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Turisztika ismeretek — középszint

Javítási-értékelési útmutató

Útmutató a vizsgázók teljesítményének értékeléséhez
(az értékelő tanárok részére)
Tisztelt Javító Kolléga!
Az írásbeli vizsgadolgozatok javításakor kérjük, a következőket vegye figyelembe:
1. A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra kizárólag a megadott pontszámok adhatók.
a) A teljes pontszám csak hibátlan feladatmegoldásért adható meg.
b) Bizonyos feladatoknál példákat, jellemzőket kérünk, a pontszám ezek számával arányos.
Többletpontszám nem adható még akkor sem, ha az elvártnál többet sorolna fel a
vizsgázó.
c) A megadott pontszámok további bontása csak ott lehetséges, ahol erre külön utalás
van. Az így kialakult pontszámok csak egész pontok lehetnek.
d) A javítás során fel kell tüntetni a részmegoldásért járó részpontszámokat, és meg kell
jelölni az előforduló hibákat és tévedéseket.
e) Bizonyos – pl. teszt jellegű – feladatoknál a javított válasz csak abban az esetben
fogadható el, ha egyértelműen jelölte a vizsgázó, hogy melyik a végleges válasza.
f) Ha a teszt jellegű feladatoknál az összes lehetséges választ megjelöli a vizsgázó, nem kap
pontot. Ha a javítási-értékelési útmutatóban szereplő megoldások számánál több választ
jelöl meg, akkor a többletválaszok számával a pontszámot csökkenteni kell. A feladatokra
kapott pontszám nem lehet negatív.
2. A számítási feladatoknál a vizsgázó számológépet használhat, de minden
mellékszámításnál ki kell jelölnie:
-a számított adat vagy mutató megnevezését,
-a számítás módját (a matematikai műveletet a rendelkezésre álló adatokkal felírva),
-a kapott eredményt mértékegységével együtt.
a) Az egyes részszámításokért járó pontokat akkor is meg kell adni, ha a vizsgázó összevont
vagy szétválasztott lépéseket, vagy más módon számolt. A vizsgázó a részszámításokat
más sorrendben is végezheti.

Jó munkát kívánunk!
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feladat

4 x 1 = 4 pont

Határozza meg röviden a következő fogalmak jelentését!
a) Kiránduló: az a látogató, aki éjszakázás nélkül kevesebb mint 24 órát tölt el a
meglátogatott helyen.
b) Senior turizmus: a harmadik generáció (az idősek) utazásait foglalja magába.
c) Diszkrecionális jövedelem: A jövedelemnek az a része, amely a kötelezően kifizetendő
kiadások (például alapélelmiszer, rezsi) után megmarad, és amely szabadon, bármire
elkölthető.
d) Motiváció: Belső hiányérzet/indíték, kielégítetlen szükséglet, amely cselekvésre
ösztönzi az egyént. (Az alapvető turisztikai motiváció a változatosságigény.)
Értékelés: A fentiekkel azonos tartalmú, egyéb megfogalmazások is elfogadhatók az 1-1 pontért.
2. feladat

6 x 1 = 6 pont

Egészítse ki a megfelelő szóval/szavakkal a mondatokat!
a) A gasztronómia a kultúra és az ételek közötti összefüggés tudománya, szakácsművészet,
ínyencmesterség, a terítés és felszolgálás művészete.
b) Az utazás során a szolgáltatópartnerek megismerése, személyes tapasztalat/élmény
gyűjtése, melyet a későbbi munkánkban hasznosítunk. Ez a study tour.
c) A valuta valamely ország törvényes fizetőeszköze egy másik ország fizetési forgalmában.
d) A turizmusban jelentkező multiplikátor hatás azt jelenti, hogy a beáramlott jövedelem
újabb és újabb jövedelmeket generál a gazdasági szereplőknél, tehát megsokszorozódik.
e) A nemzeti park az országra jellemző, nagy kiterjedésű terület, ahol egy vagy több
ökoszisztéma van jelen, és ezeket emberi tevékenység nem, vagy alig változtatja meg.
f) A deviza pénzhelyettesítő eszköz, valamely külföldi ország pénzére szóló, külföldön
fizetendő követelés.
Értékelés: Csak ezek a válaszok fogadhatók el 1-1 pontért.
3. feladat
15 x 1 = 15 pont
Az alábbi kérdésekre adott válaszlehetőségek közül válassza ki a helyeset, amelynek betűjelét
írja a kérdés melletti négyzetbe!
1.
A.
B.
C.
D.

