
Vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek  emelt szint 
  Javítási-értékelési útmutató 0921 

 

 
 
 
 

 
 
 

VENDÉGLÁTÓ-
IDEGENFORGALMI 
ALAPISMERETEK 

 
 
 
 
 

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI 
ÉRETTSÉGI VIZSGA 

 
 

 
 
 

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI 
ÚTMUTATÓ 

 
 
 

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS 
MINISZTÉRIUM 

É
R

E
T

T
S

É
G

I 
V

IZ
S

G
A

 ●
 2

0
1

0
.m

á
ju

s 
1

4
. 



 

írásbeli vizsga 0921 2 / 13 2010.május 14. 

Vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

 
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. Mit foglal magában a turisztikai kínálat definíciója szűkebb és tágabb értelemben? 
 (2 x 2) 4 pont 
 
a) Szűkebb értelemben: mindazon tényezők, szolgáltatások, áruk, amelyek az utazással és 

tartózkodással kapcsolatosak. 
 
b) Tágabb értelemben: a szolgáltatások mellett tartalmazza a turisztikai adottságokat, 

amelyek a fogadóhely vonzerejét adják. Röviden: a turisztikai 
adottságokat, vonzerőt és a fogadóképesség elemeit, valamint a 
turisztikai árakat.  

 
Tartalmában a tanuló válaszának a fentiekkel meg kell egyeznie, szó szerint természetesen 
nem szükséges. 2–2 pontot adhatunk a helyes válaszért, a szaktanár belátása szerint. 
 
 
2. Egészítse ki a következő állításokat az oda illő szóval! (2 x 1) 2 pont 
 

a) Egy adott ország szempontjából kiutazó turizmusnak nevezzük, amikor a fogadóhely 
az ország határain kívül terül el. 

 
b) A/z nemzetközi turizmus az adott ország iránt megnyilvánuló beutazó turizmus és a 

külföldre irányuló kiutazó turizmus összessége. 
 
Elfogadható még a nemzetközi helyett az international/internacionális kifejezés is.  
A helyes válaszokért 1–1 pont jár. 
 
3. Az alábbi tevékenységek közül melyik nem tartozik a zöld turizmushoz (természeti 

turizmushoz)? Aláhúzással jelölje a kakukktojást, majd indokolja, miért nem tartozik ebbe 
a körbe! (1 + 2) 3pont 

 
a) Túrázás 

b) Kerékpározás 

c) Vásárlátogatás 
d) Lovaglás 

e) Ornitológia 

f) Horgászat 

 
Indoklás: A vásárlátogatás a hivatásturizmushoz tartozik. 
A helyes aláhúzásért egy, az indoklásért két pont jár. Csak ez a válasz fogadható el! 



 

írásbeli vizsga 0921 4 / 13 2010.május 14. 

Vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

4. A táplálkozás fontos része az egészséges életmódnak, melyre a wellness szállodáknál 
kiemelt figyelmet fordítanak. A menü-összeállítás szempontjaiból melyek játszanak döntő 
szerepet, illetve mivel egészítené ki a szempontrendszert? Ismertessen ezek közül ötöt!
 (5 x 1) 5 pont 
a) Korszerű ételkészítési technológia jellemezze 

b) Jellemzőbb legyen a főzés, grillezés, párolás, mint a zsírban sütés 

c) Ne legyen sok bundázott étel 

d) Rántás helyett habarás, vagy könnyebb sűrítési módok 

e) Vegyük figyelembe az idényszerűséget 

f) Vitaminban gazdag nyersanyagokat alkalmazzunk 

g) Az energiatartalom figyelembe vétele 

h) Kevés só és cukor hozzáadása 

i) Egészségesebb nyersanyagok: hal, baromfi, saláták, tejtermék stb. 

 
Ennél a kérdésnél nagyon sok válasz elfogadható. Akkor adjunk pontot, ha a válasz tényleg a 
kérdésre vonatkozik, azaz az egészséges táplálkozás és a menü-összeállítás kapcsolatára. 
Többletpont nem adható! 

 
5. Írjon üzleti levelet az alábbi információk felhasználásával!  (1 + 3 + 3 + 1) 8 pont 
 
Osztálya az érettségi után kétnapos kirándulást tervez egy vidéki városba.  
Válasszon egy megyeszékhelyet! 

