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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 és turizmus alapismeretek 
 

1. Egészítse ki a megfelelő szóval/szavakkal a következő meghatározásokat! (4×1) 4 pont 
 

a) A szállítólevél az a bizonylat, amit a szállító a vevőnek az áru szállításakor átad. 
Tartalmazza a kiszállított áruféleségek megnevezését és mennyiségét, de az 
egységárat és az értéket nem.  

 
b) A levegő, a víz tisztasága, a növény- és az állatvilág kiemelt szerepet játszanak az 

ország turisztikai vonzerejében, mivel ezek alkotják a turizmus 
természeti/ökológiai környezetét. 

 
c) A változó költségek a forgalom/árbevétel alakulásától függenek. 

 
d) Az ügyvitel minden nyilvántartással, számítással, azaz írásbeliséggel járó munka, 

a gazdasági események nyilvántartása és az ügyek folyamatos, szabályozott 
intézése. 

 
Meghatározásonként 1 pont adható, amennyiben a megadott alternatívákból választott a 
tanuló. A tanár által helyesnek ítélt, de a megoldókulcsban nem szereplő, rokon értelmű 
kifejezések is elfogadhatók. 
 
2. Határozza meg röviden a következő fogalmak jelentését! (5×1) 5 pont 
 

a) Passzív turizmus: egy adott terület lakosai turisztikai céllal más helyre utaznak, és 
pénzük egy részét ott költik el/sporteseményeken való látogatói részvétel. 

 
b) Vagyonmegállapító leltár: a vállalkozás vagyonának, eszközeinek és forrásainak 

számbavétele mennyiségben és értékben egy adott időpontban. 
 

c) Mikrokörnyezet: a vállalkozás közvetlen környezete, amely közvetlen módon 
befolyásolja a vállalkozás tevékenységét. 

 
d) Vendéglátó termelés: élelmiszerekből különböző konyhatechnológiai eljárásokkal 

kész vagy félkész ételeket állít elő.  
 

e) Utazási ügynökség: más utazási irodák által szervezett utazások és szolgáltatások 
értékesítését végzi közvetlenül az utasok részére. 

 
A válaszokat értelemszerűen javítsuk, ne szó szerint várjuk a fenti megfogalmazásokat! 
Fogalmanként 1 pont adható értelemszerűen. 
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3. Írjon mindegyik meghatározásra egy-egy példát! (4 × 1) 4 pont 
 

a) Árképzési módszerek a vendéglátásban:  
hagyományos/kalkulatív/beszerzési árból kiinduló, új típusú/piaci/modern 

 
b) Magyaros főétel:  

töltött káposzta, bográcsgulyás,  paprikás csirke, töltött paprika stb. 
 

c) Bizonylat:  
szállítólevél, számla, nyugta, munkabér-kifizetési jegyzék, leltárív stb. 

 
d) Vendéglátó értékesítés munkakörei:  

felszolgáló, teremfőnök, eladó, pultos, sommelier, mixer  stb. 
 
Minden meghatározásnál a példákra darabonként egy-egy pont adható. A megadott példákon 
kívül természetesen egyéb, a szaktanár által jónak ítélt válaszok is elfogadhatók. Több helyes 
válasz esetén sem jár többletpont! 
 
4. Válassza ki a megjelölt fogalmakra leginkább jellemző megállapítást, és aláhúzással jelölje!
 (3 × 1) 3 pont 
 

a) Ifjúsági turizmus 
 

1. Az igénybevevők magas vásárlóerővel rendelkeznek. 

2. A falusi turizmus egyik ága. 

3. Korlátozott vásárlóerő és élménykeresés jellemzi. 
4. Jellemző szálláshelye a 4 és 5 csillagos szállodák. 

 
b) Szükséglet 

 
1. A turisztikai fogadóképesség megjelenési formája. 

2. Fizetőképes vásárlási szándék. 

3. Igény, óhaj, hiányérzet, vágy. 
4. Turisztikai motiváció. 

 
c) Nyílt jellegű vendéglátó üzlet 

 
1. Kerítés nélküli vendéglátóhely. 

2. A gyermekétkeztetés itt bonyolódik. 

3. A reggeli és a délelőtti nyitva tartás jellemzi. 

4. Bárki igénybe veheti. 
 
Minden helyes aláhúzásért 1 pont jár, csak a megadottat fogadjuk el! 
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5. Sorolja fel a vendéglátás fő munkafolyamatait! Ügyeljen a logikai sorrendre!  
A feladat csak megfelelő logikai sorrend alkalmazása esetén értékelhető! (5 × 1) 5 pont 

a) beszerzés 
b) raktározás 
c) termelés 
d) értékesítés 
e) szolgáltatás 

 
Minden egyes részfolyamat 1 pontot ér. Csak ezek a folyamatok fogadhatók el! Pont csak 
akkor jár, ha a sorrend helyes! 
 
