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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-turizmus alapismeretek 
 
1. Ön a Jó Hangulat Kft. rendezvényszervezési osztályának asszisztense. A kft. székhelye: 
Budapest 1165 Napsugár utca 12. Telefon: 00-36-19/123456; fax: 00-36-19/111122; e-mail: 
johangulat@johangulat.hu 
Főnöke azt kéri Öntől, hogy vegyen részt a soron következő szakmai esemény programjának 
összeállításában.  
Az esemény résztvevői a hazai gasztronómiai szakemberek közül kerülnek ki. A résztvevők 
toborzása meghívással történik egy előzetes címlista alapján. Várható vendégszám: 50 fő. 
A szakmai rendezvény tervezett időpontja: 20XX. 05. 25-27. 
A szakmai rendezvény helyszíne: Szamorodni Konferencia és Wellnessközpont Tokaj, Seregi 
utca 12.  
A rendezvényen a második napon külön programként borkóstolást szeretnének szervezni az 
esti vacsora után, az adott borászat pincéjébe. Céljuk: legalább ötfajta tokaji borkülönlegesség 
bemutatása, szakmai ismertetéssel.  
 
Az Ön feladata, hogy Boros Dalma nevében, cége számára konkrét árajánlatot kérjen az 5 
Puttonyos Kereskedőháztól (3910 Tokaj, Hegyalja út 45.), és mérje fel az egyéb kulturális és 
szórakoztató programok lehetőségét, amelyeket az ajánlattevő Önöknek nyújtani tudna.  
 
Az üzleti levelezés szabályait figyelembe véve készítse el a kért feladatot!             5 pont 
 
Mintalevél: 
 
Boros Dalma 
Jó Hangulat Kft.  
Budapest, 1165 Napsugár utca 12. 
Telefon: 00-36-12/123456  
Fax: 00-36-19/111122 
E-mail: johangulat@johangulat.hu  

 
 

Címzett: 5 Puttonyos Kereskedőház  
3910 Tokaj, Hegyalja út 45. 
 
Tárgy: ajánlatkérés      Dátum: 20xx. x hó x. nap 
 
Tisztelt Hölgyem/Uram/Cím! 
 
A Jó Hangulat Kft. Tokajban szakmai konferenciát szervez, amelynek keretében 
borkóstolást tervezünk a résztvevők számára a tokaji borkülönlegességek megismertetése 
érdekében. Erre lehetőség szerint az Önök pincészetében kerülne sor.  
Öt különböző borfajta kóstoltatásához kérjük az Önök javaslatát és árajánlatát. 
A résztvevők várható létszáma 50 fő. 
A borkóstolás tervezett időpontja 20XX. 05. 26. - az esti órákban. 
Tervezzük kulturális és szórakoztató programok beiktatását is a borkóstolás alatt. 
Kérem, lehetőségeik függvényében tegyenek erre is javaslatot, és készítsenek árajánlatot.   
 
Válaszukat a fenti címre kérjük. 
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Üdvözlettel és köszönettel: 
 
Boros Dalma 
asszisztens 
 
Értékelés: 5 pont adható, ha a levél megfelel a szerkezetre és a tartalomra vonatkozó 
előírásoknak. Egész számú részpont értelemszerűen adható. 
Maximum 3 pont jár, ha a levél formai szempontból, szerkezetileg megfelel az üzleti levelezés 
követelményeinek. További 2 pont adható a megfelelő tartalmi elemekért.  
 
Az üzleti leveleknek általánosan elfogadott szerkezete van. A fejléc tartalmazza a feladó nevét, 
cégmegjelölését, címét, telefon és faxszámát, e-mail címét. 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. 
 
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 érdekében többletpontszámmal nem 
tudjuk a kreativitást jutalmazni. 
 
 
2. Főnöke a szakmai program összeállításában is kéri az Ön segítségét. Ismertesse számára az 

alábbi fogalmakat!                    3 pont 
 
Plenáris ülés: A kongresszuson/konferencián valamennyi résztvevő számára rendezett 
előadás/gyűlés. 
Szimpózium: Szakmai kérdésekről, kevés résztvevővel, szűkebb körben tartott tanácskozás.  
Szekcióterem: A kongresszuson/konferencián - a résztvevők kisebb csoportjának - 
megbeszélésre szolgáló kisebb alapterületű terem. 
 