Melyik válasz jellemzi leginkább a vendégelégedettséget?
a vendég a teljes szolgáltatással elégedett
a vendég a felszolgálással elégedett
a vendég az ételek/italok minőségével elégedett
a vendég az árakkal elégedett
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2.
A.
B.
C.
D.

Melyik válasz igaz?
a hideg előételek a levesek után kerülnek felszolgálásra
a meleg előételek előtt a levesek kerülnek felszolgálásra
a meleg előételeket követik a hideg előételek
a hideg előételeket követik a meleg előételek

3.
A.
B.
C.
D.

Melyik válasz nem tartozik a magyar konyha főbb jellegzetességei közé?
sertészsír, vöröshagyma és fűszerpaprika együttes használata
magas szénhidráttartalmú köretek és főzelékek fogyasztása
D
pörköltalap-készítés, pirítás, párolás, rántással való sűrítés
extra szűz olívaolaj domináns alkalmazása

4.
A.
B.
C.
D.

Melyik válasz alkalmas leginkább a teljes üzleti választék bemutatására?
étlap, itallap, árlap, ártábla
menükártya, itallap
A
étlap, borlap, konyhafőnök napi ajánlata
büféasztal, éttermi kocsik, gyerekmenü

5.
A.
B.
C.
D.

Mi nem tartozik az étrend-összeállítás szabályai közé?
egymást követő fogásokban nem ismétlődhet azonos nyersanyag
az egymást követő ételek nem lehetnek azonos színűek
D
azonos ízek ne kövessék egymást
az egymást követő ételek legyenek azonos színvilágúak, és az elkészítési módjuk
harmonizáljon egymással

B

6. A helyes táplálkozási irányelvek szerint melyik élelmiszer/élelmi anyag
fogyasztását csökkentsük?
A. zöldség- és főzelékfélék
B. zsíros húsok
C. hal és halhúskészítmények
D. barna kenyér és burgonya
7.
A.
B.
C.
D.

Mi a magyar megfelelője a Maitre d’hotel éttermi munkakörnek?
udvarmester
étteremfőnök
inas
felszolgáló
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8. Melyik vendéglátó üzletprofilra jellemző, hogy: nyersanyagokra szakosodik, vagy
néprajzi egységek, illetve foglalkozások gasztronómiai hagyományait kívánja
feleleveníteni?
A. csárda
A
B. lacikonyha
C. étterem
D. falusi vendéglátás
9.
A.
B.
C.
D.

Melyik szakmai ételcsoportba sorolja a tatár beefsteaket?
hideg főétel
hideg előétel
tatár nemzeti étel
angol nemzeti étel

10. Milyen munkakör a sommelier és a barista?
A. felszolgáló, mixer
B. felszolgáló, hivatásos kávészakértő
C. borszakértő, hivatásos kávékészítő
D. borszakértő, báros
11. Hányféle edénykészletet használ a zsidó konyha?
A. kétfajtát (húsos és tejes)
B. egyfajtát (minden ételhez)
C. kétfajtát (húsos és zöldséges)
D. kétfajtát (gyümölcsös és tejes)

B

C

A

12. Büféétkezésnél milyen halételt adhatunk a külföldi vendégnek?
A. magyar halfajtákat
B. kizárólag filézett halat
C. sós tengeri halakat
D. bármilyen halat mártással

B

13. Mik képezik hazánk idegenforgalmi devizabevételeit?
A. a magyarok által külföldön elköltött pénzösszegek
B. a magyarok külföldi utazásaihoz megvett valuták pénzösszegei
C. a külföldiek által Magyarországon elköltött pénzösszegek
D. a külföldiek által Magyarországon beváltott valuták forintösszegei

C
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14. Mi a turistatájékoztatás nemzetközi piktogramja?
A. a „T” betű
B. az „I” betű
C. az „INFO” kifejezés
D. a „TOURIST” kifejezés