6. Az alábbiakban felsorolt meghatározások közül melyik a kakukktojás?  

Aláhúzással jelölje az oda nem illő szót! Indokolja választását!  (2×/1+1/) 4 pont 
 

a) anyaghányad 

b) nyersanyagérték 

c) eredmény 
d) egységár 

 
Indoklás: Az eredmény nem tartozik az árképzés (kalkuláció) fogalmai közé. / Az eredmény 
a jövedelmezőség egyik tényezője.  
 

a) Északi-középhegység 
b) Sziget fesztivál 

c) Nemzeti Múzeum 

d) Esztergomi Bazilika 

 
Indoklás: Az Északi-középhegység nem tartozik az ember alkotta turisztikai vonzerőkhöz. 
 
A szaktanár belátása szerint természetesen elfogadható még más, szakmailag helyes indoklás 
is. A helyes kiválasztásért és a helyes indoklásért feladatonként 1–1 pont jár. 
 
7. Magyarázza meg 2-3 mondatban, mit jelent a vendéglátás idényszerűsége (szezonalitása)! 
 3 pont 
Az idényjelleg megnyilvánul a kereslet ingadozásában, mely napi, heti, havi, illetve éves 
viszonylatban is igaz. Befolyásolják az ünnepek, az évszakok, az időjárás stb. A kínálatban 
is találunk idényjellegű választékelemeket, pl. fagylalt, gyümölcsök, forralt bor stb. 
Vannak vendéglátó üzletek, melyek csak bizonyos időszakban (pl. nyáron) tartanak nyitva.  
Az üzletek egy része csak rendezvényeket bonyolít, pl. esküvők. 
 
Ennél a kérdésnél 2–3 mondatot várunk el a 3 pontért. Kifejtős (esszé) kérdésről lévén szó, 
nagyon sok jó megoldás létezik ezen kívül is. Eltérő, a megoldásban nem szereplő válasz 
esetén az adott pontokat illetően a szaktanárnak kell mérlegelnie, de 3 pontnál több nem 
adható! 
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8. Sorolja be a megadott szolgáltatásokat a megfelelő csoportokba! (6 x 1) 6 pont 
 
ruhatár, asztalfoglalás lehetősége, vendég előtti ételkészítés, műsor, készpénzkímélő 

fizetési mód, tánc-lehetőség 

 
a) Kényelmi szolgáltatások:  ruhatár, asztalfoglalás lehetősége, készpénzkímélő 

fizetési mód 
 

b) Szórakoztató jellegű szolgáltatások: műsor, vendég előtti ételkészítés, tánclehetőség 
 
A megadott mintától eltérő válaszokat nem szabad elfogadni! Minden helyes besorolásért  
1 pont jár. 
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Szállodai alapismeretek 
 
1. Röviden magyarázza meg a következő kifejezések jelentését! (4 x 2) 8 pont 
 

a) Lakosztály: a szállodai vendégszobánál nagyobb alapterületű, több helyiségből álló 
lakótér, melyet a vendégeknek kiadnak a szálláshelyek. 

 
b) Kemping: sátorral, illetve lakókocsival érkezők elhelyezésére szolgáló közművesített 

terület, amelyet kemping osztályba soroltak. Gyakran faházas elhelyezést 
is biztosítanak. 

 
c) Bekészítés: a vendégek számára a szobába vagy fürdőszobába betett apró használati 

tárgyak, melyek növelik komfortérzetüket (pl. levélpapír, mappa, 
sampon, varrókészlet), elhasználhatják, elvihetik, reklámértékük is van. 
A VIP vendégeké mindig értékesebb (pezsgő, virág, gyümölcskosár). 

 
d) Előcsarnok: az a földszinti közös helyiség, ahová a vendég a főbejáraton keresztül 

megérkezik. Jellemzően nem tartózkodó, hanem közlekedési helyiség. 
 