A helyes fogalommeghatározásokért 1-1 pont adható. Nem szó szerinti megfogalmazást 
várunk el, de a definíciók tartalmilag fedjék le a megadottakat! Többletpont nem adható. 
 
3. Arra kéri Önt főnöke, hogy foglalja össze számára, amit egy forgatókönyv kapcsán tudni 

érdemes.              (1 + 1 + 4) 6 pont 
 
a) Forgatókönyv fogalma:  Egy feladat végrehajtásának menetét leíró tervezet.             1 pont 
 
b) Győzze meg főnökét arról, hogy miért szükséges a forgatókönyv készítése! Tegyen három 

érdemi megállapítást!  1 pont 
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1. Segít a feladatok rendszerezésében 
2. Segítséget nyújt ismétlődő, hasonló feladatok megoldásában  
3. Ellenőrzés, visszacsatolás eszköze is lehet  

 
Ezen kívül a szaktanár további, általa szakmailag helyesnek ítélt megoldást is elfogadhat. 
Többletpont nem adható. Csak a teljes körű megoldásért adható az összesen egy pont. 
 
c) Magyarázza el főnökének a résztvevői és a lebonyolítói forgatókönyv tartalma és célja 

közötti főbb különbségeket!  4 pont 
 
A résztvevői forgatókönyv a résztvevők tájékoztatására készül. Tartalmazza az esemény 
időpontját, a történés/programpont leírását, az esemény feltételeit. 
A lebonyolítói forgatókönyv az eldöntött tennivalókat foglalja össze a szervezők és 
lebonyolítók részére. Szervezési feladatok megoldásában is segít. Tartalmazza a feladatok 
leírását, a felelősök körét, a végrehajtás határidejét, feltételeit és egyéb szükséges 
tudnivalókat, háttér információkat.  
 
Nem szó szerinti megoldást kérünk. Legalább négy érdemi megállapítást tartalmazzon a 
válasz a maximális 4 pontért. Többletpont nem adható, egész részpont igen. 
 
4. Az Önök vállalata elfogadta az 5 Puttonyos Kereskedőház ajánlatát. Főnöke kéri, hogy 

ellenőrizze, a kapott nyugta megfelel-e a szigorú számadású bizonylatok 
követelményeinek.  (4 + 7) 11 pont 

 
a) Nevezzen meg négy olyan információt, amelynek egy nyugtán kötelezően szerepelnie kell!  

         4 pont 
1. A nyugta kibocsátásának kelte 
2. A nyugta sorszáma, amely a nyugtát azonosítja 
3. A nyugta kibocsátójának adószáma, valamint a neve és címe 
4. A termék értékesítésének, a szolgáltatás nyújtásának adót is tartalmazó ellenértéke 

 
Tartalmában ezzel megegyező megoldás fogadható el. 
 
b) Főnöke részére készítse el a rendezvényen várható költségek összesített kimutatását! 7 pont 

A következő adatok állnak rendelkezésére: 
• összes résztvevő száma: 50 fő 
• éjszakák száma: 2 éj 
• szállásköltség: 7 000 Ft+áfa (18%)/fő/éj 
• borkóstoló: 2 200 Ft (áfát tartalmazza)/fő 
• étkezések költsége (3 napra összesen): 4800Ft + áfa (25%)/fő 
• terembérleti díjak összesen: bruttó 200 000 Ft  
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Szolgáltatás 
megnevezése 

Számítások leírása/segédszámítások Várható bruttó 
költség (Ft-ban) 

Szállás 7 000 x 1,18 = 8 260 Ft/fő/éj  
8 260 x 50 fő = 413 000 Ft/éj 
413 000 x 2 nap = 826 000 Ft 

826 000,- 

Borkóstoló  2 200 x 50 = 110 000 Ft 110 000,- 
Étkezések 4 800 x 1,25 = 6 000 Ft  

6 000 x 50 fő = 300 000 Ft 
300 000,- 

Terembérlet  200 000 Ft 200 000,- 
Összes költség  826 000 + 110 000 + 300 000 + 

200 000 =1 436 000 Ft 
1 436 000,- 

 
A feladat pontozása a következők szerint történik: 

Szállás  7 000 x 1,18 = 8 260 Ft/fő/éj  
8 260 x 50 = 413 000 Ft/éj 
413 000 x 2 = 826 00 Ft 

1 pont
1 pont
1 pont

Borkóstoló  2 200 x 50 = 110 000 Ft 1 pont
Étkezések 4 800 x 1,25 = 6 000 Ft 1 pont
 6 000 x 50 = 300 000 Ft 1 pont
Terembérlet  200 000 Ft ezért nem jár pont
Összes költség  826 000 + 110 000 + 300 000 + 200 000 = 

1 436 000 Ft 
1 pont

Egész számú részpont adható.  
 