B

15. Melyik válasz igaz a „package” szakmai kifejezésre?
A. két szolgáltatásból álló csomag szállodákban
B. minimum két szolgáltatásból álló csomag szállodákban vagy utazási irodákban
C. minimum két szolgáltatásból álló csomag csak az utazási irodákban
B
D. két szolgáltatásból álló csomag szállodákban vagy utazási irodákban
Értékelés: Csak a megadott válaszok fogadhatók el az 1-1 pontért.
4. feladat

6 x 1 = 6 pont

Párosítsa össze a logikailag összetartozó fogalmakat/neveket!
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Szent László
Szent Gellért
Szent Margit
Szent Erzsébet
Boldog Gizella
Szűzanya
A
5.

B
1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Szent Imre
rózsa és kenyér
Máriapócs
Veszprém
magyar leány megmentése, a kunok legyőzése
Ráskay Lea

C
6.

D
2.

E
4.

F
3.

Értékelés: Csak ezek a válaszok fogadhatók el 1-1 pontért
5. feladat
4 x 2 = 8 pont
Az alábbi felsorolásokban négy helyes választ talál. Jelölje ezeket aláhúzással!
a) Válassza ki a felsorolt fogalmak közül az elsődleges (primer) szükségleteket!
élelem,

biztonság,

család,

alvás, megbecsülés, tisztálkodás,

barátok, fajfenntartás, önmegvalósítás,
b) Válassza ki a marketing-mix elemeit!
ár,
fogyasztó,
értékesítési hely,
kereslet,
termék,
szükséglet,
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c) Válassza ki az IFA-ra vonatkozó kifejezéseket!
helyi adó, hozzájárulás, általános forgalmi adó, vendégéjszakánként fizetendő,
idegenforgalmi adó, fuvarozási tarifa, adónem, központi adó, szociális hozzájárulás
d) Válassza ki a szállodák alapszolgáltatásának elemeit!
wifi, mosogatás, social media, kétágyas szoba, reggeli, karbantartás, masszázs,
ébresztés, bankett, információnyújtás
Értékelés: Minden feladatrésznél négy helyes válasz esetén adható 2 pont, azaz 2-2 helyes
aláhúzás esetén jár 1 pont. Páratlan számú helyes aláhúzás vagy rossz aláhúzás esetén lefelé
kerekítsünk! Négynél több aláhúzás esetén a feladatért nem jár pont.
6. feladat
A szállodák bevételeit helyezze el a táblázat megfelelő rovatába!
half board,
irodabérleti díj,
komissió díja,
értékmegőrzés,
konferenciaterem bérleti díja

3 x 1 = 3 pont

kapott kártérítés,

Room’s Division bevételei

F&B bevételei

Egyéb bevételek

komissió díja

half board

irodabérleti díj

értékmegőrzés

konferenciaterem bérleti
díja

kapott kártérítés

Értékelés: Csak ezek a megoldások fogadhatók el. Minden helyesen kitöltött oszlop 1 pontot ér.
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7. feladat

6 pont

Az alábbi képen a nyírbátori református templom belsejét láthatja. A képen látottak alapján
válaszoljon a kérdésekre!
Milyen stílusú a templom?
gótikus – 1 pont
Melyik évszázadokra jellemző ez a stílus
Magyarországon?
XIV-XV. sz. /XIII. század végétől a XVI. sz.
elejéig – 1 pont
Melyek a jellemzői ennek az építészeti stílusnak?
Írjon négy megállapítást!
csúcsívek megjelenése, nagyobb ablakok,
vékonyabb falak, hálóboltozat/bordák, karcsú
oszlopok/oszlopkötegek,
fiatornyok,
rózsaablak, mérműves ablak, ólomkeretes,
színes ablakok – 2 pont Két helyes válasz 1
pontot ér, és páratlan számú helyes válasz esetén
lefelé kerekítsünk!
Forrás: http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet

Írjon két magyar épületet, amely hasonló stílusú!
Pannonhalmi bazilika, Mátyás-templom –
Budapest, Ferences (Kecske) templom –
Sopron, Visegrádi fellegvár…– 2× 1 pont

Értékelés: a megadott pontszámokkal történik, többletpontszám nem adható. A 3. és 4.
részfeladatnál az útmutatótól eltérő más helyes válaszok is elfogadhatóak.
8. feladat
Olvassa el a cikket és válaszoljon a kérdésekre!

