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Fontos tudnivalók 
 
 
 
A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra kizárólag a megadott pontszá-
mok 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. Soroljon fel Magyarország idegenforgalmilag is jelentős tavai közül négyet!   
 (4 x 1) = 4 pont 
 

1. Balaton  
2. Tisza-tó  
3. Fertő tó  
4. Velencei-tó  

 
Értékelés: A felsorolásban szereplő tavakon kívül kisebbeket is fogadjunk el, pl. Szelidi-tó, 
stb.! Minden helyes válasz 1 pontot ér. Egész részpont adható, többletpont nem.  
 
2. Az egyik hajózható tónál az újonnan nyíló kikötő létesítéséhez pályázatot ír ki a helyi 

önkormányzat. (4 + 2) = 6 pont 
 
a) Csoportosítsa az alábbi felsorolásból az Ön szerint alkalmas, valamint a nem odaillő 

üzleteket! Minden feltüntetetett üzlettípust be kell illesztenie az alábbi táblázat megfelelő 
oszlopába. (2 + 2) = 4 pont 

 
pizzéria, büfé, éjszakai bár, varieté, luxusétterem, lacikonyha, munkahelyi étterem, 
fagylaltozó 
 
 

Kikötőbe alkalmas Kikötőbe nem illő 
pizzéria, büfé, lacikonyha, fagylaltozó 
 

éjszakai bár, varieté, luxusétterem, 
munkahelyi étterem 

 
Értékelés: A helyes csoportosításért összesen 4 pont jár, azaz két helyes meghatározás ér  
1 pontot. Csak egész részpontszám adható. 
 
b) Milyen szempontok alapján választott? Soroljon fel indoklásul 2-2 szempontot!  

(2 x 1) = 2 pont 
 
Kikötőbe alkalmas: gyors, elvihető termékek, egyszerű, olcsó, nagy áteresztő képességű stb. 
 
Kikötőbe nem illő: magas kategóriájú, éjszakai nyitva tartású, drága, zárt vendégkörű stb. 
 
Több jó, a felsoroltaktól eltérő válasz is lehetséges, amit a szaktanár dönthet el. Az indoklásra 
akkor adjuk meg az 1-1 pontot, ha két-két jó választ írt a vizsgázó! 
 
 



 

írásbeli vizsga 1021 4 / 14 2011. május 13. 

Vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

3. Írja be a megfelelő nemzetközileg elfogadott fogalmakat a meghatározás után, a ki-
pontozott helyre! 

 (5 x 1) = 5 pont 
a) Utazásra vagy egyéb szolgáltatás, termék igénybevételére ösztönző, összetett, belső 

emberi indíték: motiváció. 
 

b) Szabad rendelkezésű jövedelem, amely az alapvető szükségletek kielégítése után  
az összjövedelemből fennmarad: diszkrecionális jövedelem. 

 
c) Természetjárás, utazgatás, idegenbe látogatás, idegenforgalom: turisztika/turizmus. 

 
d) Információk közlése, tájékoztatás, információk cseréje, összeköttetés, kapcsolat, 

érintkezés: kommunikáció. 
 

e) Területi, táji, körzeti; valamely nagyobb, elkülönített területi egység: régió. 
 
Értékelés: A vizsgázó válaszának tartalmában a fentiekkel kell megegyeznie. 1-1 pontot 
adhatunk a helyes válaszokért. Egész számú részpont adható. 
 