5. A rendezvény lebonyolításához vendéglátó értékesítő munkakörbe kívánnak új 

alkalmazottat felvenni. Soroljon fel négy munkakört, ahol a vendégek kiszolgálása a 
feladat!  2 pont 

 
1. Felszolgáló/pincér 
2. Sommelier  
3. Teremfőnök 
4. Vendéglátó eladó/pultos  

 
Elfogadható még: barista, barman, fizetőpincér, éttermi vezető, mixer  stb.  
A szaktanár elfogadhat további helyesnek ítélt megoldást is. Két helyes megoldásért jár egy 
pont. Egész részpont adható, többletpont nem.  
 
6. Az alábbi felsorolások közül aláhúzással válassza ki az oda nem illő kakukktojást! 

Választását röviden indokolja!         [(1 + 1) x 3] 6 pont 
gyógyturizmus 
falusi turizmus 
üdülés  
konferenciaturizmus  

 
Indoklás: A konferenciaturizmus a hivatásturizmus része, a többi a szabadidős turizmus 
ágába tartozik.  
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Egri leányka  
Olaszrizling 
Oportó  
Szürkebarát  

 
Indoklás: Az oportó vörösbor (vörös borszőlő), a többi fehérbor.   
 

tálalás 
darabolás  
expediálás 
díszítés 

 
Indoklás: A darabolás a vendéglátó termelési folyamatok közül nem a befejező 
műveletekhez tartozik, hanem az előkészítés fázisához.  
 
Minden helyes aláhúzásért egy pont jár. A helyes indoklás további egy pontot ér. A fentiektől 
eltérő, szakmailag helyes válasz megfelelő indoklással elfogadható.  
 
7. Határozza meg a következő fogalmak jelentését! (3 x 1) 3 pont 
 
Utazási csomag: olyan utazási szolgáltatás, amelyet az utazásszervező állít össze, és legalább 
kettő utazási szolgáltatás előre megállapított együttesét összesített áron nyújtja.  
 
Szállítók: olyan vállalatok és egyének, akik a vállalkozásokat a működésükhöz szükséges 
termékekkel/árukkal látják el. 
 
Leltár: a vállalkozás vagyonáról készített kimutatás, amely egy meghatározott időpontban 
részletesen, mennyiségben és értékben mutatja a gazdálkodó szervezet vagyonát/az 
anyagok, tárgyak készletének számszerű és pénzértékben történő kimutatása. 
 
Minden helyes válaszért 1-1 pont jár. A fentiektől eltérően megfogalmazott, de tartalmilag 
helyes meghatározások is elfogadhatóak. Részpont adható, figyelembe véve, hogy az csak 
egész szám lehet. 
 
8. Egészítse ki a következő állításokat az oda illő fogalmakkal!               4 pont 
 
A vírusokat, baktériumokat és gombákat összefoglalóan mikroorganizmusoknak nevezzük.   
 
Az/a készletek azok a forgóeszközök, amelyek raktározhatók, mennyiségi mérőszámokkal 
mérhetőek. Ide tartoznak a különböző beszerzett áruféleségek is. 
 
Azt a balesetet, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal 
összefüggésben éri annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának 
mértékétől függetlenül, munkabalesetnek /munkahelyi balesetnek nevezzük.  
 
Az/a turisztikai motiváció/motiváció az az utazási szándék, amely az embereket a 
turizmusban való részvételre ösztönzi.  
Csak olyan válaszok fogadhatóak el, melyek tartalmilag lefedik a fentieket. Minden helyes 
válaszért 1-1 pont jár. Részpont adható, figyelembe véve, hogy az csak egész szám lehet. 
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Szállodai alapismeretek 

 
1. A Jó Hangulat Kft. soron következő szakmai konferenciájának résztvevői az üzleti élet 

képviselői, ezért business szobákban helyezik majd el őket. Soroljon fel négy olyan 
többletfelszerelést, amely ezt a szobatípust megkülönbözteti a standard szobáktól!  

