kéztörlő, 
fürdőlepedő, közepes törölköző, kádelő, arctörlő…) 
 
 
6. Az alábbiak közül válassza ki a kakukktojást (aláhúzással jelölje), és indokolja meg vá-
lasztását!  (1+2) 3 pont 
 
megközelíthetőség, turisztikai vonzerő, infrastruktúra, kereslet nagysága, terület-megszerzési 
terhek, építéstechnikai lehetőségek, bejáratok, környezetvédelmi adottságok 
 
Indoklás: a felsoroltak a szálloda-telepítés általános szempontjai, kivéve a bejáratokat, me-
lyek már a szálloda működésének tárgyi feltételei közé tartoznak. 
 
A kiválasztás egy, a helyes indoklás pedig kettő pontot ér. Természetesen itt is adhatunk rész-
pontszámot, amennyiben az indoklás csak részben megfelelő. 
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7. Az alább felsorolt szállodai területeket kösse össze a hozzájuk tartozó (csak egy, a legjel-
lemzőbb) vezetővel! (6x0,5) 3 pont 
 
1. Food & Beverage                a.) Vezető szobafőnök 
2. Recepció     b.) Értékesítési igazgató 
3. Sales    c.) Földszinti üzletvezető 
4. Housekeeping d.) Gazdasági igazgató 
5. Front Office e.) Éttermi igazgató 
6. Accounting Division f.) Emeleti üzletvezető 
 
 
1. – e.)  2. – a.)  3. – b.)  4. – f.)  5. – c.)   6. – d.) 
 
A megoldókulcs az egyetlen jó megoldást tartalmazza. Minden helyes párosítás fél pontot ér. 
 
 
8. Az alábbi válaszlehetőségek közül húzza alá azt az egyet, amellyel a meghatározások igaz-
zá tehetők! (3x1) 3 pont 
 
Nem tartozik a szobalányok feladatai közé a(z) 
 

a.) utazó szobák kitakarítása 
b.) talált tárgyak azonnali jelentése 
c.) szobaasszonyok napi munkaidő-beosztásának elkészítése 
d.) textilváltás 
e.) takarító kocsi felkészítése 

 
A(z) …………………………… a vendégciklus harmadik szakaszának fontos feladata. 
 

a.) idegen nyelvű levelezés 
b.) komissiók intézése 
c.) regisztráció 
d.) check-out 
e.) foglalások rögzítése 

 
A humán menedzser nagyon fontos ………………….   tevékenységet végez. 
 

a.) terápiás 
b.) rendészeti 
c.) PR 
d.) eszköz gazdálkodási 
e.) létszámgazdálkodási 

 
A megadottak a legjellemzőbb válaszok. Minden helyes aláhúzás egy pontot ér.  
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Marketing alapismeretek 

 
1. A vásárlási magatartást a tágabb társadalmi-gazdasági környezet jelentősen befolyásolja. 
Ismertesse ennek négy elemét!                  (4×1) 4 pont 
 

1. Földrajzi viszonyok 
2. Politikai helyzet 
3. Gazdasági fejlettség 
4. Műszaki- technikai fejlődés 
 

A válaszok között szerepelhet még: társadalmi viszonyok, kultúra, vagy a fentiek rokon értel-
mű szavai. Értelemszerűen fogadjuk el a válaszokat! Ha a tanuló csak példát ír, úgy 0,5 pon-
tot adjunk a helyes válaszért. 
 
 
2. Ismertesse logikai/időrendi sorrendben a célpiaci marketing legfontosabb lépéseit!  

(3×1) 3 pont 
 

1. Piacszegmentáció 
2. Célpiac kiválasztása 
3. Termékpozicionálás 

 
A válaszokban elsősorban a fentiek lényegét kell keresnünk, bár a fogalmakat a tanulóknak 
ismerniük kell. Helytelen sorrend esetén 0,5 pontot adjunk egy-egy meghatározásért.  
 
 
3. Húzza össze az összetartozó fogalmakat! Minden számhoz egy betű tartozzon!  

(6×1) 6 pont 
1. primer kutatás      a) árképzés 

2. termékhez kapcsolódó szolgáltatás  b) piacbefolyásolás 

3. a vendég elégedettsége    c) kérdőív 

4. promóció      d) csomagolás 

5. a termék életútja      e) vásárlás utáni magatartás 

6. piaci lefölözés     f) telítettségi szakasz 

 
Helyes megoldás: 1. – c), 2. – d), 3. – e), 4. – b), 5. – f), 6. – a) 
 
Elvileg ezek a helyes párok, a szaktanár azonban egyéb logikus összefüggést is elfogadhat. 
 
