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Fontos tudnivalók 
 
 
 
A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra kizárólag a megadott pont-
számok adhatók.  
 
A megadott pontszámok további bontása csak ott lehetséges, ahol erre külön utalás van. 
Az így kialakult pontszámok csak egész pontok lehetnek. 
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Vendéglátó-turizmus alapismeretek 

 
1. Határozza meg a következő fogalmak jelentését! 

 3*2 = 6 pont 
Turisztikai hírverés 
A turisztikai kínálat közvetítője vevőket toboroz, a látogatókat kívánja megnyerni arra, 
hogy valamely turisztikai területet felkeressenek és ott, mint fogyasztók megvásárolja-
nak árukat és szolgáltatásokat. 
 
Gazdasági verseny (a turizmus piacán) 
A vállalkozások azon tevékenysége, melynek során a piaci lehetőségek kihasználásával 
arra törekednek, hogy a versenytársaikkal szemben előnyösebb helyzetbe kerüljenek.   
 
Skontó 
Árengedmény azoknak a vevőknek, akik azonnal kiegyenlítik számlájukat. / nagyobb 
tételekben vásárolnak. 
 
Minden meghatározásért 2 pont jár, összesen 6 pont adható. A megoldásoknál ne szó szerint 
várjuk a válaszokat, azoknak tartalmi téren kell megegyezniük az itt szereplő megoldásokkal. 
Az alternatívát a válaszban megjelöltük. Bármelyik alternatíva teljes értékűnek fogadható el. 
 

2. Nevezzen meg két magyarországi gyógyüdülő-helyet! 
 2*1 = 2 pont 

1. Zalakaros 
2. Hévíz 

 
A fentieken kívül elfogadható még: 

• Hajdúszoboszló, 
• Budapest, 
• Gyula, 
• Bükfürdő, 

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

3. Állapítsa meg, hogy a következő állítások igazak vagy hamisak! A helyes választ 
karikázza be! 

 5*1 = 5 pont 
I – H Ha a kínálat meghaladja a keresletet, akkor nagyobb lesz a gazdasági verseny. 
 
I – H Csak az aktív turizmusra jellemző, hogy egy része szervezetten bonyolódik. 
 
I – H A gyorskiszolgáló vendéglátó üzleteket kategóriába kell sorolni. 
 
I – H Az egyszerűsített számlát a készpénzzel vagy készpénz-helyettesítő eszközzel 

történő fizetés esetén kötelező kibocsátani. 
 
I – H A fagylaltozó az „Egyéb vendéglátóhely” üzletkörbe tartozik. 
 
Minden helyes válasz 1 pontot ér. 
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4. Soroljon fel ötöt a vendéglátás gazdasági jelentőségei közül! 

 5*1 = 5 pont 
1. Hozzájárul a nemzetgazdaság teljesítményéhez. 
2. Megkönnyíti a háztartási munkát. 
3. Valuta- és devizabevételt biztosít. 
4. Munkaalkalmat teremt. 
5. Ösztönzőleg hat más gazdasági ágakra. 
 

Elfogadható még: növeli az infrastruktúrát. 
 
A válasz tartalmazzon legalább ötöt az alább felsorolt jelentőségek közül. Minden jó válasz  
1 pontot ér. Értelemszerűen a szaktanár más, általa helyesnek ítélt választ is elfogadhat! 
 

5. A turisztikai szervezetek közötti kapcsolatrendszer egyik lényeges formája az 
integráció (összevonás, egyesítés). Írjon 2–2 példát az ebből származó lehetséges 
előnyökre, hátrányokra és az ennek kapcsán elérhető célokra! 

 3*2 = 6 pont 
 
Az integráció előnyei: 

1. nagy és széleskörű kínálat 
2. nagy piaci átütőerő 

 
Elfogadható előny még: 

• gazdaságosabb 
• a személyzet és a tárgyi eszközök jobb kihasználása. 

 
Az integráció hátrányai: 

1. tőkeigényes 
2. nagy szakismeretet igényel 

 
Elfogadható hátrány még: 

• nehezebb az egymás közötti elszámolás. 
 
