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Turisztikai 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. tesztjellegű – feladatoknál a javított válasz csak abban az esetben fogadható
el, ha egyértelműen jelölte a vizsgázó, hogy melyik a végleges válasza.
f) Ha a tesztjellegű 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
adott 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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1. feladat
1+2+1+1+1+1 = 7 pont
Melyik nemzeti parkról szól az alábbi idézet? Válaszoljon a szöveggel kapcsolatos kérdésekre!
„Az 1997-ben megalakult nemzeti park területét egykor tenger borította, de megfigyelhetők az egykori
vulkánosság nyomai is. Az egykori lávafolyásokat ma bazaltoszlopokként csodálhatjuk meg. A ritka
növény- és állatvilág a viszonylag enyhe, mediterrán jellegű klímának köszönheti létét. Jellemző madara
a füles kuvik. A park területén kitűnő fészkelőhelyet találnak a vízimadarak is. A hosszú történelmi
múltra visszatekintő területen számos kultúrtörténeti érték is található, például az I. Endre király által
1055-ben alapított apátság. Itt van Európa jelenleg legnagyobb őshonos tiszafása is. A Miklóspál-hegy
nedves, hűvös mikroklímája kedvez e növényfaj fejlődésének.”
(http://www.nefmi.gov.hu/amieuropank/segedanyag/p21seged11.html. Letöltve: 2020. 04.14.)

a) Mi a nemzeti park neve?
Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Értékelés: A helyes válaszra egy pont adható.

(1)

b) Mik utalnak a területen a szövegben szereplő vulkánosság nyomaira? Nevezzen meg
két konkrét példát ezek közül!
(2)
bazaltoszlopok, tanúhegyek pl. Szent György-hegy, Badacsony, Badacsonytomaj
Értékelés: A helyes válaszra egy pont adható. Tört pontszám nem adható. Egyéb, a b)
pontnak megfelelő helyes példa is elfogadható.
c) Hol található a szövegben említett apátság?
Tihanyban
Értékelés: Csak ez a válasz fogadható el egy pontért.

(1)

d) Nevezzen meg egy múzeumot a településen!

(1)

Szabadtéri Múzeum, Bencés Apátsági Múzeum, Panoptikum, Babamúzeum,
Értékelés: A helyes válaszért egy pont adható. Egyéb helyes megoldás is elfogadható.
e) Nevezzen meg egy országos jelentőségű fesztivált a településen!

(1)

Levendulafesztivál, Visszhang Fesztivál, Szüreti Napok, Tihanyi Gardália
(Tihanyi Garda Fesztivál)
Értékelés: A helyes válaszért egy pont adható. Egyéb helyes megoldás is elfogadható.
f) Jelölje be a vaktérképen a szövegben előforduló nemzeti park helyét!

(1)

(http://hippo.uw.hu/fold_vakt.htm) (Letöltve: 2020.04.14.)

Értékelés: A helyes bejelölésre egy pont adható.
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2. feladat
2 x 1 = 2 pont
Melyik autópálya mentén fekszenek az alábbi települések? Írja a kipontozott vonalra!
a) Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Röszke