2 pont 
1. Felszerelt íróasztal 
2. WI-FI lehetőség 
3. Hangpostafiók-szolgáltatás 
4. Számítógép 

 
Elfogadható még a szaktanár belátása szerint egyéb, szakmailag helyesnek ítélt válasz is. Két 
helyes megoldásért egy pont jár. 
 
2. A Jó Hangulat Kft. vezetősége úgy döntött, hogy a már megrendelt nagy létszámú 

konferenciák lebonyolításához saját szálláshelyet alapít. Felmerült a panzió, a szálloda és a 
közösségi szálláshely létesítésének ötlete.  
A választásban főnöke az Ön segítségét kéri. Érveljen az Ön szerint legmegfelelőbbnek 
vélt szállástípus mellett! Tegyen három érdemi megállapítást!  3 pont 

 
A legalkalmasabb szállástípus a szálloda 
E mellett a következő érvek szólnak:   
 

1. A felmerült lehetőségek közül a legmagasabb színvonalat képviseli. 
2. Befogadóképessége 11 szobánál több, azaz elegendő a viszonylag nagyobb 

rendezvények résztvevőinek elszállásolásához is. 
3. A szálloda nyújtja a legtöbb szolgáltatást. 

 
A legjobb választás a szálloda, melynek indoklására a fentieken kívüli egyéb logikus 
megoldást is elfogadhat a szaktanár. Minden helyes érvért egy pont jár.  
Ha a vizsgázó a panziót választja, maximum 2 pont adható, amelyhez a következő érvek 
fogadhatók el:  
1. Nagyvárosokban jellemző, általában jól megközelíthető helyeken  
2. Mivel a szobák száma legfeljebb 10, ezért maximum 20 főt tud elszállásolni, tehát inkább a 
kis létszámú rendezvényekre alkalmas  
3. A szállás mellett egyéb szolgáltatásokat is nyújthat (vendéglátás, üzleti szolgáltatások),  
4. Családias hangulatú, így személyre szabott a vendégigények kielégítése 
A közösségi szálláshely nem alkalmas a konferencia résztvevők elszállásolására, így erre ne 
adjunk pontot. 
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3. A szállodák üzemeltetése során különböző költségek merülnek fel. Csoportosítsa az alábbi 
költségeket a táblázatban feltüntetett kategóriák szerint!  3 pont  
 
földgázfogyasztás díja, anyagköltség, törölközőmosatás díja, értékcsökkenési leírás, 
elektromos áram díja, egyenruha, bekészítés költségei, bérköltség, vízdíj  

Költségnemek   Energiaköltség  Room's division költségek 
anyagköltség  vízdíj törölközőmosatás díja  
bérköltség  elektromos áram díja  egyenruha  
értékcsökkenési leírás  földgázfogyasztás díja  bekészítés költségei 

 
Csak ez a csoportosítás fogadható el. A sorrend nem számít. Egy pont jár, ha mind a három 
költséget helyesen, a megfelelő oszlopba írta a vizsgázó. Egy oszlop teljes körű kitöltése tehát 
egy pontot ér.  
 
4. Minden szálláshely esetében fontos az egészségügyi szempontok figyelembevétele. 

Egészítse ki az erre vonatkozó megállapításokat! (4 x 1) 4 pont  
 

a) A vendégszobákat az előírt gyakoriság szerint, azaz naponta kell takarítani. 
b) A tisztító- és fertőtlenítőszereket eredeti csomagolásban és külön helyiségben kell 

tárolni.  
c) Az ételek előállításában részt vevő dolgozóknak a személyi higiénés alkalmassági 

vizsgálat keretében „Egészségügyi nyilatkozat”–ot kell kitölteni. 
  

Minden helyes válasz egy pontot ér. A fentiekkel tartalmában megegyező, szinonim 
fogalmakat is fogadjunk el. Egész részpont adható.  

5. Főnöke olvasott a Zöld Szálloda programról.  Mondja el neki ennek a programnak a 
lényegét. Tegyen két érdemi megállapítást!  2 pont 

 
Környezetvédelmi program, melynek keretében azokat a szállodákat díjazzák, amelyek a 
legtöbbet teszik a környezetvédelem érdekében. A szállodák pályázat útján nyerhetik el a 
Zöld Szálloda címet.   
 