A kiránduláson 25 fő diák és az osztályfőnök vesz részt. Szeretnék az ott töltött időt a 
leghasznosabban eltölteni, ezért idegenvezetést kérnek a Tourinform irodától. (Cím: helység 
neve, Fő utca 1.) 

Az Ön feladata az ajánlatkérő levél elkészítése. A kalkuláció miatt az árra feltétlenül 
kérdezzen rá! Tegyen fel kérdéseket a többi szükséges részlet megismeréséhez is! 

Tartsa be az üzleti levélre vonatkozó tartalmi és formai követelményeket! Saját és iskolája 
neve helyett fantázianeveket használjon! 
 
Mintalevél: 
 
Zöld Rózsa 
 
Zöldvárosi Vendéglátó Szakközépiskola 
9999 Zöldváros, Angolpark tér 6. 
 
Telefon: 00-36-99/9999999  
E-mail: vendeglatoiskola@zoldvaros.hu 
 
Címzett: a kiválasztott megyeszékhely neve, a Tourinform iroda címe 
 
Tárgy: ajánlatkérés       Dátum: 200X. hó nap 
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Tisztelt Hölgyem/Uram/Cím! 
 
A Zöldvárosi Vendéglátó Szakközépiskola 200X. hó nap x megyeszékhely megtekintését 
tervezi.  
A kiránduláson 25 fő diák és 1 fő tanár vesz részt.   
Szeretnénk, ha idegenvezető segítené az Önök városának alaposabb megismerését.  
 
Kérem, tájékoztasson az idegenvezetés díjáról, a program időtartamáról, a belépőjegyek 
áráról és a fizetési feltételekről. 
 
Ajánlatát a fenti címre kérjük 
 
Üdvözlettel és köszönettel: 
 
Zöld Rózsa 
programszervező 
 
Értékelés:  
1 pontot kaphat a tanuló, ha valamelyik megyeszékhelyet meg tudja nevezni. 
3 pont adható, ha a levél megfelel a szerkezetre vonatkozó előírásoknak.  
Részpont értelemszerűen adható! 
Az üzleti leveleknek általánosan elfogadott szerkezete van. A fejléc tartalmazza a feladó nevét, 
cégmegjelölését, címét, telefon- és faxszámát, e-mail címét. A belső címzés a honlapon 
szereplő címzés megismétlése. Tartalmazza a címzett céget, a címzett személy nevét (ha 
tudjuk) és a pontos címet. 
A keltezést a fejléc alatt a jobb oldalon helyezzük el, de szerepeltethetjük a levél végén is. 
A levél tárgya a címzés után, rendszerint a „Tárgy” rovatban következik, amelynek rövidnek 
kell lennie. A „Tárgy” címszó alkalmazható, de el is hagyható. 
A megszólításban használhatjuk a beosztásra történő utalást is. A megszólítás lehet még a 
„Tisztelt Hölgyem/Uram” is, bár a beosztással való köszöntés udvariasabb formula. 
 
3 pont adható a levél tartalmi elemeiért. 
A jó üzleti levélben a gondolatok a következők: 
• a levélírás oka 
• a levélírás célja 
• a célhoz vezető utak 
• kérelem, intézkedés 
• befejezés 
Ezek az elemek 1–2 mondatba összesűrítve is szerepelhetnek. A maximális pontszám ezen 
kritériumok megléte esetén adható meg. Az objektivitás miatt többletpontszámmal nem tudjuk 
a kreativitást jutalmazni! 
 
A szép külalakért, írásképért, a gondos munkáért további 1 pont adható. 
 
 



 

írásbeli vizsga 0921 6 / 13 2010.május 14. 

Vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

6. Határozza meg a következő fogalmak jelentését! (4 x 1) 4 pont 
 

a) Nemzeti park: az országra jellemző, viszonylag nagy kiterjedésű terület, ahol egy 
vagy több ökoszisztéma van jelen, és ezeket emberi tevékenység nem 
vagy alig változtatja meg. 

b) Szállítók:  olyan vállalatok és egyének, akik a szolgáltatókat a működésükhöz 
szükséges termékekkel/árukkal látják el. 

c) Leltár:  a vállalkozás vagyonáról készített olyan kimutatás, amely egy 
meghatározott időpontban részletesen, mennyiségben és értékben 
mutatja a gazdálkodó szervezet vagyonát/az anyagok, tárgyak 
készletének számszerű és pénzértékben történő kimutatása. 

d) A rendezvény forgatókönyve:  
a rendezvénnyel kapcsolatos tennivalók írásos sorrendje. 