8 pont

Minden bejárható út a tokaji pincékbe vezet (Forrás: turizmus.com 2017. május 23. 12:18)
A Bejárható Tokaj-Hegyalja műhelykonferencián a Tokaj-Hegyalja térségét érintő aktív
turizmus fejlesztési szükségletei álltak az előadások fókuszában. A konferenciának és a térségi
aktív turizmus fejlesztéseinek vélhetően lökést adhat az is, hogy a kormány a közelmúltban
nyilvánította kiemelt turisztikai térséggé a Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség területet.
Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő a terület 53 milliárd forintos kormány támogatását
hangsúlyozta és az összefogás fontosságát emelte ki köszöntő beszédében. "Minden bejárható
út a tokaji pincékbe vezet" – utalt a térség legfőbb vonzerejére.
Héjj Dávid miniszterelnöki biztos, a Tokaji Borvidék Fejlesztési Tanács elnöke levélben
üdvözölte az egybegyűlteket. Üzenete szerint "fontos, hogy a gyalogos, lovas, kerékpáros,
vízitúrázó szervezetek, közigazgatási szervek, a nemzeti park, az oktatási intézmények, a
vállalkozások, és az önkormányzatok hálózatos megközelítésben működjenek együtt a térség
meglévő képességeit jó irányba továbbépítő szándékkal."
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Kiss Eliza, a kiemelt borágazati feladatokért felelős miniszteri biztos Tolcsva település
fontosságára mutatott rá, és többek között kiemelte, hogy céljuk a 4 évszakos borvidék
kialakítása.
Tiffán Zsolt, az Ős-Dráva Program megvalósításával kapcsolatos feladatok irányításáért és
összehangolásáért felelős miniszteri biztos hangsúlyozta, hogy az Ormánság fejlesztésére szánt
30 milliárd forintból a terület turizmusát hivatott fellendíteni a – már eddig is hatalmas
sikereket elkönyvelt, 2015-ben épült – Szaporca Látogatóközpont. A Dráva-parti létesítményt a
vízi turizmus központjaként fejlesztenék, legközelebbi céljuk a pihenőhelyek kialakítása a
közkedvelt evezős paradicsomban.
Aros János, Sárospatak polgármestere a város 14 milliárd forintos pályázati támogatásból
létesült és még építés alatt álló fejlesztéseiről számolt be, és mint mondta, a város kizárólag a
turizmusban lát lehetőséget, arra szeretne építeni a jövőben is. Ennek jegyében a Végardó
Fürdő négy évszakossá építése jelenleg is zajlik.
A polgármester a kerékpáros turizmus fejlesztésében nagy lehetőséget lát, a
Tokaj−Nyíregyháza útvonal megvalósítása már küszöbön áll, s elkészültek a Tokaj−Sárospatak
útszakasz tervei is. A vízi turizmus fellendítését a Bodrogon Felső-Bereczkitől Tokajig szeretnék
megvalósítani, erre 150 millió forintos pályázati összeg áll rendelkezésre. A lovas turizmus
tekintetében jelenleg a vadászlovaglásra fókuszálnak.
Strommer Dávid, a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. ügyvezetője kiemelte, hogy
tevékenységük a 27 Tokaj-hegyaljai település fejlesztésének koordinálására irányul. Hét átfogó
pontból álló komplex tervük a kulturális, a hagyományőrző és a gasztronómiai fejlesztésekre
éppúgy kiterjed, mint a gazdaságra és a természetre, legfőbb céljaik azonban a vendégéjszakák
számának növelése és a turisztikai szezon meghosszabbítása. Elmondta azt is, hogy a TokajHegyalja térség előnyei a gasztronómia és borászat terén elvitathatatlanok, ezért egy
közösségi infrastruktúra projekt keretén belül, 6,7 milliárd forintból 3 közösségi borászat épül,
emellett négy látogatóközponttal – Sátoraljaújhely, Mád, Mezőzombor és Tokaj – gyarapszik a
térség.
Az ügyvezető kiemelte a programkínálat bővítésének, komplexitásának igényét is, és fontos a
széles körű, sokszínű érdeklődői réteg megszólítása, a rendszerben gondolkodás, hogy a 27
település programjai egymásra épülve valósuljanak meg. A világörökségi helyszínekre
fordítható 3,5 milliárd forintos ráfordításból az építmények tartalommal megtöltése az
elsődleges cél.
Veress Balázs az Aggteleki Nemzeti Park igazgatója sikeres pályázataikról számolt be
előadásában, és kiderült: a nemzeti park Tokaj-Hegyalja−Kassa között vasúti nosztalgiajárat
létrehozását tervezi, valamint vízitúra élményútvonalat alakít ki a Bodrog mentén.
Bárdos Sarolta a Tokaj Reneszánsz Egyesület elnökeként a borturizmus helyzetéről számolt be
a hallgatóságnak. Véleménye szerint a térségi borkultúrát szolgálná, ha a turizmus különböző
ágai összekapcsolódnának.
Kérdések:
1. Mely magyarországi hegység és annak települései szerepelnek a cikkben?
Zemplén
1 pont
2. Melyik – a cikkben szereplő - tájegységünk nem tartozik a Tokaj-Hegyalja
környékéhez? Ormánság
1 pont
3. Milyen beruházásokat képzelne el a Végardó Fürdő négy évszakossá építése kapcsán?
Írjon két javaslatot!
Pl. fedett medencék kialakítása, nappali kórház kialakítása, szaunavilág építése…
Helyes válaszonként 1-1 pont jár, maximum 2 pont adható.
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4. Miért szeretnék 4 évszakossá tenni a Tolcsva környéki borvidéket? Írjon két lehetséges
indokot!
Pl. télen kevés a látogató, nyárra, illetve a szüret időszakára koncentrálódik a
látogatók többsége…
Helyes válaszonként 1-1 pont jár, maximum 2 pont adható.
5. Melyek a konkrét kerékpáros és vízitúra útvonal-elképzelések a cikkben?
vízitúra: élményútvonal a Bodrog mentén, Felső-Bereczkitől Tokajig
kerékpáros: Tokaj−Nyíregyháza útvonal, Tokaj−Sárospatak útszakasz
Két-két helyes válasz 1 pontot ér, páratlan számú helyes válasz esetén lefelé kerekítsünk!
Maximum 2 pont adható.
9. feladat
Ennél a feladatnál használja marketing ismereteit!
a) Írjon két-két példát az alábbi marketingeszközökre!