A teljes körű válaszért két pont jár. Egész részpont adható.  Ettől eltérő, de tartalmában a 
lényeget tükröző válasz is elfogadható. 
  
6. A szakmai konferenciára érkező vendégek fogadása során különböző feladatok merülnek 

fel. Párosítsa össze a leginkább egymáshoz tartozó fogalmakat!  2 pont 
 

1. bejelentőlap kitöltése  a) cashier  
2. étkezési kupon  b) vendégkönyv 
3. számlanyitás  c) check-in 
4. érkezés dátuma  d) félpanzió 

Megoldás: 1-c; 2-d; 3-a; 4-b  
Ettől eltérő, de szakmailag helyes csoportosítást is elfogadhat a szaktanár. Két helyes 
megoldásért egy pont jár. Egész részpont adható. 
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7. A Jó Hangulat Kft. vezetősége a tervezett szálláshely megnyitása kapcsán a munkaerő-

gazdálkodás kérdéseiben is kéri az Ön segítségét.  (1 + 2 + 4 + 4) 11 pont 
 
a) Határozza meg az alábbi fogalmat!                 1 pont 
Munkaerő-gazdálkodás: A munkaerő lehetőség szerinti leghatékonyabb kihasználására 
irányuló vezetői tevékenység.   
Nem szó szerinti megoldást várunk. Tartalmában a fentivel megegyező válaszért is jár az egy 
pont. 
 
b) Nevezzen meg kettőt a szállodai munkaerő-gazdálkodás sajátosságaiból!  2 pont 

1. Jellemzően három műszakos üzemeltetés 
2. Folyamatos nyitva tartás (vasárnap, ünnepnap) 

 
Elfogadható még: magas a női dolgozók aránya, nem felcserélhető munkakörök, szezonális 
ingadozás, különböző képzettségű emberek, magas fluktuáció. Minden helyes válasz egy 
pontot ér. Többletpont nem adható. 
 
c) Soroljon fel négy szempontot, amely leginkább befolyásolja a szállodai létszám nagyságát! 
 4 pont  

1. A szálloda nagysága, mérete 
2. A szálloda típusa, nyújtott szolgáltatásai 
3. Gépesítettség szintje 
4. Vendégkör összetétele, vendégek elvárásai 

Elfogadható még: a szálloda színvonala, a munka szervezettsége, építészeti adottságok, a 
szálloda kihasználtsága/foglalások aránya stb. Minden helyes válasz egy pontot ér. 
Többletpont nem, egész részpont adható. 
 
d) Nevezze meg azokat a szállodai vezetői munkaköröket, amelyekre az alábbi 

meghatározások vonatkoznak!                   4 pont 
  
General Manager/Általános igazgató: A szálloda egyszemélyi felelős vezetője. Beszámolási 
kötelezettsége van a tulajdonosoknak.  
 
Reservation Manager /Szobafoglalás vezető: Feladata a Szobafoglalási részleg és a Back 
Office részleg irányítása.   
 
Banquet Manager/Rendezvényigazgató: Hatáskörébe tartozik a teremberendezők, kisegítő 
felszolgálók, rendezvényasszisztensek, technikusok feladatainak irányítása, ellenőrzése.  
 
Sales Manager/Értékesítési igazgató: A szálloda minél hatékonyabb értékesítéséért felel, 
partnereket szerez, szerződéseket köt.  
 
Minden helyes megoldás egy pontot ér. A magyar és az angol nyelvű meghatározás közül 
bármelyik elfogadható.  
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8. Döntse el az alábbi állítások közül, hogy melyik igaz, melyik nem! Hamis válasz esetén 
indokolja döntését! Igaz válasznál nem kell indokolni.               (3 x 1) 3 pont 

  

a) A Hotelstars Union az aranykulcsos szállodaportások szövetségét jelenti.   
Igaz/Hamis 

 
Indoklás: A Hotelstars Union az Európai Unióban alkalmazott egységes szállodai 
besorolásai/minősítési rendszer.  
 

b) A vendégeket ért kárért minden esetben a szállodai dolgozók tartoznak kártérítési 
felelősséggel. 

Igaz/Hamis 
Indoklás: A kártérítési kötelezettség nem a szállodai dolgozókat, hanem a szállodát terheli a 
vendéggel szemben.  
 

c) A vízum a külföldiek számára kiállított engedély, amely az országba történő beutazásra 
vagy átutazásra jogosít. 