4. Foglalja össze a wellness lényegét! Tegyen öt érdemi megállapítást! (5 x 1) = 5 pont 
 
A wellness személyre szabott egészségmegőrző programok összessége, illetve bizonyos 
esetben gyógymódok, gyógykezelések együttes alkalmazása. A wellness részei lehetnek  
a torna, az egészséges táplálkozás, az úszás, a fitnesz, a masszázs stb. Beépülhet a hétközna-
pokba is, de leggyakrabban egy-egy szállodai tartózkodás (4-5 nap vagy egy hét) alkalmával 
veszik igénybe ezeket a szolgáltatásokat. 
A wellness csomagok alapja az úszás, illetve a vízhez kapcsolódó tevékenységek, kezelések 
(vízi aerobic, vízi fitnesz, víz alatti masszázs stb.), a számtalan szauna (a hagyományos 
szaunától az infraszaunáig), a különféle masszázsok a gyógymasszázstól a thai masszázsig, 
valamint a jóga egyes fajtái. Jól kapcsolhatók a szabadban vagy teremben végzett 
tevékenységek, sportlehetőségek is. 
Mivel a wellness alapja az egészségmegőrzés és bizonyos esetekben a gyógyítás, ezért 
szervesen kapcsolódik hozzá az egészséges táplálkozás. 
 
Értékelés: A fenti meghatározásból a vizsgázónak elegendő 5 érdemi megállapítást tennie  
az 5 pontért. Többletpont nem, de egész részpontszám adható.  
 
5. Önnek az egészséges táplálkozás elveit figyelembe véve kell összeállítania egy 

menüsort. Soroljon fel négy olyan szempontot, melyeket ajánlott betartani!  
  (4 x 1) = 4 pont 

1. Jellemzőbb legyen a főzés, grillezés, párolás, mint a zsírban sütés! 
2. Ne legyen sok bundázás, rántás helyett habarás vagy könnyebb sűrítési módok! 
3. Vegyük figyelembe az idényszerűséget! 
4. Vitaminban gazdag nyersanyagokat alkalmazzunk! 

 
Értékelés: A megadottakon kívül még nagyon sok válasz elfogadható, pl. az energiatartalom 
figyelembevétele, ne ismétlődjön a menün belül az elkészítési technológia, kevés só és cukor 
hozzáadása, egészségesebb nyersanyagok: hal, baromfi, saláták, tejtermék stb. Akkor adjunk 
pontot, ha a válasz tényleg a kérdésre vonatkozik, azaz az egészséges táplálkozás és a menü 
összeállítás kapcsolatára. Többletpont nem, de egész részpontszám adható. 
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6. A turizmus lebonyolításában nagyon sok szervezet vesz részt.  
Közéjük tartoznak az utazási irodák és az utazási ügynökségek is. 2 + 1 = 3 pont 

 

a) Soroljon fel az utazási irodák feladatai közül négyet!  (2 x 1) = 2 pont 
 

1. Belföldi és külföldi utazások szervezése 
2. Utazások értékesítése 
3. Fizetővendéglátás közvetítése 
4. Menetjegy-értékesítés 

 

Értékelés: Elfogadható még: szálláshely-értékesítés és -közvetítés, idegenvezetés szervezése, 
tolmácsszolgálat, programszervezés és értékesítés, vízum ügyintézés stb. 2-2 helyes válaszért 
jár az 1-1 pont. Egész számú részpont adható. 
 

b) Fogalmazza meg, miben különbözik az utazási ügynökség az utazási irodától! 1 pont 
 

Az utazási ügynökség önállóan nem szervez csomagtúrákat/utazásokat, csak az utazási 
irodák által összeállított utakat közvetíti az utasoknak. Kisebb a szervezet. 
 

Értékelés: Csak akkor fogadjuk el a választ, ha tartalmazza a lényegi különbséget! 
 

7. Az utóbbi években végbement fejlesztések hatására megnőtt a gazdasági verseny  
a vállalkozások között. Döntse el az alábbi állításokról (aláhúzással jelölje), hogy 
igazak-e vagy hamisak! Hamis válasz esetén indokolnia is kell. (5 x 1) = 5 pont 

 
• Tisztességtelen vállalati magatartásról akkor beszélünk, ha egy vállalat többlet teljesít-

mény nélkül jut előnyhöz.  
Igaz – Hamis 

Indoklás:  
 

• A gazdasági verseny kibontakozásának feltétele, hogy a kereslet haladja meg a kínálatot. 
Igaz – Hamis 

 
Indoklás: A kínálatnak kell meghaladnia a keresletet. 
 