 
A magyarázatoknak nem szó szerint, hanem tartalmában kell lefednie a megadottakat. 
Meghatározásonként 1 pont adható. A szaktanár belátása szerint természetesen részpont 
ennél a feladatnál is adható, ha valamelyik válasz kevés vagy pontatlan. 
 
 
7. Húzza alá az alábbi meghatározásokra adott lehetőségek közül a helyeset! 

(4 x 1) 4 pont 
 
a) A vendéglátó tevékenység megkezdéséhez a vállalkozónak üzletnyitási szándékát be 

kell jelentenie. 
A tevékenység folytatását lehetővé tévő dokumentum neve: 

 
1.  Használatbavételi engedély 

2.  Működési engedély 
3.  Kimaradási engedély 

4.  Építési engedély 

 
b) A fenti dokumentumot kiadó hivatalos szerv neve: 
 

1.  Az üzlet helye szerint illetékes település jegyzője  

2.  A megyei közgyűlés vállalkozási csoportja 

3.  APEH 

4.  VPOP 

 
c) A vállalkozás folytatásához szükséges adószámot kiadó intézmény neve: 
 

1.  Az üzlet helye szerint illetékes település jegyzője  

2.  A megyei közgyűlés vállalkozási csoportja 

3.  APEH 
4.  VPOP 
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d) A vendégpanaszok bejelentésére minden üzletben rendelkezésre kell állnia a 

következőnek: 
 

1.  Fogyasztók könyve 

2.  Panaszkönyv 

3.  Vásárlók könyve 
4.  Vizsgálati könyv 

Csak a megadottak fogadhatók el az 1–1 pontért. 
 
8. Milyen kötelező adatokat kell feltüntetni az étlapon? Soroljon fel négyet! (4 × 1) 4 pont 

a) az üzlet vezetőjének neve  

b) a konyhafőnök neve  

c) fogyasztói ár  

d) szakmai étel-főcsoportok  

 
Elfogadható még: cím; telefonszám; e-mail cím, nyitva tartás, mennyiségek stb. Jelenleg a 
kategória-besorolás nem érvényes, ennek ellenére fogadjuk el! Négy jó megoldásra van 
szükség a maximálisan elérhető 4 pontért. A sorrend nem számít. Többletpontszám nem 
adható! 
 
9. Milyen szolgáltatásokat kell kötelezően nyújtania, illetve milyen szolgáltatásokat nyújthat a 

vendéglátó üzlet? Soroljon fel 6 szolgáltatást! (6 × 1) 6 pont 

a) élő- vagy gépzene  

b) műsorszolgáltatás 

c) toalett 

d) ruhatár 

e) telefonszolgáltatás 

f) rendezvények vállalása 

 
Elfogadható még: rendelések felvétele, asztalfoglalás, házhozszállítás, csomagolás stb. 
Hat jó megoldásra van szükség a maximálisan elérhető 6 pontért. Többletpontszám nem 
adható!
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Szállodai alapismeretek 
 

1. Milyen felszerelési tárgyakat helyezne el a bútorzaton kívül a vendég kényelme érdekében 
egy szállodai szobában és a hozzá kapcsolódó fürdőszobában? Soroljon fel hatot! 
  (6 x 1) 6 pont 
a)  
b)  
c)  
d)  
e)  

 
Elektronikai berendezések: tv, rádió, telefon, üzenetrögzítő, internet, hajszárító, stb. 
Textíliák: könnyű takaró, többféle párna, ágytakaró, fürdőköpeny, többféle törülköző 
Bekészítések: gyümölcskosár, italok, irodaszerek, piperecikkek, tájékoztató anyagok stb. 
 
Bármilyen, a fentiekben megadott, vagy egyéb helyes válaszért megadhatjuk az 1–1 pontot. 
Tematikus csoportosítást nem várunk el! 
 
2. Párosítsa a szállodák lehetséges partnereit a hotelek szempontjából legjellemzőbb 

feladatukkal! Kösse össze az összetartozókat! (3 x 1) 3 pont 
 

1. Utazási iroda   e) vendégek közvetítése 

2. Média    d) reklámlehetőségek biztosítása 

5. Rendezvényszervezők  f) konferenciák bonyolítása 

 
Csak a fenti összetartozó válaszokat fogadjuk el az 1–1 pontért! 
 