Az integrációval elérhető célok: 

1. a feltételek gazdaságosabb kihasználása 
2. a beruházások gyorsabb megtérülése 

 
Elfogadható cél még: 

• a piaci pozíciók erősítése 
• a technikai színvonal megújítása 
• költségcsökkentés 
• a kockázat csökkentése. 

 
A 3 megadott szemponthoz 2–2 választ várunk. Minden helyes válasz 1 pontot ér. 
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6. Soroljon fel négy olyan tényezőt, melyet figyelembe kell venni egy mindennapi 

turisztikai program, például városnézés összeállításánál! 
 4*1 = 4 pont 
 

1. A résztvevők igényeinek figyelembe vétele. 
2. Optimális időtartam. 
3. Jellegétől függően adjon a vendégeknek élményt. 
4. A balesetveszély a lehető legkisebb legyen. 

 
Válaszonként 1–1 pont jár, de maximálisan csak 4 pont adható. A felsoroltakon kívül más, a 
szaktanár által jónak ítélt válasz is elfogadható. 
 

7. Ön a Sárgarigó Csárda (Cím: 8443 Bánd, Rigó u. 6.) üzletvezetője Bándon, mely a 
Balaton északi részén található. Főleg hagyományos és speciális (pl. vegetáriánus) 
ételek értékesítésével foglalkozik. 

 
a) Kiss Judit a BándTours Utazási Iroda (Cím: 8443 Bánd, Utazás u. 8.; Tel: 88 272-450; 

Fax: 88 272-451) referense 35 fős felnőtt csoport részére kér menü- és árajánlatot 
2008. augusztus 5-ére ebédre. A csoportból 12 fő nem fogyaszt húst. Írja meg az 
ajánlatkérő üzleti levelet Kiss Judit nevében! Tartsa be az üzleti levelezés szerkezeti 
szabályait! 

 4 pont 
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Lehetséges megoldás: 
 
BándTours Utazási Iroda (1 pont) 
8443 Bánd, Utazás utca 8. 
Telefon: 06-88/ 272-450 
Fax: 06-88/272-451 
___________________________________________________________________________ 
 
Sárgarigó Csárda (1 pont) 
8443 Bánd, Rigó utca 6. 
Vizsgázó Tanuló 
Üzletvezető 
 
Tárgy: Ajánlatkérés 
 
 
Tisztelt Üzletvezető Hölgy / Úr! (1 pont) 
 
Kiss Judit, a BándTours Utazási Iroda referense a következő ajánlatkéréssel fordulok 
Önhöz: 
35 fős felnőtt csoportunk 2008. augusztus 5-én érkezik a térségbe, ahol terveink szerint 
az Ön éttermében szeretnék elfogyasztani ebédjüket. A csoportból 12 fő nem fogyaszt 
húst. 
 
Kérem, küldje el menü- és árajánlatát a BándTours Utazási Iroda részére! 
 
A sikeres együttműködés reményében várom mielőbbi válaszát. (1 pont) 
 
Bánd, 2008. április 10. 
 
Tisztelettel 
 
 
 
 Kiss Judit 
 referens 
 
A fenti megoldás, mely tartalmazza a levélírás formai követelményeit, csak egy példa.  
A tartalmat tekintve más, hasonló megoldás is elfogadható. A feladatra maximálisan 4 pont 
jár. 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) Készítse el a Sárgarigó Csárda négyfogásos menü ajánlatát a vegetáriánus tagok 
részére! 

 4*1 = 4 pont 
 
Lehetséges válasz: 
Hideg töltött paradicsom (1 pont) 
Hamis gulyásleves (1 pont) 
Karfiolrózsák rántva, tartármártással és rizs körettel (1 pont) 
Gyümölcssaláta (1 pont) 
 
Az alábbi megoldás csak példa, értelemszerűen más megoldás is elfogadható. Fogásonként  
1 pont adható, összesen 4 pont. 
 