• A monopolhelyzet serkenti a versenyt. 
Igaz – Hamis 

 

Indoklás: A monopolhelyzet gátolja a versenyt. 
 

• A gazdasági verseny rendszerint árnövekedést eredményez. 
Igaz – Hamis 

 

Indoklás: A gazdasági verseny általában az árak csökkentésére készteti az eladókat. 
 

• A vendéglátás az élelmiszer-kiskereskedelemmel és az autógyártással is versenyben áll. 
Igaz – Hamis 

 

Indoklás: A vendéglátás az élelmiszer-kiskereskedelemmel versenyez, az autógyártással 
azonban nem. 
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Értékelés: Az igaz állításokat nem kell indokolni, akkor is jár az egy pont. Egyéb, a szaktanár 
által helyesnek ítélt indoklás is elfogadható. Egész számú részpont adható. 
 
8. Iskolája kirándulást tervez saját autóbuszukkal az egyik magyarországi világörökségi 

helyszínre. Válasszon Ön a lehetőségek (magyar világörökségek) közül, és a levélben 
nevezze meg azt!        (2 + 3 + 3) = 8 pont 

 
A kiránduláson 31 fő diák és 2 fő tanár vesz részt. Szeretnék az ott töltött időt a leghasznosab-
ban eltölteni, ezért idegenvezetést kérnek a helyi önkormányzattól vagy az ottani tourinform 
irodától. (Cím: helység neve, Fő utca 1.)  
Az Ön feladata az ajánlatkérő levél elkészítése. A kalkuláció végett 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: 
 

Angyal Éva 
 
Brillat-Savarin Szakiskola 
1010 Ibolyaváros, Kökény tér 6. 
 
Telefon: 00-36-99/9999999  
E-mail: angyal@brillat.hu 
 
 

Címzett: Tourinform/Önkormányzati hivatal 
a kiválasztott világörökség helyszínének neve (pl: Hollókő), Fő utca 1.  
 
Tárgy: ajánlatkérés      Dátum: 20xx. x hó x. nap. 
 
Tisztelt Hölgyem/Uram/Cím! 
 
A Brillat-Savarin Szakiskola 20xx. x hó x. napján a x világörökség megtekintését tervezi.  
A kiránduláson 31 diák és 2  tanár vesz részt.   
Szeretnénk, ha idegenvezető segítené a hely 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 
 
Angyal Éva 
programszervező 
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Értékelés: 2 pont jár azért, ha a vizsgázó meg tud nevezni egy világörökségi helyszínt 
Magyarországon. Pl. Pécsi Ókeresztény sírkamrák, Pannonhalmi Bencés Főapátság és 
természeti környezete, Budapest Duna-parti látképe, a Budai Várnegyed, az Andrássy út és 
történelmi környezete, Hollókő ófalu és táji környezete, Hortobágyi Nemzeti Park, - a Puszta, 
Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt barlangjai, Tokaji történelmi borvidék kultúrtáj, 
Fertő/Neusiedlersee kultúrtáj. 
 
3 pont adható, ha a levél megfelel a szerkezetre vonatkozó előírásoknak. Egész számú 
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 tartalmazza a cég 
nevét, 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, nem tudjuk a kreativitást jutalmazni! Egész számú 
részpont adható.  
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Szállodai alapismeretek 

 
1. Egy wellness szálloda igazgatója úgy határoz, hogy a mozgássérültek részére speciális 

szobákat alakít ki. Írja le, miben különböznek ezek a szobák a hagyományos 
szállodai vendégszobáktól! Tegyen öt érdemi megállapítást!  (5 x 1) = 5 pont 

 
1. Szélesebb ajtók  
2. Nincsenek küszöbök 
3. Más méretezésű bútorok 
4. Fürdőszobai kapaszkodók 
5. Alacsonyabban lévő kapcsolók 

 
Értékelés: Elfogadhatjuk még: kerekes székkel is megoldott zuhanyzás lehetősége, speciális 
WC, több jelzőberendezés stb. Egyéb, a szaktanár által helyesnek ítélt válasz is elfogadható. 
Többletpont nem, de egész részpontszám adható. 
 