M5 autópálya

b) Székesfehérvár, Siófok, Nagykanizsa

M7 autópálya

Értékelés: Helyes válaszonként egy-egy pont adható.
3. feladat
4 + 5 pont = 9 pont
Oldja meg a Debrecen – Hajdúszoboszló kiemelt turisztikai térséggel kapcsolatos feladatokat!
Válaszát írja a kipontozott vonalra!
a) Igaz (I) vagy hamis (H) a következő állítás? Írja a megfelelő betűt a sor elejére! A hamis
állításokat javítsa ki igazra! Az igaz állításokkal nincs további teendője.
Hajdúszoboszlót elsősorban a Bocskai István Múzeum miatt keresik fel a turisták.
Hamis – Mert a gyógyvize miatt keresik fel.
A hajdúszoboszlói gyógyvizet kőolajkutatás során fedezték fel.
Igaz
Hajdúszoboszlón adták át az ország első aquaparkját.
Igaz
Debrecenhez a magyar–ukrán határ fekszik a legközelebb.
Hamis - A város a magyar–román határhoz fekszik a legközelebb.
Értékelés: Helyes válaszonként egy-egy pont adható. A hamis válasz csak indoklással együtt
fogadható el, a megoldásra fél pont nem adható.
b) Mutassa be Debrecen városát rövid esszé formájában! Válaszában térjen ki az
alábbiakra: megközelíthetősége, turisztikai vonzerejének hatósugara és turisztikai
adottságai (természeti érték, épített örökség, szabadidős programok 1-1 példával).
Megközelíthető az M3-as autópályáról leágazó M35-ös autópályán, valamint a 33, 35, 4,
47, 48-as főutakon, vasúton Budapest, Miskolc és Nyíregyháza irányából. Repülőtere, a
Debrecen Airport a város mellett található. Turisztikai vonzereje (relatív) nemzetközi /
regionális jelentőséggel bír. Kiemelkedő természeti értéket képez a városban található
Nagyerdő, ami kedvelt kirándulóhely. Klasszicista belvárosa az épített örökségünk és a
reformáció emlékeinek egyik kiemelkedő értéke. A szabadidő eltöltésére alkalmas
helyszínek: a Nagyerdei Állatkert, az Agora Tudományos Élményközpont, a Kerekerdő
Élménypark, az Aquaticum Spa, és a Csokonai Nemzeti Színház. Fő rendezvényei: a
Campus Fesztivál, a Debreceni Virágkarnevál, a Debreceni Bor- és Jazznapok.
Értékelés: Hogyan, melyik fő közlekedési úton lehet megközelíteni? (1 pont) Milyen turisztikai
hatósugárral rendelkezik? (1 pont) Milyen természeti értéket, épített örökséget és szabadidős
programokat kínál? (1-1-1 pont). A megadott példáktól eltérő, jó megoldások is elfogadhatók.
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4. feladat
3 x 1 = 3 pont
Melyik a kakukktojás és miért? Húzza alá az oda nem illőt, és indokolja választását!
a) Budapest, Andrássy út
Fertő-kultúrtáj
Hollókő, Ófalu
Szeged belvárosa
Indoklás: Szeged belvárosa nem képezi a világörökség részét.
b) Rába
Bodrog
Sió
Dráva
Indoklás: A Bodrog nem a Duna mellékfolyója.
c) Vértes
Börzsöny
Mátra
Zempléni-hegység
Indoklás: A Vértes nem az Északi-középhegység része.
Értékelés: Helyes, indoklással együtt megfogalmazott válaszonként egy-egy pont jár.
A feladatban fél pont nem adható. Egyéb helyes válaszok is elfogadhatók.
5. feladat
4 x 1 = 4 pont
Párosítsa a kifejezést a tájegységhez! A válasz betűjelét írja a tájegység neve melletti pontozott
vonalra!
Kiskunság: a, d
Zempléni-hegység: b, c
a)
b)
c)
d)

homokdűnék
vulkanikus eredetű hegyek
Kopasz-hegy
szikes talaj
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6. feladat
3 x 2 = 6 pont
Melyik valláshoz, egyházhoz kapcsolódó épületek képeit mutatjuk be? Írja a kép mellé a vallás
nevét és a települést, ahol az épület található!

református vallás
Debrecen

(https://www.orszagalbum.hu/kep.php?p=33884)
(Letöltve: 2020.04.30.)

zsidó vallás
Budapest
(https://www.jegy.hu/program/felnott-belepojegy-61785)
(Letöltve: 2020.04.15.)

katolikus vallás
Esztergom
(saját forrás)

Értékelés: Helyes válaszonként egy-egy pont adható.
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7. feladat
Magyarázza meg a következő fogalmakat!

3 x 2 = 6 pont

böjt: evéstől, ivástól vagy valamilyen tevékenységtől történő tartózkodás.
kóser: héber szó, alkalmast, megfelelőt jelent.
reinkarnáció: az élőlények lelke a fizikai test halála után egy másik testbe vándorol,
újjászületik.
Értékelés: Helyes válaszonként 2-2 pont adható. Pontatlan vagy hiányos válasz esetén egész
számú részpont adható.
8. feladat
Csoportosítsa a következő vallási ünnepeket!