c) Készítsen a Sárgarigó Csárda számára szórólapot! A csárda főleg hagyományos 
ételeket értékesít, de előszeretettel ajánlja a környék jellegzetes ételeit. Megfelelve a 
kor elvárásainak, számos vegetáriánus menü is szerepel az étlapján. Italkínálatában az 
alkoholos és az alkoholmentes italok egyaránt megtalálhatóak, desszertjei változatosak 
és ízletesek. A csárda családi tulajdonban van, és nagy szeretettel várja hangulatos 
üzletében a Balaton környékére látogatókat. 
Az üzlet adatai: 
Cím: 8443 Bánd, Rigó utca 6. 
Nyitva: minden nap 1100-től 2300-ig 
Telefon: 06 88 272-450 
E-mail: sargarigoband@tvnet.hu 
Weboldal: www.sargarigoband.hu 
A szórólapon emelje ki az üzlet jellegzetességeit, adja meg az elérhetőségeket és 
egyéb fontos információkat! Legyen figyelemfelkeltő és tájékoztató jellegű! Ügyeljen 
a szerkesztésre! Rajzolhat is. 

 4 pont 
 
Lehetséges megoldás: 
Sárgarigó Csárda, jöjjön Bándra! 
Szereti, ha magyaros? Itt megtalálja, ami hagyományos! 
Ha más a vágya, várja a csárda vega tálja! 
Ne várjon másra, jöjjön Bándra! 
 
Hol találja? 8443 Bánd, Rigó utca 6. 
Mikor várja? H-V 1100-2300 
 
Elérhetőségeink: 
Telefon: 06-88/ 272-450 
E-mail: sargarigoband@tvnet.hu 
Weboldal: www.sargarigoband.hu 
 
Az alábbi megoldás csak példa, értelemszerűen más megoldás is elfogadható. A feladat 
pontozása: 
1 pont, ha a szórólap figyelemfelkeltő, 
1 pont, ha a szerkesztése megfelelő, 
2 pont, ha tartalmazza a szükséges információkat. Itt részpont (1 pont) adható, ha hiányos. 
A feladatra maximálisan 4 pont jár. 
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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 A szigorú számadású nyomtatványok és az egyéb szállodai adathordozók 

kiállítására, továbbítására, kezelésére és ellenőrzésére vonatkozó szabályokat a 
Munka Törvénykönyve tartalmazza, amely az Ügyviteli szabályzat része. 

 
Indoklás: 
A Bizonylati Rend tartalmazza a szabályokat. 
 
I – H Ha a vendég elutazáskor véletlenül magával viszi a szobakulcsot, a biztonsági 

szolgálat elrendeli a pótkulcs másolását. 
 
Indoklás: 
A szobazár cseréjét rendeli el a biztonsági szolgálat. 
 
I – H Kereskedelmi szálláshely nem működhet osztályba sorolás és működési engedély 

nélkül. 
 
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 budapesti Tulipán szálloda recepciósa. 30 fős csoport érkezik Önökhöz, akik a 
szobáik elfoglalása után városnézésre indulnak. Visszaérkezésüket követően csörög a 
telefon a recepción és az egyik vendég aggodalmas hangon mondja Önnek, hogy 
szobája mennyezetéről csöpög a víz. Mit tesz Ön ebben a helyzetben? Soroljon fel a 
recepciós feladatai közül ötöt! 

 5*1 = 5 pont 
A recepciós feladatai 

1. Helyzetfelmérés. 
2. Megfelelő szakemberek értesítése. 
3. Károk felmérése. 
4. Kapcsolatfelvétel a biztosítóval. 
5. A probléma okától és a károk mértékétől függően a helyfoglalások lemondása. 

 
Elfogadható még: 
A probléma okától és a károk mértékétől függően: 

• Rendezvények lemondása, elutaztatás megszervezése 
• Vendégek átirányítása más szállodába 

 
A felsoroltakon kívül más, lehetséges válaszok is elfogadhatóak Minden helyes válasz 1 pontot 
ér. Több válasz esetén sem adható többletpont.  
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3. Határozza meg, mit jelentenek az alábbi kifejezések! 
 3*1 = 3 pont 
 
Idegenforgalmi adó: 
Helyi adónem, melyet a kereskedelmi szálláshelyek vendégeinek kell fizetnie. 
 
Gondatlan károkozás: 
Nem szándékos, hanem a kellő körültekintés hiányában okozott kár. 
 
Állandó költség: 
A bevétel nagyságától függetlenül felmerülő költség. 
 
Minden helyes meghatározásért 1 pont jár. 
 

