GUNST ANDRÁS

IV. Portásverseny
Írásbeli tesztkérdések 2016

……………………………………….
A versenyző és szállodájának neve
Tisztelt Versenyző!
Az írásbeli teszt két részből áll:
-

-

Az I. rész 50 feleletválasztós kérdést tartalmaz, minden kérdés 2 pontos. Az Ön által helyesnek tartott
végleges választ a külön lapon lévő táblázatban teljes cellát kitöltő X-el jelölje meg a kérdés
sorszámának és betűjelének megfelelő oszlopban. A táblázatban javítást nem tehet, a több jelölés és
javítás esetén az adott kérdésre pont nem adható. A kifejtős kérdések -42,43,46,47,48,49 – esetében a
megoldásokat kérjük a kérdések alá írni és nem a táblázatba.
A II. rész 5 vaktérképes feladatból áll. Kérjük, olvashatóan kitölteni a feladatokat.

Megoldási idő: 60 perc
1. Melyik lánchoz tartozó szálloda épül hamarosan a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren?
a. Radisson
b. Ramada
c. Ibis Styles
d. Novotel
2. Mi jellemzi a leginkább városi szállodákat?
a. fitness részleg-rövid tartózkodási idő-élményfürdők
b. wellness részleg-hosszú tartózkodási idő-étterem
c. rövid tartózkodási idő-Business center-étterem
d. gyógyászati részleg-rövid tartózkodási idő-szezonalitás
3. Milyen kategóriákban lehet minősíteni Magyarországon a szállodákat?
a. 1-5 csillag
b. 1-5 csillag és 1-5 csillagsuperior
c. 1-5 csillagsuperior
d. nincs érvényben lévő minősítési rendszer
4. Mikor leszünk tagja az Euro zónának?
a. 2018.
b. 2020.
c. 2024.
d. Még nincs céldátum. A konvergencia programot kell teljesíteni.
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5. Kinek az arcképe van a 20.000 forintos bankjegyen?
a. Szent István király
b. Mátyás király
c. Széchenyi István
d. Deák Ferenc
6. Mi a jelentése a „twin room” kifejezésnek?
a. ikerszoba
b. szoba két különálló ággyal
c. különterem
d. egymásba nyíló szoba
7. Hány borvidék van Magyarországon?
a. 20
b. 22
c. 18
d. 15
8. Mikor alakult meg a Magyar Szállodaportások "Aranykulcs Egyesülete"?
a. 1980. nov. 23-án
b. 1983. nov. 23-án
c. 1985. nov. 23-án
d. 1987. nov. 23-án
9. Mi az Aranykulcs jelmondata??
a. „Costumers come first”
b. ”Service through Friendship"
c. ”Costumers have always right”
d. ”Concierge can serve you & enhance your lifestyle”
10. Mi a magyar megfelelője a „Walk-in guest” angol szakkifejezésnek?
a. előzetes rendelés nélkül érkező vendég
b. ma érkező vendég
c. váratlanul utazó vendég
d. fizetés, számla kiegyenlítése nélkül távozó vendég
11. Az alábbi cégnevek közül, melyik egy autókölcsönző neve?
a. UPS
b. EMS
c. SIXT
d. FŐNIX
12. Méreteit tekintve az Országház Európa hányadik legnagyobb parlament épülete?
a. első
b. második
c. harmadik
d. negyedik
13. Igaz vagy hamis a következő kijelentés: A klasszikus etikett szerint a fiatalabb, az alacsonyabb rangú,
és a férfi köszön előre.
a. igaz
b. hamis
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14. Igaz vagy hamis a következő kijelentés: a vendég érkezésekor át kell, hogy adja a
személyazonosságát igazoló okmányt a portásnak.
a. igaz
b. hamis
15. Mit jelent a „rack rate” kifejezés?
a. kedvezményes szobaár
b. portai kiírt ár
c. csoportkedvezmény
d. céges ár
16. Hol helyezték örök nyugalomra Puskás Ferencet?
a. az Esztergomi Bazilikában
b. a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben
c. Budapesten a Szent István Bazilikában
d. a Farkasréti temetőben
17. Melyik szállodalánc nincs jelen a magyar szállodaiparban?
a. NH Hotels
b. Kempinski
c. Mövenpick
d. Ritz-Carlton
18. Melyik borvidékünk a felsoroltak közül a Világörökség része?
a. Badacsonyi borvidék
b. Villány-Siklósi borvidék
c. Tokaj-hegyaljai borvidék
d. Egri borvidék
19. A felsorolás melyik eleme nem „Hungarikum”?
a. Magyar operett
b. Hungária Extra Dry pezsgő
c. Kassai-féle lovas íjász módszer
d. A Hévízi-tó és a tradicionális hévízi gyógyászat
20. Milyen szerv engedélyével vihetők csak ki az 50 évesnél régebbi, vagy a védetté nyilvánított, illetve
muzeális intézmények és levéltárak nyilvántartásában szereplő kulturális javak?
a. 1. sz. Vámhivatal engedélyével
b. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal engedélyével