 
4. Határozza meg a következő fogalmak jelentését!     (4×2) 8 pont 

• Marketing információs rendszer: olyan formalizált és rendszeres eljárás, amely egy 
vállalkozás összes piaci információjának kezelésére irányul. / Emberek és berende-
zések folyamatos és kölcsönösen egymásra ható rendszere, az információgyűjtés, 
rendszerezés, - elemzés, - értékelés folyamata. 
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• Védjegy: jogi védelmet biztosító, megkülönböztető jelzés. Bővebb meghatározása: 
árukat, szolgáltatásokat megjelölő, azokat más hasonló áruktól/szolgáltatásoktól 
megkülönböztető, vizuális, vagy auditív jelzés, amely a jogszabályokban előírt felté-
telek teljesítése esetén kizárólagos jogot biztosít bejelentőjének. 

 
• Direkt marketing: olyan interaktív marketingrendszer, amelynek célja, hogy egy vagy 

több reklámeszköz felhasználásával bárhol mérhető reakciót (választ) és/vagy üzlet-
kötést eredményezzen. E meghatározás hangsúlyozza a mérhető reakciót (választ), 
ami jellemzően megrendelés. Ezért a direkt marketinget gyakran direkt rendelést 
hozó marketingnek (direct-order marketing) is nevezik. 

 
• Piackutatás: a piac megismerését célzó tevékenység / egy adott termék iránti kereslet 

megismerésének módszere. 
 
Nem szó szerinti válaszokat várunk, hanem a fogalom jelentésének lényegét A szaktanárnak 
lehetősége nyílik ettől eltérő, de tartalmában helyes válasz elfogadására is.! 
 
 
5. A következő állításokról azt kell eldöntenie, hogy igazak, vagy hamisak. Ezt karikázással, 
vagy aláhúzással jelölje! Hamis állítás esetén indokolja meg, miért hamis!  

(2x/1+2/) 6 pont 
 
a) A termékpolitikára vonatkozó döntések keretében kell határozni a kínálatba bevont termék-
csoportok, szolgáltatások összetételéről, egymáshoz való mennyiségi és időbeni arányáról, 
valamint az új dolgozók felvételéről. 
 

Igaz – Hamis 
 
Indoklás: a termékpolitikának nem része a dolgozók felvétele. 
 
b) A versenytársak termékeinek figyelése üzletünkben a választék átalakításának igényét nem 
váltja ki, az árképzésünket azonban jelentősen befolyásolja. 
 

Igaz – Hamis 
 
Indoklás: A versenytársak termékeinek figyelése fontos, ugyanis ha fejlesztik, változtatják 
termékeiket, lépést kell velük tartani. Az árak figyelése befolyásolja árképzésünket, nem a 
termékek figyelése. 
 
Egy pont jár a helyes aláhúzásért, kettő pedig az indoklásért. Az indoklásban a megalapozott, 
logikus válaszokat fogadjuk el, a mintától el szabad térni, a szaktanár belátása szerint. 
 
 
6. Melyik a kakukktojás és miért? Húzza alá, majd válaszát indokolja!   (1+2) 3 pont 
 

szórólap, prospektus, reklámfilm, katalógus 
 
Indoklás: a reklámfilm, mert az nem nyomtatott reklámeszköz. 
 
Egy pontot a helyes aláhúzásra, kettőt pedig az indoklásra adjunk. Más, logikus megoldás is 
elfogadható, a szaktanár belátása szerint. 
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7. Egészítse ki a következő mondatokat, melyek az értékesítési csatornára vonatkoznak! 

(3x1) 3 pont 
 
a) A művi út esetén a termelő közvetlenül a kiskereskedelemnek értékesít. Ezt a változatot 
elsősorban a termék jellege indokolja (zöldség, gyümölcs, pékáru). Sokszor azért alakul ki ez 
a forma, mert a termelő és a kiskereskedelmi cégek szeretnének a nagykereskedelmi árrésen 
megosztozni. 
 
b) Demigrosz út esetén az a nagykereskedő, akinek a termelő eladja az árut, kettős feladatot 
lát el: egyrészt működtet egy saját kiskereskedelmi hálózatot, melyen a megvásárolt termékek 
egy részét értékesíti, másrészt tőle független kiskereskedelmi cégeknek is értékesít. 
 
c) Klasszikus út esetén a termékáramlás a piaci szereplők minden típusát érinti. Az áru a ter-
melőtől a fogyasztóig a nagykereskedő és a kiskereskedő közvetítésével jut el. 
 
A megoldásban csak ezeket a szavakat vagy rokon értelmű megfelelőjüket fogadjuk el. 
Egy-egy pont jár a helyes megoldásért. 
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