4. Egy szállodában az elérhető nettó árbevétel 525 000 E Ft, a nettó szobaár 7 000 Ft/nap. 
Az év során a szobakihasználtság 75%-os. 

 
a) Számolja ki a következő adatokat! Egész számra kerekítsen! 

 2*2 = 4 pont 
 
Kiadható szobák száma = 525 000/7 = 75 000 db 
Kiadott szobák száma = 75 000*0,75 = 56 250 db 
 
Minden számításra 2 pont, összesen 4 pont jár. 
 

b) Ha Ön lenne a szálloda igazgatója, milyen intézkedéseket vezetne be a forgalom 
növelése érdekében? Soroljon fel ezek közül hármat! 

 3*1 = 3 pont 
Az igazgató intézkedései: 

1. Új utazási irodákkal és ügynökségekkel kötnék szerződést a szobakapacitás 
kihasználtság növelése érdekében. 

2. Napilapokban, magazinokban hirdetném a szálloda szolgáltatásait. 
3. A szálloda környékén tájékoztató táblákat helyeznék el, ami felkelti a turisták 

érdeklődését. 
 
A különböző javaslatokra 1–1 pont, maximálisan 3 pont adható. A fentieken kívül egyéb, más 
megoldások is elfogadhatók, ha azok valóban növelik a forgalmat. 
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5. Soroljon fel hármat az egyéni vendégek érkezésével kapcsolatos Front Office 

feladatok közül! 
 3*1 = 3 pont 
 

1. Megrendeléssel érkező vendégek beazonosítása (a lefoglalt szoba kikeresése). 
2. Megrendelés nélkül érkezőknek szoba kijelölés. 
3. Bejelentőlap (Cardex) kitöltetése.  

 
Elfogadható még: 

• Az úti okmányok adatainak ellenőrzése. 
• A bejelentkezés rögzítése a nyilvántartásban. 
• Kulcskártya kiállítása. 
• Fontos információk közlése a vendéggel. 
• A csomagok feljuttatása a szobába (londiner). 
• A szobai műszaki berendezések ismertetése. 
• Számlanyitás (kassza). 

 
Minden jó válaszért 1 pont adható, maximálisan 3 pont. 
 

6. Magyarázza meg a következő idegen kifejezéseket! 
 3*2 = 6 pont 
Marquiz 
Előtető, amely védi az érkező vagy távozó vendégeket, illetve poggyászaikat az időjárás 
viszontagságaitól. 
 
Partner party 
A szállodák a kiemelt üzleti partnerek számára fogadást rendeznek, amelynek 
megszervezése a PR manager feladata. 
 
Package 
A package olyan turisztikai tárgyi és szolgáltatásbeli kínálati csomagot jelent, amely a 
szállodai szolgáltatásokon kívül nem szállodai szolgáltatásokat is tartalmaz, amelyeket 
megszabott átalányárért kínálnak. 
 
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. 

 
C .............. A marketingkutatás a vállalati marketing információs rendszer (MIR) része, amely 
arra szolgál, hogy a vállalattól kiáramló információkból a fogyasztók és a szervezeti vásárlók 
ismerjék meg a vállalkozás helyzetét. 
 
D .............. A megkérdezés a leggyakrabban alkalmazott szekunder információszerzési-eljárás, 
amely önmagában is alkalmas felmérésre, de szerepelhet ellenőrzési céllal is. 
 
A .............. A termék-életgörbe bevezetési szakaszában a kommunikációs eszközök szerepe az 
elsődleges, mert ekkor a célunk a megismertetés. 
 
Minden helyes válasz 2 pontot ér. 
 

2. Egészítse ki az alábbi meghatározásokat a megfelelő fogalmakkal, kifejezésekkel! 
 3*1 = 3 pont 
 
A marketingmixben a/z ár az egyetlen olyan elem, amely jövedelmet eredményez, az összes 
többi költséget jelent. 
 
A személyes eladás az a tevékenység, amikor szóban közvetlen kapcsolatfelvétellel kívánjuk 
a célcsoportot meggyőzni az értékesítés érdekében. 
 
Demigrosz értékesítési út esetén a nagykereskedő kettős feladatot lát el, mert saját 
kiskereskedelmi hálózatot is működtet. 
 
Minden helyes válasz 1 pontot ér. 
 

