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1. Határozza meg a következő fogalmakat!

3 x 2 pont

a) Turisztikai fogadóképesség: A turisztikai fogadóképesség mindazon céltudatosan
megvalósított létesítmények, szolgáltatási lehetőségek együttese, amelyek lehetővé
teszik a turisztikai vonzerők kibontakozását, biztosítják a tartózkodás különböző
feltételeit.
b) Turisztikai kereslet: A turisztikai kereslet a környezetváltoztatásra irányuló
fizetőképes szükséglet konkrét megjelenése, amely különböző szolgáltatásokra
irányul.
c) Küldőhely: Az a meghatározott, körülírható terület, ahonnan a látogató elindul és
ahová az átmeneti tartózkodás után visszatér.
A megadottól eltérő helyes válaszokért is 2-2 pont jár. A pontatlan vagy hiányos válaszért
egész számú részpont adható.
2. Húzza alá az alábbi felsorolásban a kakukktojást! Válaszát indokolja!

3+3 pont

a) Debrecen, Református nagytemplom – Pécs, Ókeresztény sírkamrák – Aggtelekikarszt barlangjai – Pannonhalma, Bencés Főapátság
Indoklás: a felsorolás Magyarország világörökségi helyszíneit tartalmazza, a
debreceni református nagytemplom nem tartozik ide.
b) Árubeszerzés – Raktározás – Programösszeállítás – Termelés
Indoklás: a felsorolás a vendéglátás tevékenységi köreit tartalmazza, melyekhez
nem illeszkedik a programösszeállítás.
c) a vevőkről adatbázist építenek ki – jó munkahelyi légkört alakítanak ki – a vevő
szóban vagy írásban reagálhat az eladó felvetéseire – a fogyasztók számára
testreszabott ajánlatokat küldenek
Indoklás: az aláhúzott kifejezés a belső PR vagy a HR tevékenység eszköze, a
többi a direkt marketing jellemzője.
A helyes aláhúzásért és az indoklásért is 1-1 pont adható feladatrészenként.
Maximum 3 × (1+1) = 6 pont adható a feladatra.
3. Párosítsa össze a szálláshelyek fajtáit a rájuk jellemző kulcsszavakkal!
Írja a betűjeleket a táblázat alsó sorának megfelelő helyére!
1. falusi szálláshely
2. kemping
3. motel
4. tranzitszálloda
5. mozgó szállodák
6. konferenciaszálloda
7. városi szálloda
8. gyógyszálloda

8 x 1 pont

A. hosszabb tartózkodási idő, idősebb vendégkör
B. állatsimogató, helyi rendezvények
C. központi elhelyezkedés, a vendégek napközben nem
tartózkodnak a szobában
D. elkülönített terület a vendégek járművei számára,
mosási, főzési lehetőség
E. technikai felszereltség, jó megközelíthetőség
F. forgalmas főút mellett, parkolási lehetőség
G. közlekedési
csomópontok
közelében,
rövid
tartózkodási idő
H. hálókocsi, dönthető ülések
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Megoldás:
1
B

2
D

3
F

4
G

5
H

6
E

7
C

8
A

Minden helyes párosítás egy – egy pontot ér, maximum 8 pont adható.
4. Soroljon fel hungarikumaink közül hatot!

6 × 1 pont

Helyes példák: Egri bikavér, magyar akácméz, fröccs, kürtős kalács, Pick szalámi,
pálinka, Piros Arany, Törley pezsgő, UNICUM keserűlikőr, Szegedi fűszerpaprika,
bajai halászlé, karcagi birkapörkölt, gulyásleves, Gundel Károly gasztronómiai és
vendéglátóipari öröksége, Puskás Ferenc életműve, Béres Csepp, a Hévízi-tó és a
tradicionális hévízi gyógyászat, ILCSI Szépítő Füvek, Zsolnay porcelán, Neumann János
életműve, a 100 tagú cigányzenekar, a matyó népművészet, Tokaji történelmi borvidék,
Pannonhalmi bencés főapátság, halasi csipke, herendi porcelán, mohácsi busójárás,
kalocsai népművészet, solymászat, a Vizsolyi Biblia stb.
A megadott példáktól eltérő helyes válaszokért is adható 1-1 pont, maximum 6 pont
szerezhető.
5. A következő szöveg öt hibát tartalmaz! A számozott mondatokban egy-egy, a (2) számmal
jelölt mondatban két hiba van. Húzza át a hibás kifejezéseket, és írja a helyes
kiegészítéseket a vonalra!
5 x 1 pont
Magyarország számos jelentős kultúrtörténeti értékkel rendelkezik. Az ország több
településén találhatunk múzeumokat, gyűjteményeket, könyvtárakat. (1) Az egyik híres
múzeumunk a kaposvári Déri Múzeum a nemzetközileg is híres Munkácsy festményekkel.
(2) Pécs mellett található az Ópusztaszeri Történelmi Emlékpark, mely a honfoglalás
tiszteletére készített Csontváry-körképet tárja a látogatók elé. (3) A keszthelyi Festeticskastély Zrínyi Könyvtára számtalan anatómiai és botanikai tárgyú könyvérdekességet mutat
be. (4) A budapesti Nemzeti Múzeum Antik Gyűjteménye különleges helyet foglal el
Magyarország kulturális életében: itt található az egyetlen átfogó antik művészeti gyűjtemény
hazánkban, ez az egyetlen hely, ahol közvetlenül találkozhatunk a klasszikus ókor művészeti
örökségével.
(1) debreceni
(2) Szeged, Feszty
(3) Helikon
(4) Szépművészeti
Minden helyes megoldásért egy pont jár, maximum 5×1=5 pont adható.
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