6 x 1 = 6 pont

sábát – vízkereszt – húsvét – hanuka – purim – advent
A zsidó vallás ünnepei: sábát, hanuka, purim
A keresztény vallás ünnepei: vízkereszt, húsvét, advent
Értékelés: Minden helyes besorolásért egy-egy pont adható.
9. feladat
7 x 1 = 7 pont
Párosítsa össze az épületet a stílusával! Írja az épületek nevét a rá jellemző stílus mellé!
Jáki templom – Parlament épülete – Cifra palota, Kecskemét – Halászbástya –
Püspöki Palota, Sümeg – Bakócz-kápolna – Magyar Nemzeti Múzeum
Stílus
román
reneszánsz
barokk
klasszicista
neoromán
eklektikus/neogót
szecessziós

Épület
Jáki templom
Bakócz-kápolna
Püspöki Palota, Sümeg
Magyar Nemzeti Múzeum
Halászbástya
Parlament épülete
Cifra palota, Kecskemét

Értékelés: Helyes válaszonként egy-egy pont adható.
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10. feladat
Válaszoljon a képekkel kapcsolatosan feltett kérdésekre!

1 + 1 + 3 + 2 = 7 pont

a) A bal oldali képen látható szálloda telken való elhelyezkedését illetően zártsorú,
pavilonos vagy szabadon álló?
(1)
szabadon álló
Értékelés: A helyes válaszra egy pont adható.
b) Mely szállodatípusokra jellemző ez az elhelyezkedés? Írjon kettő példát!
sporthotel, wellnesshotel, gyógyszálló, kastélyszálló, golfszálló, üdülőszálló

(1)

Értékelés: Kettő helyes válaszra adható egy pont. Más helyes megoldás is elfogadható.

https://www.bookingsuedtirol.com/martelltal/hotel-burgaunerhof (2020.04.12)

c) A szállodaépület mely részeit jelölik a jobb oldali képen levő számok?
1: előtető / markíz (marquise)
2: csomagbejárat /poggyászbejáró/csoportbejárat
3: főbejárat / vendégbejárat

(3)

Értékelés: Helyes válaszonként egy-egy pont adható.
d) Milyen munkakörben dolgoznak a képen látható alkalmazottak?

(2)

kocsirendező/Doorman
londiner/boy
Értékelés: Helyes válaszonként egy-egy pont adható.
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11. feladat
5 pont
Egészítse ki a táblázatot, mely egy nagy szállodában található munkakörökre vonatkozik!
Az első sorban egy példát talál.
(5)
Feladat
csomagok szállítása
minibár ellenőrzése
pénzváltás
üzenet átadása

Munkakör

Felettes vezető
bell captain, concierge, FOM

londiner
szobalány
esetleg szobaszerviz
felszolgáló
kasszás

gondnoknő/ Housekeeper
esetleg F&B Manager

bejelentőlap kitöltése

portás/Concierge
esetleg boy
recepciós/ szobafőnök

takarítási terv készítése

Housekeeper / gondnoknő

kasszavezető/Credit Manager/
FOM
főportás/Chief Concierge
Chief Receptionist/vezető
szobafőnök /FOM
szállodai üzletvezető/Room‘s
Division Manager /
Housekeeping Manager

Értékelés: A soronként adott helyes válaszokra adható egy-egy pont. A megadott lehetőségek
közül egy említése is elegendő a pont megszerzéséhez.
12. feladat
3 pont
Párosítsa össze a szállodákban is előforduló vendéglátó egységeket és az ott felszolgálható
tipikus ételt/italt! Írja a sorszámok mellé a megfelelő betűjelet!
1.
2.
3.
4.
5.
6.