3. Határozza meg a következő fogalmak közötti különbségeket! 
 2*3 = 6 pont 
 
beszerzésorientált ár – piacorinetált ár 
A beszerzésorientált áraknál a beszerzési ár az ármegállapítás alapja. A piacorientált 
árképzés lényege, hogy az üzlet profiljától, típusától függően az összes árorientációt a 
legkedvezőbb arányban tartalmazza.  
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impulzusvásárlás – márkahűség 
Az impulzusvásárlás erősen emocionális (érzelmi) tényezők hatására jön létre, az adott 
szituációtól függő, előre nem tervezett döntés. Márkahűségről akkor beszélünk, ha az 
adott márkával való elégedettség olyan erős, hogy nem is kívánunk tapasztalatokat sze-
rezni általunk ismeretlen helyeken és termékek körében. 
 
A lényeges különbségek felsorolásáért feladatonként 3 pont jár. Hiányos válasz esetén rész-
pontszám adható. 
 

4. Soroljon fel, két piactípust a piaci résztvevők alapján! 
 2*1 = 2 pont 
 

1. Fogyasztói piac 
2. Termelői piac 

 
Elfogadható még: viszonteladói piac, állami piac 
Minden helyes válasz 1 pontot ér. 
 

5. Tegye időrendi sorrendbe a kérdőív szerkesztésének lépéseit! A sorszámokat írja a 
kipontozott vonalakra! 

 2 pont 
 
2 ........... Szerkesztés 
3 ........... Kipróbálás 
1 ........... Előkészítés 
4 ........... Véglegesítés 
 
Csak a teljesen hibátlan sorrendre adható a 2 pont. Részpont nem adható. 
 

6. Vendéglátó-ipari tanulmányai befejezését követően arra gondolt, hogy éttermet fog 
üzemeltetni. Számos lehetőséget megvizsgált, míg végül egy franchise rendszerben 
működő önkiszolgáló üzlet mellett döntött. 

 
a) Jellemezze a franchise rendszert! 

 4*1 = 4 pont 
Az összehangolt marketing tevékenység érvényesülésére jó példa a franchise rendszer, 
ahol a vállalatok 

1. együttműködést kötnek a közös piaci fellépésre 
2. a marketingtevékenység összehangolására. 

A franchise rendszer lényege, hogy  
3. a rendszergazda a piacon már bevezetett rendszerét licencdíj 

ellenében, 
4. márkanév használattal együtt, 
5. a szerződésben meghatározott területre és időre, 
6. önálló használatra átadja. 

 
Minden egyes jellemzőért 1 pont adható. A 4 pont akkor jár, ha a vizsgázó felsorolja a 
franchise rendszer legalább 4 fontos jellemzőjét. 
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b) Milyen előnyökre számíthat az átvevő, ha franchise rendszert alkalmaz? Írjon le 
kettőt! 

 2*1 = 2 pont 
 
Előnyök: 

1. kisebb a piaci kockázat, 
2. a piaci tevékenység megszervezése kevesebb ráfordítást igényel. 

 
A fentieken kívül elfogadható még más, a szaktanár által helyesnek ítélt megoldás is. Minden 
helyes megoldás 1 pontot ér. 
 

c) Milyen belső PR eszközöket és módszereket alkalmaznak általában egy franchise 
rendszerben működő gyorsétterem esetén? Soroljon fel ötöt! 

 5*1 = 5 pont 
 

1. Az új munkatársak belépésekor rövid leírást kapnak a vállalatról. 
2. Vállalati újság, illetve faliújság készítése a dolgozók tájékoztatása érdekében. 
3. Az igazgató vagy a részleg vezetője levelet küld a dolgozóknak születésnap, eskü-

vő, évforduló vagy az év végi köszönet alkalmából. Tortával, pezsgővel szemé-
lyesen is felköszönthetik a munkatársakat. 

4. Közös kirándulások, rendezvények szervezése. 
5. Összejövetelek szervezése az alkalmazottak számára, hogy elmondhassák ötle-

teiket, véleményüket, esetleges panaszaikat. 
 
A fentieken kívül más lehetséges válaszok is elfogadhatóak. Minden jó megoldásért 1 pont jár. 
Maximálisan 5 pont adható. 
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