4 x 2 = 8 pont

Közterületi reklám: plakát, fényreklám, közlekedési reklám, tábla, házfelirat stb.
Külső PR célcsoportja: vendég/utas, értékesítési partner, szállító, sajtó, versenytárs,
hatóság, helyi lakosok, szervezetek stb.
Értékelés: minden helyes válaszért 1 pont jár, ezért a feladatrészért összesen
2 x 2 = 4 pont adható.
b) Ön egy alternatív városnéző túrát szeretne beindítani, mely a főváros rejtett
érdekességeit és romkocsmáit mutatná be.
Milyen célcsoportot választana? Jellemezze őket négy ismérvvel (pl. nemzetiség, életkor,
fizetőképesség, foglalkozás, együtt utazók száma stb.)!
külföldiek-belföldiek, fiatalok, aktívak, fizetőképesek, a felsőoktatás hallgatói,
pályakezdők, egyéni, illetve kiscsoportos vendégek stb.
Értékelés: 2-2 helyes válaszért 1-1 pont jár, összesen 2 pont adható. Páratlan számú helyes
válasz esetén lefelé kerekítsünk!
Milyen módon juttatná el hozzájuk reklámüzenetét? Nevezzen meg két lehetőséget!
online, facebook (és egyéb közösségi oldalak), blogok, vírusmarketing, kisfilm,
YouTube stb.
Értékelés: minden helyes ötletért 1 pont jár, de maximum 2 pont adható.
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10. feladat
3 x 1 = 3 pont
Sikerült az alternatív városnéző túrát értékesítenie. Harminc fő egyéni turista fizette ki a 3.000
Ft/fő árat. Egy 20 fős csoport tagjainak viszont 15% kedvezménnyel értékesítette a részvételi
jegyeket. Számítsa ki a következő adatokat!
A teljes árú jegyekből befolyt bevétele: 30 x 3.000 = 90.000 Ft
A csoport számára adott 1 db kedvezményes jegy ára: 3.000 x 0,85 = 2.550 Ft
A túrából származó összes (egyéni és csoport) bevétele: 20 x 2.550 = 51.000 és 51.000 +
90.000 = 141.000 Ft
Értékelés: mindhárom művelet helyes kijelöléssel, eredménnyel és mértékegységgel 1-1 pontot
ér.
11. feladat
7 pont
Válasszon az „A”, illetve a „B” képcsoportok közül egyet és rövid esszében mutassa be az
ahhoz kapcsolódó világörökséget! Az esszében térjen ki az alábbiakra: a világörökség
megnevezése, a világörökség kategóriája. A képeken felismert látnivalók elhelyezkedése (régió
és megye), megközelítése hányas számú főúton lehetséges, a világörökség rövid ismertetése,
látnivalók.