 
2. A wellness szálloda igazgatója a szállodanyitás során kiemelkedő munkát végzett 

dolgozóit megjutalmazza. A legjobbak számára incentive túrát szervez.  
  (2 x 2) = 4 pont 
 
a) Foglalja össze az incentive utak lényegét! Tegyen két érdemi megállapítást!  

 
Ösztönző, magas színvonalú utazás, amely a jutalmazás egyik eszköze a munkáltató 
kezében.  Egyedülálló, különleges és maradandó élményt nyújt a résztvevők számára.  
 
A fenti meghatározás a lényeget tartalmazza, de a javító szaktanár más, szakmailag helyes 
válaszra is megadhatja a két pontot. Egész részpont adható. 
 
b) A legjobb munkatársak incentive utazását kétnaposra tervezik, ezért szállásról is gondos-
kodni kell. Szóba jöhet-e Ön szerint a „timeshare” szálláshely megoldásként? Húzza alá a he-
lyesnek ítélt választ! Választását röviden indokolja!  

Igen  Nem 
 
Indoklás: Nem, mivel a „timeshare” rendszer üdülési jog megszerzését jelenti valamely 
szálláshelyen, elsősorban üdülőszállodában. Az igénybevétel időtartama általában hosszabb 
még akkor is, ha nem a tulajdonos veszi igénybe. 
 
Értékelés: A két pont akkor jár, ha helyes az indoklás. Csupán az igen/ nem válaszok 
aláhúzásáért nem jár pont. Megfelelő indoklással mindkét válasz helyes lehet. Véleményünk 
szerint a nem válasz és a hozzá tartozó indoklás az igaz. Ettől eltérő, a szaktanár által 
helytállónak ítélt válasz is elfogadható a megfelelő indoklással. 
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3. A wellnesss szálloda igazgatója a dolgozói kirándulásra magas színvonalú szálláshe-
lyeket keres. Az alábbiak közül melyeket javasolná számára?  
(Aláhúzással jelölje!)  2 pont 

 
1. Fizetővendéglátás/Zimmer frei/Bed&Breakfast 
2. Falusi szállásadás/falusi turizmus 
3. Négycsillagos szálloda 
4. Üdülőszálloda 

 
Az értékelésnél csak ez a két válaszlehetőség fogadható el. Egész részpont adható, ha csak  
az egyiket jelöli be a vizsgázó. 
 
 
4. A szálloda igazgatója a szálláshelyen kedvezményes árat szeretne elérni. Soroljon fel  

a szállodai árképzés során alkalmazott árdifferenciálási eszközök közül négyet! 4 pont 
 

1. A szoba jellemzői (fekvése, berendezése, egyedi adottságai) 
2. Szezonárak 
3. Mennyiségi kedvezmény (pl. csoportárak) 
4. Package ár 

 
Értékelés: Elfogadható még: a fizetés ideje és módja, utazási iroda/utazásszervező/szerződött 
partnerek/helyfoglalási rendszere, felár (jelentős események, egyágyas felár, gyermekkedvez-
mény, tartózkodási idő hossza, klubtagsági, szövetségi kedvezmény/törzsvendég. Az értékelés-
nél a javító tanár más, szakmailag helyes választ is elfogadhat. Egész részpont adható, több-
letpont nem. 
 