A megadott megfogalmazásoktól eltérő, de a kifejezés tartalmát helyesen megfogalmazó 
válaszokra is jár a 2–2 pont. Kevés vagy pontatlan válaszra részpontszám adható. 
 
 
2. Számítsa ki a feladatban kért szállodai mutatókat!  (2 + 1 + 1 + 1) 5 pont 
 
Egy budapesti 200 szobás, háromcsillagos szálloda szobáinak 20%-a egyágyas, a többi 
kétágyas. A kétágyas szobák bruttó ára 10000 Ft/éj, az egyágyas szobák pedig 8000 Ft-
ba kerülnek. 
 
a) Számolja ki az egyágyas és a kétágyas szobák számát! 
 

Egyágyas szobák száma = 200 x 0,2 = 40 db  
 

Kétágas szobák száma = 200 x 0,8 = 160 db  
(vagy 200 – 40 = 160 db) 

 
b) Számolja ki a szálloda egynapi bruttó árbevételét, ha a kapacitáskihasználtság  

100%-os! 
 
 Egynapi bruttó árbevétel = 40 x 8000 + 160 x 10000 = 1920000 Ft 
 
c) Hogyan változik a bevétel, ha minden egyágyas szobát kiadtunk, de a kétágyas 

szobáknak csak a felét sikerül értékesíteni?  
 
 Bruttó bevétel = 40 x 8000 + 80 x 10000 = 1120000 Ft 
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d) Mit jelent a bruttó bevétel kifejezés? 
 
 Bruttó bevétel: tartalmazza a szolgáltatás és az aktuális áfa értékét. 
 
A szobaszámokért 1–1 pont, a.), b.), c.) d.) feladatokért 1–1 pont jár, amennyiben a kiszámítás 
módja és az eredmény is helyes. Részpontszám nem adható! Legfeljebb 5 pontot adhatunk! 
 
 
3. Írja a kipontozott helyre azt a munkakört, amelynek a feladatait felsoroltuk! 2 pont 
 

a) A nagy és színvonalas szállodák portáljához érkező vendégeket köszönti (az érke-
zést jelzi a londinereknek), gépkocsijukat a parkolóban helyezi el. Biztosítja a fő-
bejárat zavartalan forgalmát, és elvégzi a vendégek útbaigazítását. Ő felel a főbe-
járat évszaknak megfelelő tisztántartásáért is. 

 
 kocsirendező /Doorman 

 
Bár a kisebb szállodákban a londinerek is végezhetik ezt a feladatot, a megfogalmazás ezt a 
megoldást kizárja. A helyes válasz 2 pontot ér. 
 
 
4. Az alábbiak közül válassza ki a kakukktojást (aláhúzással jelölje), és indokolja meg 

választását!  2 x (1 + 2) 6 pont 
 

a) kifizetett bér, internet előfizetési díja, kifizetett szobaár, munkaadói járulék, 
amortizáció, kamat, egyenruha mosatás, egészségügyi hozzájárulás 

 
Indoklás: a felsoroltak mindegyike költségként jelentkezik egy szállodában, míg a kifizetett 
szoba árából bevétel lesz. 
 

b) fürdőlepedő, arctörlő, kádelő, fürdőköpeny, törülköző, konyharuha 
 
Indoklás: A konyharuha nem érintkezik a vendéggel/nem tartozik a fürdőszobai textíliák 
közé. 
 
A kiválasztás 1 pontot, a helyes indoklás pedig 2 pontot ér. Természetesen itt is adhatunk 
részpontszámot, amennyiben az indoklás csak részben megfelelő. 
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5. Az alábbi felsorolásból válassza ki és húzza alá azt az egy meghatározást, amellyel az 
állítás igazzá tehető! (4 × 1) 4 pont 

 
a) A kereskedelmi szálláshelyek csoportjába tartozik a(z)  

 
1. étterem. 
2. panzió. 
3. fizető vendéglátás. 
4. családi ház. 
5. kollégiumi ellátás. 

 
b) A szálloda nem írhatja elő a dolgozóinak, hogy  

1. munkaruhát viseljenek. 

2. a kijelölt helyen dohányozzanak. 

3. ne használják a főbejáratot. 