c. Magyar Nemzeti Galéria engedélyével
d. Nemzeti Adó és Vámhivatal engedélyével
21. Melyik dátum nem ünnepnap Magyarországon?
a. Augusztus 20.- Az államalapítás ünnepe
b. Május 1. - A munka ünnepe
c. November 1. - Mindenszentek napja
d. December 24-25-26. - Karácsony
22. Hol található a Nemzeti Történeti Emlékpark?
a. Budafok
b. Ópusztaszer
c. Pannonhalma
d. Pákozd
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23. Magyarország leghíresebb porcelán manufaktúrái között, melyik a „kakukktojás”?
a. Alföldi porcelán
b. Zsolnai porcelán
c. Herendi porcelán
d. Hollóházi porcelán
24. Mit jelent a „barrique” kifejezés?
a. barokk stílusjegy
b. bárokban használatos italmérce
c. kiégetett tölgyfahordóban érlelt bor
d. amerikai hordó térfogat mértékegység
25. Melyik nem gyorsposta szolgáltatást végző cég az alábbi felsorolásban?
a. DHL
b. FEDEX
c. UPS
d. UPC
26. Hol található a magyarországi “0” km-t jelző emlék?
a. Budapesten, a volt Osztyapenkó szobornál
b. Ópusztaszeren
c. Budapesten, a Hősök terénél
d. Budapesten, a Clark Ádám térnél
27. Igaz vagy hamis a következő állítás: Az Engineering and Maintenance Department felel a szálloda
megfelelő műszaki állapotáért.
a. igaz
b. hamis
28. Ki a közvetlen vezetője a Front Desk agent-nek?
a. RDM
b. FOM
c. HRM
d. HK
29. Hányszor kell évente tűzriadó gyakorlatot tartani a szállodákban a vonatkozó jogszabály alapján?
a. nem kell
b. évente kétszer
c. csak szükség esetén
d. legalább egyszer
30. Mi az az Air BNB?
a. privát lakások, szobák on line foglalási rendszere
b. fapados légitársaság
c. reptéri transfer cég
d. műrepülő bajnokság
31. Mekkora minimális kapacitással kell rendelkezzen a szálloda a vonatkozó rendelet alapján?
a. legalább 10 szoba, 20 ágy
b. legalább 15 szoba, 30 ágy
c. legalább 10 szoba, 25 ágy
d. legalább 11 szoba, 21 ágy
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32. Hány Michelin csillagos étterem van Magyarországon?
a. 3
b. 4
c. 5
d. 6
33. Melyik gyógyfürdő viseli Európa legnagyobb gyógyfürdője büszke címet?
a. Gellért fürdő
b. Rudas fürdő
c. Széchenyi fürdő
d. Lukács gyógyfürdő
34. Hol találhatók a magyar Szent Korona ékszerek?
a. a Nemzeti Múzeumban
b. az Esztergomi Bazilikában
c. a Nemzeti Galériában
d. a Parlament kupola termében
35. Melyik található a Budai Vár épületében?
a. a Nemzeti Múzeum
b. a Hadtörténeti Múzeum
c. a Nemzeti Galéria
d. a Csodák Palotája
36. Hol található az a kastély, ahol Sissi gyakran töltötte idejét magyarországi látogatásai során?
a. Visegrádon
b. Esztergomban
c. Hatvanban
d. Gödöllőn
37. Mikor került sor Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozására?
a. 2002. május 1.
b. 2004. április 12.
c. 2004. május 1.
d. 2004. június 1.
38. Mikor épült az európai kontinens első földalatti vasútvonala, amely a köznyelvben Kisföldalatti néven
ismert?
a. 1894
b. 1896
c. 1898
d. 1912
39. Melyik határt léphetjük át az alábbi határátkelőnél: Tompa-Kelebija?
a. szlovén
b. ukrán
c. román
d. szerb
40. Melyik városban nincs állatkert?
a. Pécs
b. Veszprém
c. Nyíregyháza
d. Zalaegerszeg
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41. Hány ország határolja Magyarországot?
a. 5
b. 6
c. 7
d. 8
42. Soroljon fel legalább 4 magyar származású Nobel-díjas tudóst!
43. Soroljon fel legalább 4 magyar találmányt (a feltaláló nevével), melynek feltalálója ill. kidolgozója
egyértelműen és nemzetközileg elismerten magyar személy volt!
44. Ki volt az utolsó magyar király?
a. Ferenc József
b. Ferenc Ferdinánd
c. Habsburg Ottó
d. IV. Károly
45. Hol található a Csontváry Múzeum?
a. Budapest
b. Debrecen
c. Pécs
d. Szeged
46. Melyik szomszédos ország felé vezetnek az alábbi autópályák?
- M7 - M3 - M5 - M1 47. Ki az MSZÉSZ elnöke?
48. Soroljon fel 4 megyeszékhelyet és nevezze meg az ott található színházat?
49. Mi az „Ország tortája” 2016-ban és mi benne a két fő ízalkotó?
-
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50. Kb. hány szálloda van Magyarországon?
a. 300-400
b. 500-600
c. 900-1000
d. 1100-1200
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