 
5. Az alábbi kifejezések között talál egy kakukktojást. Választását aláhúzással jelölje és 

indokolja meg! (2 x 2) = 4 pont 
 

a) üdülési csekk 
    utazási csekk 
    postai csekk 
    voucher 

 
Indoklás: A postai csekk nem tartozik az utazásra irányuló készpénz nélküli fizetési 
eszközök közé. 
 
Értékelés: A postai csekk a felsoroltak közül az egyetlen, amely nem az utazásra irányuló 
készpénz nélküli fizetési eszköz, ezért más kakukktojás nem választható ki.  
 

b) Rack Rate 
    Corporate Rate 
    Occupancy Rate 
    Package Rate 

 
Indoklás: Az Occupancy Rate nem egy árkategória (hanem a foglaltsági mutató angol 
elnevezése). 
Értékelés: Csak ez az egy helyes válasz fogadható el. A kettő pont csak akkor jár, ha helyesen 
indokol a vizsgázó. Az aláhúzásért nem jár pont. Egész részpont adható. 
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6. A wellness szálloda igazgatója a nagyobb árbevétel reményében valamelyik 
szállodalánchoz szeretne tartozni. A következő kérdések a szállodaláncokkal 
kapcsolatosak.         (2 + 3 + 1) = 6 pont 

 
a) Határozza meg el a „szállodalánc” fogalmát!  2 pont 
 
Fogalom: Földrajzilag eltérő helyeken található szállodák, amelyek közös név vagy 
üzemeltetés alatt működnek. 
 
A fogalom magyarázata ne szó szerint, hanem tartalmilag feleljen meg a megoldókulcsban 
szereplőnek a 2 pontért. Egész részpontszám adható, ha a válasz kevésbé jellemző, vagy 
hiányos.  
 
b) Nevezze meg a szállodaláncok három fontos jellemzőjét! 3 pont 

• Sztenderdizált/azonos színvonalú egységek 
• Ismert márkanév 
• Nemzetközi terjeszkedés 

 
Értékelés: Elfogadható jellemző még: törzsvendégkör, központi/közös értékesítés, magas 
színvonal, kapcsolódás névhasználati/üzemeltetési szerződéssel, jól bevált üzemeltetési 
módszerek stb. Ezen felül a szaktanár által helyesnek ítélt válaszok is elfogadhatóak. Minden 
helyes jellemzőért egy pont jár, többletpont nem adható. 
 
c) Írja le két ismert szállodalánc nevét!  1 pont 
 
Hilton, InterContinental, Accor, Hyatt, Novotel, Sofitel, Marriott, Kempinski, Corinthia, 
Ramada, Etap, Holiday Inn stb. 
 
Értékelés: Két helyes válaszért jár az egy pont, részpont és többletpont nem adható.  
 

 
7. Tegye igazzá az alábbi hamis állításokat! (2 x 1) = 2 pont 
 
a) A városi szállodák legjellemzőbb vendégkörét a családok jelentik, akik általában 2-3 

éjszakát töltenek el hétköznapokon. 
 

Helyesen: A városi szállodák legjellemzőbb vendégkörét az üzletemberek jelentik. 
 
b) A mozgó szállodák közül a legmagasabb igények kielégítésére a rotelek képesek. 
 

Helyesen: A mozgó szállodák közül a legmagasabb színvonalat a luxushajók (esetleg  
a hosszújáratú repülőgépek) biztosítják. 

 
Értékelés: A mondatok szimpla tagadásáért nem jár pont, de a megadottól eltérő, helyes 
megállapításért megadhatjuk az 1-1 pontot. 
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8. A wellness szálloda igazgatója az Ön segítségét kéri, hogy versenytársait felmérje. 
Soroljon fel három jellemző szempontot a konkurencia azonosítására! (3 x 1) = 3 pont 

 
1. Hasonló szolgáltatásokat nyújtanak. 
2. Hasonló színvonalúak. 
3. Azonos vendégszegmenseket céloznak meg. 

 
Értékelés: Ezen kívül minden ésszerű megoldást fogadjunk el, pl. földrajzi közelség, hasonló 
árszínvonal, azonos osztályba sorolás, stb.! Egész részpont adható, többletpont nem. 