4. rendszeresen járjanak fogorvoshoz. 
5. hány csöngetés után vegyék fel a telefont. 

 
c) A szigorú számadású nyomtatványok mindegyikére jellemző, hogy  

1. környezetbarát anyagból készülnek. 

2. sorszámozottak. 
3. bárki megvásárolhatja. 

4. két aláírással érvényesek. 

5. tilos a javításuk. 

 
d) A(z) …………………. nem sorolható a szállodák által alkalmazott árfajták közé. 

1. Group Rate 

2. Rack Rate 

3. Corporate Rate 

4. Exchange Rate 
5. Weekend Rate 

 
Minden helyes aláhúzás egy pontot ér. 
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6. Írjon három jellemző ismérvet a kaszinó-szállodákra! (3 x 1) 3 pont 
 

a) a szállodában játékkaszinó működik 
b) berendezése és színvonala luxusigényeket is kielégít 
c) nagy hangsúlyt kap a vendégek ellátása és szórakoztatása 

 
Fentieken kívül egyéb helyes válasz is elfogadható a szaktanár megítélése szerint.  
Minden helyes válasz 1 pontot ér. Többletpontszám nem adható! 
 
 
7. Az alább felsorolt munkaköröket kösse össze a hozzájuk tartozó (csak egy, a 

legjellemzőbb) feladattal! (3 x 1) 3 pont 
 

1. Food & Beverage Manager a) Az étlapok időszakos felülvizsgálata. 
2. Animátor b) Játszóház szervezése. 
3. Bell Captain c) A londinerek irányítása. 

 
A megoldásban szereplő helyes párosításokért 1–1 pont jár.  
 
8. Egészítse ki a következő mondatokat! (2 x 1) 2 pont 
 

a) A/z Front Office az a földszinti munkaterület, amely a szobaértékesítésen kívül a 
vendég fogadásától az elutazásáig számukra sokféle szolgáltatást nyújt. Része lehet a 
recepció, a porta és a kassza. 

 
b) A/z szállodai eredménykimutatás meghatározott sorrendben tartalmazza a szálloda 

bevételeit és költségeit, kimutatja a szálloda nyereségét vagy veszteségét. 
 
A fent megadott kifejezéseket vagy az ezekkel egyenértékűeket fogadjuk el az 1–1 pontért! 
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Marketing alapismeretek 
 

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

a) Mikrokörnyezet: a mikrokörnyezet a vállalkozás közvetlen környezetét jelenti 
(vevők, vendégek, turisták, versenytársak, szállítók). 

 
b) Makrokörnyezet: a külső környezetet jelenti, a demográfiai, a gazdasági, a 

természeti, a technológiai, a politikai-jogi és a szociális-kulturális 
változókat. 

 
Fogalmanként 2 pont adható a teljes körű fogalom-meghatározásért. Értelemszerűen a 
hiányos megoldásért részpontot is adhatunk. 

 
 

2. Válassza ki a következő fogalmak közül a kakukktojást (aláhúzással jelölje), és indokolja 
meg a választását! (2 x /1 + 2/) 6 pont 
 
a) ár 

b) termék 

c) célpiac 
d) értékesítési csatorna 

 
Indoklás: A célpiac nem a marketingmix eleme. 
 
a) Értékesítés-ösztönzés 

b) termékfejlesztés 
c) reklám 

d) Public Relations 

 
Indoklás: A termékfejlesztés nem része a promóciónak/marketingkommunikációnak/ 
piacbefolyásolásnak. 
 
A szaktanár belátása szerint elfogadható még más, szakmailag helyes indoklás is. A helyes 
kiválasztásért 1 pont, a helyes indoklásért pedig 2 pont jár feladatonként. 

 
3. Egészítse ki a megállapítások hiányzó részeit! (3 x 2 x 1) 6 pont 
 

a) A termék olyan tulajdonságok megtestesítője, amely a vendégek igényeit hivatott 
kielégíteni. Csak azok a vállalkozások növelhetik hosszú távon forgalmu-
kat/bevételeiket/piaci részesedésüket és érhetnek el jelentős nyereséget, amelyek 
folyamatosan figyelemmel kísérik a piac igényeinek alakulását. 
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b) Az internet/világháló/web által nyújtott online szolgáltatások biztosításával, a 

közvetlen beszerzés lehetőségével csökken a nagykereskedelmi funkció. 
 

c) Az 1900-as évek elejét a termelésorientált korszak jellemezte. A piaci kereslet még 
meghaladta a kínálatot, a vállalatok érdeklődése főként a gyártásra irányult. Az árukat 
a piaci környezet figyelembevétele nélkül adták el. 

