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A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről
és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.
Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma és
megnevezése, valamint a kapcsolódó szakképesítés megnevezése:
52 813 01 0001 54 01

Rekreációs mozgásprogram-vezető (a
szakirány megjelölésével)

Sportedző (sportág megjelölésével)

Tájékoztató
A vizsgázó az első lapra írja fel a nevét!
Ha a vizsgafeladat kidolgozásához több lapot használ fel, a nevét valamennyi lapon fel kell
tüntetnie, és a lapokat sorszámmal el kell látnia.

Értékelés
Összesen:

100 pont

100% =

100 pont

A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY:
EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 20%.
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1.
Egy Balaton-parti klubhotel terveinek elkészítésében segédkezik. A terveket készítő
építész azt kéri Öntől, hogy mutassa be (rajz formájában) az általánosan elterjedt
klubhotelszerkezetet. Mutassa be vázlatpontszerűen a klubhotel telepítési helye
kiválasztásának és kialakításának legfőbb szempontjait, valamint nevezze meg az ilyen típusú
hotelek fő célcsoportjait és azoknak átlagos tartózkodási idejét!
70 pont
1. A)
Vázoljon fel rajz formájában egy általánosan elterjedt klubhotelszerkezetet, legalább
5 animációs szolgáltatást lehetővé tévő helyszínnel!
15 pont
Animációs helyszínenként 2 pont, maximum 10 pont. Megfelelő szerkezet: maximum 5 pont.
1. B)
Mutassa be vázlatpontszerűen a klubhotel telepítési helye kiválasztásának és a hotelrész
kialakításának legfőbb szempontjait, ill. tipikus nyitvatartási idejének meghatározóit!
21 pont
Jó gondolatonként 3 pont, maximum 21 pont.
1. C)
Nevezze meg az ilyen típusú klubhotelek fő célcsoportjait és átlagos tartózkodási
idejüket!
12 pont
Meghatározásonként 3 pont, maximum 12 pont.
1. D)
Nevezze meg a klubhotelek általános, kötelező elemeit!
22 pont
Kötelező elemenként 2 pont, maximum 22 pont.
2. Ismertesse a falusi turizmus lényegét, fogalmát, legfőbb jellemzőit, a vendégek
motivációit!
30 pont
Jó meghatározásonként 2 pont; fogalma maximum 4 pont, jellemzői maximum 12 pont,
motivációi maximum 14 pont.
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ÍRÁSBELI VIZSGAFELADAT ÉRTÉKELŐ LAP

Feladatrész
1.A)

Szakmai ismeretek
alkalmazása a szakmai és
vizsgakövetelmény
szerint
D Szállodai alapfogalmak
D Szállodai szolgáltatások
C Az animáció elmélete

1.B)

B Az animáció
módszertana
C Rekreációs
programszervezés

1.C)

D Turisztikai
alapfogalmak

1.D)

Pontszámok
Az információtartalom vázlata alapján
Egy általánosan elterjedt klubhotel
szerkezeti vázlata, legalább 5 animációs
szolgáltatást lehetővé tévő helyszínnel
Animációs helyszínenként 2 pont,
maximum 10 pont. Megfelelő szerkezet:
maximum 5 pont.
Klubhotel telepítési helye
kiválasztásának és
a hotelrész kialakításának legfőbb
szempontjait,
tipikus nyitvatartási idejének
meghatározói
Jó gondolatonként 3 pont, maximum 21
pont.
Klubhotelek fő célcsoportjai, átlagos
tartózkodási idővel
Meghatározásonként 3 pont, maximum
12 pont.
Klubhotelek általános, kötelező elemei
Kötelező elemenként 2 pont, maximum
22 pont.

Max.

15

21

12

22

D Turisztikai
alapfogalmak
B Gyermekprogramok
B Kulturális és egyéb
programok
2

C Rekreációs
Programszervezés

Falusi turizmus fogalma
Jó
meghatározásonként
maximum 4 pont.

2

pont,

Falusi turizmus jellemzői
Jó
meghatározásonként
maximum 12 pont.

2

pont,

Falusi turizmus motivációi
Jó
meghatározásonként
maximum 14 pont.

2

pont,

30

C Sportrekreációs
mozgásformák
C Természeti rekreációs
tevékenységek
C Rekreációs
programszervezés
Összesen
A vizsgafeladat százalékban
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100
100%

Elért