 
 

Marketing alapismeretek 
 
1. Új wellness szálloda létesítését tűzte ki célul egy hazai befektető. A szálloda vezetősége 

megkéri Önt, hogy segítse munkájukat.    (6 x 1) + 1 = 7 pont 
 
a) Állítsa helyes sorrendbe a következő folyamatrészeket! A megfelelő sorrendhez tartozó 

betűjelet írja a kipontozott helyre! (6 x 1) = 6 pont 
 

a) Az ötletek szelektálása  
b) Új ötletek kutatása 
c) Értékelés 
d) A termék fejlesztése  
e) A termék piaci bevezetése 
f) Piaci tesztelés 

 
1. b  2. a  3. d  4. f  5. e  6. c 
 

b) Milyen folyamatra (feladatra) vonatkoznak a meghatározások?  1 pont 
 
Termékfejlesztés. 
 
Értékelés: Minden helyes sorrend-meghatározásért 1 pontot adjunk! Csak ez a sorrend 
helyes, hibás válasz nem fogadható el. Egész részpont adható. A termékfejlesztés megneve-
zésért 1 pont jár.  
 
 
2. Célszerű, ha a wellness szálloda szolgáltatásainak népszerűsítésére PR tevékenységet 

is folytat. (1 + 3 + 2 + 2 + 3) = 11 pont 
 
a) Röviden mutassa be ennek a kommunikációs eszköznek a lényegét (fogalmát)! 1 pont 
 
A PR: Kapcsolatszervezés, nyilvánossági munka (Public Relations). Olyan tevékenység, 
amelynek célja, hogy üzleti partnerei szemében a lehető legjobb képet mutassa a szervezet-
ről, és elnyerje a partnerek bizalmát. 
 
Az értékelésnél a javító más, szakmailag helyes választ is elfogadhat.  
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b) A wellness szálloda vezetősége a megnyitást előkészítő eseménysorozat alkalmával külső 
PR eszközöket is szeretne használni. Kik a lehetséges célcsoportok? Soroljon fel hármat 
közülük!  (3 x 1) = 3 pont 

 
1. Helyi szervezetek 
2. Helyi lakosság 
3. Civil szervezetek 

 
Értékelés: A fenti válaszokon túl elfogadható még: szakmai és közéleti személyiségek, szakmai 
szervezetek, szakmai érdekképviseletek, politikai pártok, országos hatáskörű szervezetek stb. 
Az értékelésnél a javító tanár más, szakmailag helyes választ is elfogadhat. Egész részpont 
adható. 
 
c) Napjainkban az imázsépítésre minden vállalat, szervezet nagy hangsúlyt fektet. Mutassa be 

néhány mondatban az imázs szerepét az üzleti életben! Körvonalazza jelentőségét a ven-
déglátásban és a szállodaiparban! 2 pont 

 
Szerepe, jelentősége: Az imázs szerepe a turizmus, a vendéglátás, illetve egy szálloda eseté-
ben igen nagy, hiszen a vendégek az utazást és a szállást gyakran még azelőtt lefoglalják, 
mielőtt valójában megismernék a szolgáltatást. Az utazási cél, illetve a szálloda kiválasztá-
sát befolyásolja az imázs és a bizalom az adott ország iránt. Egy szálloda esetében az imázs 
a vendégekben kialakult kép a szállodáról. A tervszerűen kialakított imázs tulajdonképpen  
a Corporate Identity. 
 
