
Turisztika féléves követelmény 2018 tavasz / III negyedév: 

 

9. osztály: 

 

Vendéglátó Ismeretek: Breuerné Fülepi Orsolya 

Vendéglátás fogalma, tevékenységi körei, nyílt és zártkörű vendéglátás, létrejöttének általános 

feltételei, tevékenység tárgyi feltételei, vendéglátás személyi feltételei, tevékenység szerinti 

munkakörök, vendéglátás üzlethálózata 

Rövidítések: HOTREC, MSZSZ, MVSZ, FIFO, LIFO, REL, TEÁOR 

Fogalmak: vendéglátás, rövid ellátási lánc, gasztronómia, göngyöleg, asztali patika, cseppőr, 

sommelier, barista, bartender, standolás 

Dolgozat: Vendéglátás 

Gyakorlat: házi dolgozat 

1. Vendéglátás története – leadandó házi dolgozat 2-3 oldal 

2. Thököly étterem látogatás vagy házi dolgozat: 20 vendéget befogadó étterem kialakításának 

feltételei (a helyiség kialakításának szempontjai, kialakítandó terek) 

 

Szakmai idegen nyelv: Breuerné Fülepi Orsolya 

Számok, személyes névmások, család – szavak   Dolgozat 

 

Kultúr- és Vallástörténet: Huzsvári Erzsébet 

Biblia ismeretek; Politeizmus és monoteizmus lényege, művészettörténeti vonatkozásai a barokk korig; 

Egyetemes kereszténység kialakulása és szétválása 

 

 

Turizmusföldrajz: Szalay Mónika 

Magyarország megyéi és megyeszékhelyek; Magyarország szomszédos országai; Magyarország 

természetföldrajza, vízrajza, domborzata; Magyarország egyedi természeti adottságai, közlekedés 

szerepe, Nemzeti Parkok Magyarországon 

Dolgozat: 1 db írásbeli dolgozat + házi dolgozat 2 oldal  



 

10. osztály: 

 

Vendéglátó Ismeretek: Breuerné Fülepi Orsolya 

Vendéglátás fogalma, tevékenységi körei, nyílt és zártkörű vendéglátás, létrejöttének általános 

feltételei, tevékenység tárgyi feltételei, vendéglátás személyi feltételei, tevékenység szerinti 

munkakörök, vendéglátás üzlethálózata 

Rövidítések: HOTREC, MSZSZ, MVSZ, FIFO, LIFO, REL, TEÁOR 

 

Fogalmak: vendéglátás, rövid ellátási lánc, gasztronómia, göngyöleg, asztali patika, cseppőr, 

sommelier, barista, bartender, standolás 

Dolgozat: Vendéglátás 

Gyakorlat: házi dolgozat 

1. Vendéglátás története – leadandó házi dolgozat 2-3 oldal 

2. Thököly étterem látogatás vagy házi dolgozat: 20 vendéget befogadó étterem kialakításának 

feltételei (a helyiség kialakításának szempontjai, kialakítandó terek) 

 

 

Kultúr- és Vallástörténet: Huzsvári Erzsébet 

Biblia ismeretek; Politeizmus és monoteizmus lényege, művészettörténeti vonatkozásai a barokk korig; 

Egyetemes kereszténység kialakulása és szétválása 

 

 

Turizmusföldrajz: Huzsvári Erzsébet 

Magyarország megyéi és megyeszékhelyek; Magyarország szomszédos országai; Magyarország 

természetföldrajza, vízrajza, domborzata; Magyarország egyedi természeti adottságai, közlekedés 

szerepe, Nemzeti Parkok Magyarországon 

  



11. osztály 

 

Vendéglátás- és szálláshely ismeretek: Breuerné Fülepi Orsolya 

Vendéglátás fogalma, tevékenységi körei, nyílt és zártkörű vendéglátás, létrejöttének általános 

feltételei, tevékenység tárgyi feltételei, vendéglátás személyi feltételei, tevékenység szerinti 

munkakörök, vendéglátás üzlethálózata, árképzés, történelmi borvidékek, borfajták, borkészítési 

alapismeretek, bor minőségét befolyásoló tényezők, Hungarikumok, ELÁBÉ, áfa a turizmusban 

Balaton földrajzi adottságai 

Rövidítések: HOTREC, MSZSZ, MVSZ, FIFO, LIFO, REL, TEÁOR, ELÁBÉ 

Fogalmak: vendéglátás, gasztronómia, rövid ellátási lánc, gasztronómia, göngyöleg, asztali patika, 

cseppőr, sommelier, barista, bartender, standolás 

Dolgozat: Vendéglátás, Gasztronómia 

 

Informatika a turizmusban: Breuerné Fülepi Orsolya 

Trello feladat 

 

Kultúr- és Vallástörténet: Huzsvári Erzsébet 

Tájékozódás a művelődéstörténeti korokban és stílusokban, azok magyarországi földrajzi és 

képzőművészeti vonatkozásai (Visegrád, Esztergom, Debrecen, Pécs, Budapest: Budai Vár, Hősök tere; 

Világörökségek Magyarországon).  

Magyar kereszténység kialakulása, magyarországi szerzetesrendek (Pannonhalma, Nagyszombat) 

Reformáció hatása Magyarországon (Debrecen Vizsoly, Buda) 

Magyarországi történelmi egyházak felsorolása és bemutatása  



12. osztály: 

 

Vendéglátás- és szálláshely ismeretek: Breuerné Fülepi Orsolya 

Vendéglátás fogalma, tevékenységi körei, nyílt és zártkörű vendéglátás, létrejöttének általános 

feltételei, tevékenység tárgyi feltételei, vendéglátás személyi feltételei, tevékenység szerinti 

munkakörök, vendéglátás üzlethálózata, árképzés, történelmi borvidékek, borfajták, borkészítési 

alapismeretek, bor minőségét befolyásoló tényezők, Hungarikumok, ELÁBÉ, áfa a turizmusban. 

Balaton földrajzi adottságai, Észak Magyarország régió 

Rövidítések: HOTREC, MSZSZ, MVSZ, FIFO, LIFO, REL, TEÁOR 

Fogalmak: vendéglátás, gasztronómia, rövid ellátási lánc, gasztronómia, göngyöleg, asztali patika, 

cseppőr, sommelier, barista, bartender, standolás. 

Dolgozat: Vendéglátás, Gasztronómia 

 

Marketing ismeretek: 

Marketing mix, 4P, turisztikai szolgáltatások tulajdonágai, vállalkozás mikro- és makrokörnyezete, 

termék életgörbe, marketingkommunikáció, védjegy, arculat, szegmentáció, PR, SWOT, szerződés 

típusok szálloda és utazási iroda között. 

Dolgozat: Marketing 

 

Informatika a turizmusban: Breuerné Fülepi Orsolya 

Trello feladat 

 

Kultúr- és Vallástörténet: Huzsvári Erzsébet 

Tájékozódás a művelődéstörténeti korokban és stílusokban, azok magyarországi földrajzi és 

képzőművészeti vonatkozásai (Visegrád, Esztergom, Debrecen, Pécs, Budapest: Budai Vár, Hősök tere; 

Világörökségek Magyarországon).  

Magyar kereszténység kialakulása, magyarországi szerzetesrendek (Pannonhalma, Nagyszombat) 

Reformáció hatása Magyarországon (Debrecen Vizsoly, Buda) 

Magyarországi történelmi egyházak felsorolása és bemutatása 