Igaz/Hamis 
Indoklás: - 
Minden helyes megoldásért egy-egy pont jár. Egyéb, a szaktanár által helyesnek ítélt 
párosítás is elfogadható. Csak akkor adható meg az egy pont, ha az indoklás is helyes. Csak 
az aláhúzásért nem jár pont. 

Marketing alapismeretek 
 
1. A Jó Hangulat Kft. vezetője arra kéri Önt, hogy a soron következő szakmai konferencia 

népszerűsítésében segítse munkáját. Az alábbi felsorolásokból húzza alá a kakukktojást! 
Válaszát indokolja! (1 + 1 + 2) 4 pont  

 
fizetett hirdetés  
általában nem vezet azonnali vásárláshoz  
személyes, közvetlen kommunikáción alapul  1 pont 
hatékonyságának mérése nehéz 

 
Indoklás: A megoldás a személyes eladásra vonatkozik, a többi a reklám jellemzője./Nem 
tartozik a reklám jellemzői közé.   
 

óriásplakát 
hirdetés közösségi médiumokon, honlapokon  1 pont 
fényreklám 
felirat tűzfalon 

 
Indoklás: A hirdetés közösségi médiumokon, honlapokon történő internetes reklámozás,  
a többi közterületi.    
  

vállalati rendezvények 
open door politika 
arculati kézikönyv 
időszaki árkedvezmény     2 pont  
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Indoklás: Nem tartozik a belső PR eszközei közé. 
A helyes aláhúzásért és indoklásért együttesen adható meg a feladatrészért járó pont. Csak  
az aláhúzásért nem jár pont. A szaktanár elfogadhat más megoldást is, ha az indoklás helyes, 
logikus. 
 
2. Főnökének javasolja, hogy a Jó Hangulat Kft. jobb társadalmi megítélése érdekében 

vállaljanak szponzorációs tevékenységet. 
Foglalja össze, hogy a szponzorálás hogyan járul hozzá egy vállalat pozitív megítéléséhez! 
Rövid esszéjében legalább négy érdemi megállapítás szerepeljen!  4 pont 

 
Olyan eszköz, amelynek használatával a vállalat támogathat társadalmi ügyeket, közösségi 
érdekeket, kiemelt eseményeket. Ezáltal bizonyítani tudja egy szervezet szociális 
érzékenységét, társadalmi felelősségvállalását. A közvélemény szemében hitelesebbnek 
tűnhet, mint a fizetett reklámok. A vállalat küldetése, filozófiája, értékrendje (Corporate 
Indetity) is kifejezésre juttatható a szponzoráció által. Helyi közösségek támogatásával a 
vállalat elfogadottsága is javítható, a versenytársakkal szemben piaci pozíciója is 
megerősíthető.  
 
Nem szó szerinti megoldást várunk. Ezzel tartalmában megegyező, további megoldást is 
elfogadhat a szaktanár. Egész részpont adható, többletpont nem.  
 
3. A szakmai rendezvényeken különböző vevőtípusokkal találkozhatnak.  

Írja a jellemzőket a megfelelő személyiségtípushoz!               (4 x 1) 4 pont 
 

Jellemzők 
a) gondjaiba nem 

szívesen avat be 
másokat  

b) nehezen teremt 
kapcsolatot 

c) jól kommunikál d) problémáit szívesen 
megosztja másokkal  

e) a nyilvános szereplés 
zavarja 

f) alapos és mérlegelő 

g) könnyebben 
befolyásolható 

h) jó kapcsolatteremtő 

 
Extrovertált személyiség: c, d, g, h 
 
Introvertált személyiség: a, b, e, f 
 
Csak ez a párosítás fogadható el. Két helyes párosításért egy pont jár. Egész részpont adható. 
 