3. Milyen kockázatokkal jár a szállodai beruházás (szállodák építése)? Tegyen három érdemi 

megállapítást! (3 x 1) 3 pont 
 

a)  
b)  
c)  

 
Drága a beruházás, lassú a megtérülés, nagy az eszközigény, nagy a konkurencia, 
kiszámíthatatlan a vendégkör, állami támogatások negatív irányú változása, nincs más 
vonzerő az adott helyen. 
 
A fenti meghatározásokon kívül is elfogadható helyes válasz a szaktanár belátása szerint. 
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4. A wellness szállodáknak speciális igényeket is ki kell elégíteniük.  
Soroljon fel öt sajátos szolgáltatást, amit a wellness szállodák nyújthatnak!  (5 x 1) 5 pont 

 
a) Beltéri és kültéri fürdőmedence 

b) Szaunák, gőzfürdő 

c) Arc-, test-, kéz-, láb-, haj- és szépségápolás  

d) Masszázs, relaxációs és egyéb közérzetjavító - vizes és száraz - szolgáltatások 

e) Speciális gasztronómiai kínálat (diétás, a régióra jellemző, hagyományőrző magyar, 
továbbá reform- és vegetáriánus étel és italajánlatok) 

Elfogadható még: fitness-terem, sportedző, sportoktató, szabadidős sportolási vagy keleti 
mozgásprogramok, aerobik jellegű tréning, közösségi, kulturális, zenei, művészeti 
programlehetőség. A megadott meghatározások több szolgáltatást is tartalmaznak. A 
jellemzőket szabad csak elfogadni, ugyanazon tényező többszöri ismétléséért (pl. finn szauna, 
infraszauna) ne adjunk külön pontot! Minden helyes válasz 1 pontot ér. Többletpont nem 
adható! 
 
5. A gyógyszállodák gyógyászati részlegén speciális munkakörökre van szükség.  

Ismertessen ezek közül kettőt! (2 x 1) 2 pont 
 

a) gyógytornász 
b) masszőr 

 
Elfogadható még: spa-menedzser, orvos, orvos-asszisztens, diszpécser/recepciós, edző, 
úszómester. A megadottaktól eltérő, de tartalmában megfelelő választ is fogadjuk el a 
wellness szállodák speciális munkaköreit is beleértve. Minden helyes válasz 1 pontot ér, 
többletpont nem adható. 
 
6. Magyarázza el a következő idegen kifejezések jelentését! (4 x 1) 4 pont 
 

a) Weekend (víkend) package: a hétvégi napokra összeállított szolgáltatáscsomag. 

b) Walk in vendég: az előzetes foglalás nélkül érkezett (úgynevezett beeső) vendéget 
nevezik így. 

c) Jacuzzi: többszemélyes pezsgőfürdő – kád vagy medence. 

d) Stúdió: a szállodai apartmanok egyik fajtája, melyben a háló és a nappali helyiség 
egy légtérben van. 

 
Nem szó szerint várjuk a megoldást, a lényeget azonban tartalmazza! Minden helyes 
megoldás 1 pontot ér. 
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7. Állítsa megfelelő sorrendbe az alábbi fogalmakat úgy, hogy megfeleljen a szállodai 
eredmény-kimutatás logikájának!  

(5 x 1) 5 pont 
 
Összes költség, összes árbevétel, nettó üzemeltetési eredmény, ELÁBÉ, összes árrés 
 

A helyes sorrend Az eredmény-kimutatás sorai 
1. Összes árbevétel 
2. ELÁBÉ 
3. Összes árrés 
4. Összes költség 
5. Nettó üzemeltetési eredmény 

 
Minden megfelelő helyre besorolt kategória 1 pontot ér. A műveleti jelek feltüntetésért sem jár 
többletpont.  
 
8. Az alábbiak közül válassza ki a kakukktojást (aláhúzással jelölje), és indokolja meg 

választását!  (1 + 1) 2 pont 
 

a) kötelező reggeli 

b) gépkocsimosás 

c) panziós étkezés 

d) rendezvényszolgálat 

e) minibár 

f) turistamenü 
 
Indoklás: A gépkocsimosás nem tartozik a vendéglátás, illetve a szállodai ellátás 
tevékenysége közé. 
 
Az ettől eltérő, de helyesen megindokolt választást is elfogadhatjuk. A kiválasztásért és a 
helyes indoklásért is 1–1 pont adható. 
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Marketing alapismeretek 

 
1. Ismertesse röviden a marketingkommunikáció lényegét! 1 pont 
 
Ösztönző és kommunikációs eszközök, melyek a piacot befolyásolják. 
 