Értékelés: Nem várjuk el, hogy szó szerint a fenti választ írja le a vizsgázó. A két pont jár, ha 
a fentiekkel tartalmában megegyező választ kaptunk.  
 
d) Soroljon fel az imázs fajtái közül kettőt!  2 pont 
 

1. vállalati 
2. termék 
3. márka 

 
Értékelés: Elegendő két fajtát felsorolni a fenti háromból. Ha a vizsgázó magyar nyelven írja 
a dolgozatot és angolul sorolja fel az imázsfajtákat (Corporate, Product és Brand image) azt 
is fogadjuk el. Egész számú részpont adható.  
 
e) A wellness szálloda "Nyitó rendezvényt" tervez, amelyhez szponzorokat keres. Mit jelent  
a szponzorálás? Foglalja össze ennek lényegét! Tegyen 3 érdemi megállapítást! 3 pont 
 
A szponzorálás kétoldalú jogügylet. Olyan tevékenység, amellyel a vállalat a hasznos dol-
gokhoz való hozzájárulási készségét bizonyítja, de segíti az imázs kialakítását is. A szponzo-
ráló anyagilag vagy valamilyen áruval támogatja a szponzoráltat. A szponzorált reklámozza 
támogatóját, feltünteti a nevét. 
 
Értékelés: Az értékelésnél a javító tanár más, de szakmailag helyes választ is elfogadhat. 
Egész részpont adható. 
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3. Határozza meg, mire vonatkoznak az alábbi fogalommeghatározások! (2 x 1) = 2 pont 
 

• 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 
feltételek teljesítése esetén kizárólagos jogot biztosít bejelentőjének. 

 
• Márka: Név, kifejezés, jel, szimbólum, design vagy ezek kombinációja. Célja, hogy 

adott eladó vagy eladók adott csoportjának termékeit vagy szolgáltatásait azonosítsa, 
és megkülönböztesse őket a versenytársakétól. 

 
Minden helyes meghatározás egy pontot ér. A fenti fogalmaktól tartalmában eltérő válasz 
nem fogadható el.   
 
4. A wellness szálloda beszállítókat keres. Milyen szempontokat kell figyelembe vennie  

a szálloda vezetőségének a szállítók kiválasztása során? Soroljon fel négyet!  
(2 x 1) = 2 pont 

 
1. a termék minősége 
2. árak 
3. fizetési feltételek 
4. szállítói hírnév 

 
Értékelés: A fentieken kívül elfogadható még: szállítási költségek, referenciák, szállítandó 
mennyiség, stabilitási jellemzők, valamint a szaktanár által helyesnek ítélt válasz. Kettő helyes 
válaszért jár 1 pont, csak egész számú részpont adható. Többletpont nem jár. 
 
 
5. Melyik a kakukktojás és miért? Húzza alá, majd válaszát röviden indokolja! 
 2 x (1 + 1) = 4 pont 
 

a)  prospektus 
szórólap 
szájpropaganda 
katalógus 

 
Indoklás: A szájpropaganda nem nyomtatott reklámeszköz. 
 

b) tranzitút 
 művi út 
 szolgálati út 
 klasszikus út 
 
Indoklás: A szolgálati út nem tartozik a disztribúciós rendszerhez, az az emberierőforrás-
menedzsmentben használatos fogalom.   
 
Értékelés: Egy pont jár a helyes tényező kiválasztásáért és egy pont a helyes indoklásért. 
Részpont adható. A fentiektől eltérő indoklás nem fogadható el.  
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6. A wellness szálloda tervezi, hogy online szobafoglalási lehetőséget is kínál majd 
vendégei részére. Melyek az online szobafoglalás előnyei? Soroljon fel közülük 
négyet! (4 x 1) = 4 pont 

 
1. gyors 
2. kényelmes 
3. interaktív 
4. költségtakarékos/olcsó 

 
Értékelés: A fenti válaszokon túl elfogadható még: kedvezményeket lehet igénybe venni, át-
gondolható a döntés stb. Az értékelésnél a javító tanár más, szakmailag helyes választ is elfo-
gadhat. Egész részpont adható, ha kevesebb jó választ ad a vizsgázó. Többletpont nem ad-
ható.  
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