kávéház
bár
söröző
a’ la carte étterem
borozó
cukrászda
1–d

a)
b)
c)
d)
e)
f)
2–c

3–f

Tanyasi csirkemellfilé paprikalekvárral
Syrah
B 52
Melange
Indianer
Kilkenny
4–a

5–b

6-e

Értékelés: Két-két helyes válaszra 1-1 pont adható.
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13. feladat
5 x 1 pont = 5 pont
Ön az egyik szálloda recepcióján dolgozik. Főnöke arra kéri, hogy az áprilisi adatok alapján
készítsen rövid beszámolót, melyben válaszol a feltett kérdésekre. A beszámoló elkészítéséhez
számolja ki a szükséges mutatószámokat, tüntesse fel a mellékszámításokat! A százalékos
értékeket egész számra kerekítve adja meg!
Rendelkezésre álló adatok (nem szükséges mindegyiket felhasználnia):
Szobatípusok:
1 ágyas – 8 db
2 ágyas – 20 db
4 ágyas – 2 db
Kiadott szobák száma:
80 db
270 db
25 db
Árak:
12.000 Ft
16.000 Ft
25.000 Ft
Vendégek száma:
210 fő (előző hónap adata: 280 fő)
Külföldi:
47 fő
Utazás célja:
üzleti – 150 fő, a többi szabadidős
Fizetési módok:
készpénz – 50 fő
átutalás – 20 fő
bankkártya – 140 fő
a) Melyik szobatípus működött a legjobb kihasználtsággal áprilisban? Számítsa ki
mindhárom szobatípus foglaltságát (%), és nevezze meg a legmagasabb
kihasználtságút ezek közül!
(80/8 x 30) x 100 = 33%
A kétágyas szoba.

(270/20 x 30) x 100 = 45%

(25/2 x 30) x 100 = 42%

b) A vendégek hány százaléka érkezett szabadidős célból?
210-150 = 60

(1)

(1)

(60/210) x 100 = 28,57% ≈ 29%

c) Hogyan változott (%-ban kifejezve) a vendégek száma az előző hónaphoz képest? (1)
210/280 = 0,75 - csökkent 25%-kal / Az előző időszak 75%-a.
d) Mennyi volt a kiadott ágyak száma április hónapban?

(1)

80 + 270 x 2 + 25 x 4 = 720 db
e) Mennyi volt az átlagos tartózkodási idő áprilisban? Két tizedesre kerekítsen!

(1)

720/210 = 3,43 nap
Értékelés: Minden helyes eredményre, amennyiben a számolás módja is helyes, egy pont
adható.
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14. feladat
1 + 4 = 5 pont
Önnek a VIP vendégek kísérése lesz a feladata egy közelgő nemzetközi rendezvényen, melyet
az Önök szállodájában tartanak.
a) Mit értünk VIP vendég alatt?
(1)
VIP vendégek: Very Important Person (rövidítve VIP); a különleges bánásmódban
részesítendő vendég(ek).
Értékelés: A helyes magyarázat egy pontot ér.
b) Milyen konkrét feladatokat fog ez Önnek jelenteni? Mondjon négy példát a feladatokra!
(4)
- a vendég személyes fogadása, kísérése;
- a gyors becsekkolás segítése;
- a bekészítés ellenőrzése a szobában (ez a VIP típustól függően különböző lehet; pl.
virág, pezsgő, üdvözlőkártya);
- tolmácsolási feladatok;
- programon való megjelenések koordinálása (időpont, szükséges technika);
- orientáció segítése;
- vendégkívánságok továbbítása.
Értékelés: Minden, a feladatokra megfogalmazott helyes példa egy-egy pont. Más megoldás is
elfogadható. Maximum négy pont adható a feladat ezen részére.
15. feladat
5 pont
A VIP vendég érkezését megelőzően az Ön feladata, hogy telefonon egyeztessen vele a
tartózkodás részleteiről. Hogyan készül fel egy ilyen jellegű telefonbeszélgetésre? Említsen
meg 5 előkészületet, illetve telefonálási szabályt!
(5)
-

gondoljuk át, miért hívjuk, mit kell egyeztetni (fogalmazzuk meg előre kérdéseinket);
készítsünk elő jegyzettömböt és minden olyan dokumentumot, amire szükségünk
lehet;
- számunkra is megfelelő legyen az idő (ne várjunk másik hívást, ne éhesen/szomjasan
telefonáljunk);
- munkaidőben keressük az illetőt;
- bemutatkozás után kérdezzük meg, hogy alkalmas-e az időpont;
- beszélgetés közben jegyzeteljünk, ha szükséges tegyünk fel újabb kérdéseket;
- a végén érdemes összefoglalni a megbeszélteket;
- ne vágjunk a szavába, érezze az odafigyelést;
- az elköszönés legyen kellemes, udvarias stb.
Értékelés: Minden helyes válaszra egy pont adható, egyéb helyes válaszok is elfogadhatók.
A feladat maximális pontszáma 5 pont.
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16. feladat
2 + 7 = 9 pont
Tegye időrendbe a képeket (1-4 sorszámozással), melyek a turizmus történetét szemléltetik:
1-es a legkorábbi időszak, 4-es a legkésőbbi!
(2)
Az alábbi jellemzőket írja ahhoz a képhez, amelyik korszakra leginkább jellemző! Egy kép
mellé több jellemző is kerülhet, de egy jellemzőt csak egy képhez írjon!
(7)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