Ha a vizsgázó válasza tartalmazza a fenti meghatározás lényegét, fogadjuk el! 
 
2. Írja be a fogalmakat, melyek segítségével a meghatározások értelmezhetőek!  

(4 x 1) 4 pont 
 

a) Reklám/Értékesítésösztönzés: a kínálat és a kereslet közti távolságot áthidaló, 
személyes kapcsolat nélküli lépések sorozata, amelyek tájékoztatják a 
vendégeket a kínálatról, és igyekeznek meggyőzni őket ezek előnyös 
voltáról. 

b) Személyes eladás: az a tevékenység, amikor szóban, közvetlen kapcsolatfelvétellel 
kívánjuk a célcsoportot meggyőzni az értékesítés érdekében. 

c) Public relations: olyan kommunikációs tevékenység, amelynek célja a vállalkozás és 
környezete közötti bizalom építése, folyamatos ápolása. 

d) Értékesítésösztönzés/Reklám: különböző, többnyire rövid ideig ható ösztönző 
eszközök együttese, amelyek célja, hogy a vendégek gyorsabban és többet 
fogyasszanak, és vegyenek igénybe különféle szolgáltatásokat. 

 
Csak a megoldásban szereplő fogalmakat, illetve szinonimájukat fogadjuk el az 1–1 pontért! 

 
3. Egy nyaralóhelyen létesítendő vendéglátó üzlet profiljának és típusának meghatározásához 

célszerű a piackutatás elvégzése.  (3 x 1) 3 pont 

a) Milyen primer kutatási módszereket ismer? 

1. megfigyelés 

2. megkérdezés/interjú/kérdőív 

3. kísérlet 

 
b) Ön ezek közül elsősorban melyiket alkalmazná és miért? Soroljon fel legalább 

három szempontot! (3 x 1) 3 pont 

Az én választásom:  
megfigyelés vagy megkérdezés 

 
Indokaim: a megfigyelés a legolcsóbb változat, a hasonló helyeken már létesített 
vendéglátóüzletek választékát és forgalmát lehet megfigyelni. A megkérdezés történhet 
szóban vagy írásban. Elsősorban a szóbeli információszerzés célszerű, mert lényegesen 
olcsóbb, mint a kérdőív. 
 
A vizsgázó választhatja a megfigyelést vagy a megkérdezést. A kísérlet választása nem 
életszerű, arra ne adjunk pontot! Akkor kapja meg a 3 pontot, ha ésszerű indoklást képes 
adni, mely a javító tanár számára elfogadható. 



 

írásbeli vizsga 0921 12 / 13 2010.május 14. 

Vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

4. A következőkben az arculattal kapcsolatos hibás állítások szerepelnek. Javítsa ki a hibákat!
 (3 x 1) 3 pont 

a) A Corporate Design (színek, logó, egyenruha, stb.) az egységes vállalati arculat 
tartalmi oldalához tartozik. 

 
Helyesen: formai oldalához tartozik  

 
b) Az egységes arculat elsősorban a dolgozói figyelem, érdeklődés befolyásolásának 

alapeszköze. 

Helyesen: fogyasztói-, vendég figyelem a dolgozói helyett  
 

c) A vállalkozás arculatának formai oldala a vállalkozás személyiségét, egyéniségét 
jelenti, melynek alapja a cégfilozófia. 

Helyesen: formai oldal helyett tartalmi oldal  
 
Minden tartalmilag helyes javítás 1–1 pontot ér, a megoldásokat ne szó szerint várjuk! Egyéb, 
a javító tanár által helyesnek ítélt válasz is elfogadható. 

 
5. Minden szálloda célja a vendégek tartózkodási idejének meghosszabbítása, a 

vendégéjszakák számának növelése, s így több bevétel realizálása.  
Milyen eszközöket alkalmazna a vendégek tartózkodási idejének meghosszabbítása 
érdekében? Írjon 3 ötletet! (3 x 1) 3 pont 

a) árakciók 
b) sok program 
c) többnapos package-k 
 

A fenti meghatározás konkrétumokkal, példákkal is bővíthető. Írhat a vizsgázó valamennyi 
kommunikációs eszközről. A kreativitás többletponttal nem jutalmazható! 
 