 
A „per” jellel elválasztott kifejezések bármelyike vagy egyéb rokon értelmű kifejezés is elfo-
gadható, részpont adható, többletpont azonban nem! 
 
4. Foglalja össze a direkt marketing lényegét! Válaszában öt érdemi megállapítást tegyen!
 5 pont 

A direkt marketing olyan interaktív marketingrendszer, amelynek célja, hogy egy vagy több 
reklámeszköz felhasználásával bárhol mérhető reakciót (választ) és/vagy üzletkötést 
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. 
A direkt marketing szerepe napjainkban kibővült, és a hosszú távú vevőkapcsolatok 
kerültek előtérbe (direkt kapcsolat marketing). A direkt marketing akciók célja nem csak a 
közvetlen értékesítés lehet. 
A direkt marketing által használt eszközök igen változatos képet mutatnak. Leginkább 
természetesen a közvetlen egyéni kommunikációt lehetővé tevő eszközöket, médiumokat 
alkalmazza (például telefon, levél). 
A leggyakrabban használt eszközök: 

• közvetlen levél (DM – direct mail), 
• csomagküldő kereskedelem, 
• valamilyen választ kiváltó reklámeszköz (pl. kivágható nyereményszelvények, 

díjmentesen hívható telefonok, tévébemutatók, internetközlemények). 
 
Természetesen nem várhatjuk el a tanulótól, hogy középszinten ilyen részletességgel 
válaszolja meg a kérdést. Minden érdemi meghatározásra 1 pontot adjunk, de maximum  
5 pont érhető el. Fogadjuk el azt is, ha a leggyakrabban használt eszközöket nevezi meg a 
vizsgázó! Minden fontosabb eszköz 1 pontot ér. 
 
5. Kösse össze a logikailag összetartozó fogalmakat! Minden számhoz egy betű tartozzon! 
 (3 x 1) 3 pont 

1. termékéletgörbe     a) függvény  
2. fizetőképes fogyasztói igény   b) kereslet 
3. nyomtatott reklámeszköz   c) plakát 
 

Ezek a helyes párok. Minden helyes párosítás 1 pontot ér. 
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6. A következő állításokról azt kell eldöntenie, hogy igazak-e vagy hamisak. Ezt aláhúzással 
jelölje! Hamis állítás esetén indokolja meg, miért hamis! (Igaz állítás esetén nem kell 
indokolnia, a pontot akkor kapja meg.)  (2 x /1 + 2/) 6 pont 

 
a) A védjegyek eredet- vagy megkülönböztető jelek, de nincs jelentős szerepük a 

vállalati marketingben.  
 

Igaz – Hamis 
 
Indoklás: a védjegyek fontos szerepet játszanak a termékek azonosításában, ezért kiemelt 
jelentőségűek a marketingmunkában. 
 

b) A csomagolás magában foglalja azokat a tevékenységeket, amelyek a design-t 
vagy burkolóanyag-készítést jelentenek a termékek számára. Manapság a 
csomagolás a marketing hathatós eszközévé vált. 

 
Igaz – Hamis 

 
Indoklás: nem kell indokolni, mert az állítás igaz. 
 
Egy pont a helyes aláhúzásért, 2 pedig az indoklásért jár Az indoklásban a megalapozott, 
logikus válaszokat fogadjuk el, a mintától el szabad térni, a tanár belátása szerint. 
 
7. Egészítse ki a következő mondatok hiányzó részeit! (3 x 1) 3 pont 
 

a) A Public Relations a közönség körében javítja a vállalkozás imázsát, míg a/z reklám 
olyan egyirányú kommunikációs eszköz, melynek célja a vásárlás ösztönzése.  

 
b) A/z belső PR a vezetés és a dolgozók, valamint a szervezet egységei közötti 

kommunikációs kapcsolatok szervezését foglalja magában. Szoros a kapcsolata a 
humánpolitikával. 

 
c) A/z külső PR a vállalkozás teljes, a környezet felé irányuló kommunikációs 

kapcsolatrendszere.  
 
A megoldásban csak ezeket a szavakat fogadjuk el! Helyes megállapításonként 1 pontot 
adjunk! 
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