a nyugati civilizáció gyökereinek, művészeti központjainak megismerése a cél
az első szervezett utazás
zarándoklat
utazva tanulni
az ipari forradalom vívmányai
a röghöz kötöttség miatt csak szűk réteg utazhat
jól fejlett úthálózat (pl. Borostyán út)
Grand Tour
főleg hivatalnokok, katonák, kereskedők utaznak
Thomas Cook
első hasznos tanácsok az utazáshoz
a tömegturizmus kialakulása
nemes ifjak utazásai
olimpiai játékok, jósdák, fürdők a célpontok
Időbeli
A turizmus adott időszakára jellemző
sorrend
c) zarándoklat,
f) a röghöz kötöttség miatt csak szűk
réteg utazhat,
k) első hasznos tanácsok utazáshoz

2
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h) Grand Tour,
d) utazva tanulni,
m) nemes ifjak utazásai,
a) a nyugati civilizáció gyökereinek,
művészeti központjainak megismerése a
cél

1

n) olimpiai játékok, jósdák, fürdők a
célpontok,
g) jól fejlett úthálózat (pl. Borostyán út),
i) főleg hivatalnokok, katonák,
kereskedők utaznak
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b) első szervezett utazás,
j) Thomas Cook,
e) az ipari forradalom vívmányai,
l) a tömegturizmus kialakulása.

4

http://elcamino.network.hu/kepek/gelleon-12083/caminokozepkorizarandok
https://es.wikipedia.org/wiki/Grand_Tour
http://okoricivilizaciok.network.hu/kepek/okori_olimpiak/okori_olimpiak_5
https://www.allgemeine-zeitung.de/wirtschaft/wirtschaft-regional/abstinenzlertreffen-ist-das-ersteziel_17064598
Letöltés: 2020.03.31.

Értékelés: A képek helyes sorrendjére 2 pont adható. Egy felcserélés esetén 1 pont. További
esetekben nem jár pont. (2) Két-két jellemző helyes elhelyezésére 1 pont jár, törtpontszám nem
adható. (7)
17. feladat
6 pont
Jellemezze a szempontoknak megfelelően a (szabadidős) sport- és a hivatásos
konferenciaturizmust!
Szempont
Finanszírozás (Ki fizeti?)

Sportturizmus
a vendég saját magának a
diszkrecionális jövedelméből
Motiváció (Miért van rá mozgásszegény
életmód,
igény?)
stressz,
növekvő
egészségtudatosság
Szezon (Melyik évszakban egész évben lehet, de
jellemző?)
altípustól függ

Konferenciaturizmus
a munkáltató / küldő
szervezet fizeti
az információmegosztás,
szakmai fejlődés igénye
tavasszal, ősszel

Értékelés: Minden helyes megállapításért 1 pont adható. A megadottól eltérő egyéb helyes
válaszra is adható pont.
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18. feladat
Nézze meg a következő képet és válaszoljon a kérdésekre!

5 x 1 = 5 pont

https://www.visitgyula.com/files/4515/4772/4186/Mediafeluletek-bemutatasa-Gyulai-Turisztikai-Nonprofit-Kft2019.pdf (2020.04.18.)

a)
b)
c)
d)

Milyen reklámeszköz látható a képen?
plakát
Mi a reklám hordozója?
hirdetőtábla
Mi a reklám tárgya?
airwheel élménytúra Gyulán
Húzza alá az Ön szerint helyes megállapítást a / jellel elválasztott lehetőségek közül!
A képen látható reklám termékreklám / imázsreklám.
e) A marketingeszközök 4P-je közül melyikhez tartozik a reklám?
Promotion = kommunikációs politika

Értékelés: A helyes válaszokra kérdésenként egy-egy pont adható.
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