6. Milyen online marketingeszközöket alkalmazna a turisztikai programok népszerűsítése 

érdekében? Soroljon fel hármat! (3 x 1) 3 pont 

a) honlap készítés  
b) megjelenés a különféle internetes keresési helyeken 
c) hírlevél e-mailben 

 
A fentieken kívül még számos megoldás elfogadható, pl. hirdetések (bannerek), megjelenés 
fórumokban stb. Többletpont nem adható! 
 
7. A turisztikai programok kidolgozása magas kreativitást és a fogyasztói magatartás 

ismeretét feltételezi. A munkát termékfejlesztésként is felfoghatjuk. Rakja helyes 
sorrendbe az alábbi termékfejlesztési szakaszokat!   2 pont 

a koncepció tesztelése, ötletszelektálás, a koncepció kifejlesztése, ötletgyártás 
 

a) ötletgyártás 
b) ötletszelektálás 
c) a koncepció kifejlesztése 
d) a koncepció tesztelése 

Csak ez a sorrend helyes! A két pont hibátlan megoldás esetén jár, részpontot nem adhatunk. 
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8. Hová célszerű adott területen egy új üzletet, szállodát telepíteni? Milyen szempontokat 
venne figyelembe a telepítési hely vizsgálata során? Soroljon fel hármat, és írjon melléjük 
egy-egy példát! A megoldáshoz adunk egy mintát. (3 x 1 + 3 x 1) 6 pont 

 
Telepítési szempontok Példa 

társadalmi-kulturális vonzerők vallási és világi építmények/népszokások  
1. természeti adottságok földrajzi fekvés 

klíma domborzat, táj, növényzet, állatvilág, 
gyógyvíz 

2. az üzlet helye falu-város 
Budapest-vidék településközpont-telepü-
lésen kívüli 

3. a terület megközelíthetősége közlekedési lehetőségek,  
gyalogos vagy autós vonzáskörzet 
parkolási lehetőségek, nagy átmenő 
forgalom, távolság pályaudvartól, 
repülőtértől

Elfogadható még: 
1. kulturális lehetőségekhez való kapcsolódás: színház, mozi 
2. sportesemények, sportolási lehetőségek: stadionok, sportpályák, konditermek, uszodák, 
séta- és túrautak, sípályák, jégpályák stb. 
3. a terület kategóriája: városközpontú (magas bérleti díjak), integrált telephelyek 
(lakótelepek, jelentős gyalogos forgalom), "zöld mezőre" telepített (fejlett úthálózat, nagy 
parkolók, alacsonyabb bérleti díjak) 
4. vásárlási lehetőségek: hipermarketek, bevásárlóközpontok, piacok 
5. a környék munkahelyei: közintézmények, bankok közelében megnő az igény az ebéd iránt, a 
gyárak, üzemek mellett a műszakok befejezése után a kisebb, olcsóbb vendéglátó üzletek 
számíthatnak a nagyobb forgalomra 

Egy pontot a szempontért, egyet pedig a példáért adjunk minden sorban! 
Többletpontszám ebben a feladatban sem szerezhető! 

 
9. Ismertesse a reklám szerepét a fogyasztók mindennapi életében! 2 pont 

A szükségletek kielégítése az ember számára valamilyen haszonnal jár. A reklám feladata, 
hogy a szükségletet és az áruban rejtőzködő hasznot találkozásra bírja. 
Mint minden befolyásolással, a reklámmal szemben is működik egy határozott 
szembeszegülés. Az ember ösztönös reakciója, hogy „védje magát” a külső befolyásolással 
szemben. A postaládába bedobott reklámok nagyobbik része a kukában köt ki. 
A távkapcsoló gombja is működésbe lép, amikor reklámblokk kezdődik a tévében. Ezek 
ellen ügyes médiaválasztással vagy új reklámformák kifejlesztésével lehet védekezni. 
A reklám előkészíti a terepet a vásárláshoz: felkelti a figyelmet, irányítja, befolyásolja, 
mozgósítja a szükségleteket. Érvel és meggyőz. A fogyasztás szempontjából azonban nem a 
reklám az egyedüli meghatározó tényező. A fogyasztói magatartást számos más külső és 
belső irányító erő is alakítja. 
 
Jár a két pont a tanulónak, ha a válasza tartalmaz a megoldó kulcsban szereplő fenti 
megállapításokból két lényeges részt. Hiába ír azonban többet a vizsgázó, többletpont nem 
adható. 
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