A

Forrás: http://www.falusiturizmus.hu/

Forrás: http://pecsiegyhazmegye.hu/images

B

Forrás: utisugo.hu/_Images/telepulesek

Forrás: http://blog.szallas.hu/wp-content/

A választott kép: ……………….
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A: Pécs, Ókeresztény síremlékek – 1 pont, kulturális kategória - 1 pont, Dél-Dunántúl
régió, Baranya megye, - 1 pont megközelítése a 6-os főúton, M6 autópályán. - 1 pont
Rövid ismertetés: Az ókeresztény emlékek a IV. sz-ból / a Római Birodalom idejéből
származnak – 1 pont, festett temetőkápolnák és temetkezési helyek a pécsi székesegyház
környékén. Példák: Korsós sírkamra, mauzóleum, Péter-Pál sírkamra, Cella
Septichora/hétkaréjos kápolna, kétszintes temetőkápolnák, paradicsomi jelenetek, Ádám
és Éva-ábrázolás. – 2-2 felsorolt helyes válaszért 1-1 pont jár. Maximum 2 pont adható.
Páratlan számú helyes válasz esetén lefelé kerekítsünk!
B: Hortobágyi Nemzeti Park – a Puszta – 1 pont, kulturális kategória-kultúrtáj – 1 pont,
Észak-Alföld régió, Hajdú-Bihar megye – 1 pont, megközelítése a 4-es főúton, M3
autópályán. – 1 pont Rövid ismertetés: sajátos természeti értékek: pusztai vegetáció,
vízivilág különlegességei, pusztai életforma bemutatása. Szikes legelők, kunhalmok, ősi
magyar háziállatok (szürke marha, racka juh, parlagi baromfifajták, mangalica), kilenc
lyukú kőhíd, Hídi vásár rendezvény, Hortobágyi csárda, Pásztomúzeum, lovasbemutatók.
– 2-2 felsorolt helyes válaszért 1-1 pont jár. Maximum 3 pont adható. Páratlan számú helyes
válasz esetén lefelé kerekítsünk!
12. feladat
13 pont
Egy idegenforgalmi szaklapban a következő hirdetést olvasta. Mivel az állásra alkalmasnak érzi
magát, írja meg a motivációs levelét! Ügyeljen a formai követelményekre!
Sales asszisztens, Hévíz
A hévízi Healing Hotel****superior sales asszisztens munkatársat keres azonnali
belépéssel.
Az álláshoz tartozó elvárások:
 Szakirányú, középfokú végzettség
 Német és angol nyelv tárgyalási és levelezési szintű ismerete
 Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek
 Kiváló kommunikációs és tárgyalókészség
 Rugalmasság, mobilitás
 Magabiztos fellépés
Főbb feladatkörök:
 Meglévő partnereinkkel rendszeres kapcsolattartás
 Értékesítési adminisztrációs feladatok ellátása
 Study tourok fogadása, házbemutatás
 Szállodai rendezvények, konferenciák szervezése, lebonyolítása
Amit mi ajánlunk:
 Stabil, megbízható vállalati háttér
 Alkalmazotti jogviszony
 Lendületes, fiatalos csapat
 Folyamatos fejlődési lehetőség
A pályázatokat az alábbi címre küldjék:
Hotel Healing 8888 Hévíz, Tavirózsa u. 2.
Józsa Rózsa HR Assistant
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A feladat értékelése: Motivációs levél (összesen 13 p)
Címzett cég neve: 1 p
HR-es neve: 1 p
Tárgy: motivációs levél/kísérőlevél 1 p
Udvarias megszólítás: 1 p
Hivatkozás a forrásra/hirdetésre: 1 p
Miért alkalmas a pozícióra? Meggyőző érvelés (3 érv említése) maximum. 3 p.
Konkrét pozitív tulajdonságok felsorolása, mely a pozícióhoz kapcsolható maximum 3 p
Záró gondolat: 1 p
Dátum és aláírás: 1 p
13. feladat