4. A Jó Hangulat Kft. stratégiai tervei között továbbra is szerepel a profilbővítés, melynek 

keretében egy új szálláshely megnyitását tervezik. Az eddig megjelent piackutatások 
szerint tipikus versenypiacra lépnek majd be.  (2 + 2 + 4) 8 pont 

 
a) Mit jelent az alábbi fogalom?                   2 pont  
 
Versenypiac: Nagyszámú eladó és vevő van jelen, egyikük sem képes befolyásolni egyedül 
sem a kínálatot, sem a keresletet, sem az árakat. A piaci árakat a kereslet és a kínálat 
határozza meg. A versenypiacra bárki szabadon beléphet.  
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Nem szó szerinti megoldást várunk. Tartalmában ezzel megegyező válasz is elfogadható. 
 
b) Az új szálláshely létesítése során az árakról is dönteni kell. Ön a „piaci lefölözést” 

javasolja főnöke számára. Ismertesse ennek jellemzőit! Tegyen két érdemi megállapítást!  
           2 pont 

Az új termék bevezetése magas áron történik, amely szükség esetén csökkenthető. A magas 
árak a „kiváló termék” képzetét keltik. Alkalmazása akkor reális, ha nem árérzékeny a 
fogyasztói piac, elegendő a kereslet.  
 
Nem szó szerinti megoldást várunk. Tartalmában a fentiekkel megegyező két helyes 
megállapításért jár a két pont. Egész részpont adható, többletpont nem.  
 
c) A versenytársak árainak megismeréséhez primer piackutatási módszert, megfigyeléses 

vizsgálatot tervez a kft. vezetősége. A feladattal Önt bízzák meg. Írjon négy példát arra, 
hogyan juthat megfigyeléses vizsgálattal információkhoz a versenytársak árairól!  
 4 pont 
1. A versenytársak szolgáltatásait igénybe véve 
2. Interneten felkeresve a versenytársak honlapját  
3. Árlistákat, katalógusokat áttekintve 
4. Telefonos érdeklődés útján 

 
Elfogadható még „különböző értékesítési csatornák felkeresése”. Ezen kívül a szaktanár 
elfogadhat további helyesnek ítélt releváns megoldást is. Minden helyes példa egy pontot ér. 
Részpont adható, többletpont nem.  
 
5. Az alábbi állításokról döntse el, hogy igazak vagy sem! Hamis válasz esetén indokolja 

döntését! Igaz válasznál nem kell indokolni.                (4 x 1) 4 pont  
  
a) A vásárlás utáni magatartás egyik típusa az impulzusfogyasztó. 

Igaz/Hamis 
 
Indoklás: Az impulzusfogyasztó a vásárlói magatartás egyik típusa. A vásárlás utáni 
magatartás a vásárlói döntés egyik lépése.  
 
b) A márkahűség és az attitűd a területi szegmentációhoz tartozó ismérvek. 

Igaz/Hamis 
 
Indoklás: A fent említett jellemzők a magatartási szegmentációs ismérvek közé tartoznak.  
 
c) Az érettség a termékfejlesztés egyik lépése. 

Igaz/Hamis 
 
Indoklás: Az érettség a termékéletgörbe egyik szakasza, és nem a termékfejlesztés egyik 
lépése.  
 
d) A belső PR a szervezet vezetőinek a szervezet tagjaival, munkatársaival, 

érdekképviseleteivel, tulajdonosaival fenntartott kommunikációs kapcsolatainak 
összessége. 

Igaz/Hamis 
Indoklás: - 
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Szakmailag helyes, egyéb megoldást is elfogadhat a szaktanár. Minden helyes megoldás  
1 pontot ér, az aláhúzásért önmagában csak az igaz állítás esetén jár a pont. 
 
6. Egészítse ki a meghatározásokat az oda illő fogalmakkal!             6 pont  
 
a) A termékéletgörbe bevezetés szakaszára jellemző, hogy a forgalom gyenge, illetve lassan 

kezd növekedni. A költségek magasak.  
 
b) Az/a márka egy név, kifejezés, jel, szimbólum, design vagy ezek kombinációja. Célja, 

hogy az adott eladó termékeit és szolgáltatásait azonosítsa és megkülönböztesse verseny-
társaitól. 

 
c) Az/a költségorientált árképzés olyan stratégia, amelynél a felmerülő költségek kapnak 

kiemelt szerepet az árak kialakításakor. 
 
d) Az etikett szabályi szerint a hivatali névjegykártyán kötelező feltüntetni a beosztást.  
 
e) A marketing szűkebb értelemben olyan vállalati tevékenység, amely a vevők igényeinek 

kielégítése érdekében elemzi a piacot, meghatározza a kívánt termékeket, szolgálta-
tásokat, kialakítja az árakat, megszervezi az értékesítést, befolyásolja a vásárlókat. 
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