2 + 3 = 5 pont

Motivációs levele és önéletrajza alapján behívták Önt egy személyes interjúra a Hotel Healing
szállodába. Az interjún Józsa Rózsa HR asszisztenssel fog először találkozni. Ismertesse a
pontossággal és a kézfogással kapcsolatos tudnivalókat! A pontosság tekintetében 2, a
kézfogásra vonatkozóan 3 helyes megállapítást fogalmazzon meg!
Pontosság – Percnyi pontosság kötelező a hivatalos tárgyalásokon. Ha távolabbról
érkezünk és az utazási idő bizonytalan, inkább legyünk korábban a helyszín közelében,
kerüljünk néhány háztömböt vagy várjunk a gépkocsiban, ameddig eltelik a pontossághoz
szükséges idő. 2 pont
Kézfogás – A kéz ápoltsága, sok mindent elárul személyiségünkről, szokásainkról,
életvitelünkről, jellemünkről.
Szabályai ellentétesek a köszönésével: aki előre köszön, annak meg kell várnia, amíg a
másik kezet nyújt. Általában: nő nyújt kezet a férfinak, magasabb rangú az
alacsonyabbnak.
A kéznyújtás figyelmen kívül hagyása, a kézfogás el nem fogadása sértést jelent.
A kézfogás egyszerű, rövid, határozott mozdulat. Kézfogás közben a felek egymás
szemébe néznek. A félrenézés éppen olyan sértés, mint a kézfogásra emelt kéz mellőzése
vagy közben a dohányzás.
Ha a kézfogás előtt ül valaki, akkor illik felállva elfogadni a kinyújtott kezet. 3 pont
Értékelés: A pontosság tekintetében 2, a kézfogásra vonatkozóan 3 helyes megállapítást várunk
el az 1-1 pontért.
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14. feladat
8 x 1 = 8 pont
Töltse ki a mellékelt átutalási megbízást a feladatban leírt adatok alapján!
A Takács Travel Utazási Irodának (5678 Alsórév, Kő u. 1., számla száma: 4444444444444444-44444444, a számlát vezető bank az OTP, székhelye Alsóréven a Tó u. 3-ban
található) a mai napon a Hotel Healing (8888 Hévíz, Tavirózsa u. 2.) 67676767-8888888800000000 számú számlájára kell befizetnie 58.600 Ft előleget, hogy a HNY171030
pozíciószámú csoportjának étkezését biztosítsa.

Forrás: https://www.barat.hu/img/p/12005-113699.jpg

Értékelés: jó helyre írt, helyes adatonként 1-1 pont adható.
Megbízás kelte: a vizsga napja
A fizető fél számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató neve és székhelye: OTP, Alsórév,
Tó u. 3
A fizető fél neve: Takács Travel Utazási Iroda
A fizető fél pénzforgalmi jelzőszáma: 44444444-44444444-44444444
A kedvezményezett neve: Hotel Healing
Összeg: 58.600 Csak a helyes helyi értéken fogadható el!
A kedvezményezett pénzforgalmi jelzőszáma: 67676767-88888888-00000000
Közlemény: HNY171030 számú csoport étkezés előleg
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