
Versenyzői kód:  30  
 

29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet 

34 811 04 Szakács 

 

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA 

 

Szakma Kiváló Tanulója Verseny 

 
Elődöntő 

 

KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR 

MEGOLDÁSA 
 

 

Szakképesítés: 

34 811 04 Szakács 

 

SZVK rendelet száma: 

29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet 

 

Komplex írásbeli feladat: 

A szakács szakma ismeretei 

 

Elérhető pontszám: 100 pont 

 

Az írásbeli verseny időtartama: 180 perc 

 

 

 

 

2020. 
 

 

 

Javító neve   Elért pontszám  

Aláírása     



Versenyzői kód:  30  
 

2/11 

29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet 

34 811 04 Szakács 
 

 

Fontos tudnivalók 

 

Kedves Versenyző! 

 

Az írásbeli feladatsorban a feladatok között néhány esetben kapcsolat lehet! Javasoljuk, hogy 

először olvassa végig a feladatokat, a megoldást az Ön számára egyszerűbb kérdések 

megválaszolásával kezdje. 

A feladatok megoldásánál ügyeljen a következők betartására: 

1. A feladatok megoldásához az íróeszközön és nem programozható számológépen kívül 

semmilyen más segédeszközt (pl. tankönyv, feladatgyűjtemény stb.) nem használhat! 

2. A számítások elvégzésénél ügyeljen a következőkre: 

a) Számológépet használhat, de minden mellékszámításnál ki kell jelölnie a 

következőket: 

• a számított adat vagy mutató megnevezését, 

• a számítás módját (a matematikai művelet a rendelkezésre álló adatokkal felírva), 

• a kapott eredményt mértékegységével együtt. 

b) Amennyiben ezeket a kijelöléseket nem végzi el, a feladat még akkor sem fogadható el 

teljes mértékben, ha a megoldás egyébként helyes! 

c) Kerekítési pontosság: az adott feladatoknál található. Általánosságban 

részeredményeknél legalább négy tizedes jegy, végeredmény estén két tizedes jegy, a 

kerekítés szabályai alapján. 

d) A számításokhoz szükséges kiegészítő adatokat (járulékokat, adókulcsokat) a 

feladatoknál megtalálja, ezekkel dolgozzon! 

3. Ceruzával írt dolgozat nem fogadható el (kivétel a szerkesztett rajzos feladatrész)! 

4. A számításos feladatoknál végzett javítás esetén pontosan jelenjen meg, hogy melyik 

megoldást hagyta meg. Ellenkező esetben a feladat nem ér pontot! 

5. Meg nem engedett segédeszköz használata a versenyből való kizárást vonja maga után! 

6. A teszt jellegű feladatoknál javítani tilos! 

 

Ügyeljen arra, hogy áttekinthetően és szép külalakkal dolgozzon! 

Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk! 
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Ételkészítés alapjai 

Ételkészítés alapjai témakörben elérhető pontszám: 20 pont 

Felmentés lehetőségéhez szükséges minimális pontszám: 9 pont 

A versenyző ételkészítés alapjai témakörben elért pontszáma: pont 

 

1. Feladat 3 pont 

A táblázatban ételneveket lát. Írja a jobboldali oszlopba, hogy az ételkészítéshez használt 

vöröshagymát milyen alakzatra/módra vágja az előkészítés során! 

Étel neve 
A vöröshagyma 

alakzata/formája 

Pirított csirke jóasszony módra 1x1-es kockára 

Francia hagymaleves szeletre 

Hagymás rostélyos karikára 

 

2. Feladat 2 pont 

Válassza ki és jelölje egyértelműen aláhúzással azt az ételt, amelyik véleménye szerint a hús 

darabolási módja miatt nem illik a logikai sorrendbe! Válaszát indokolja meg! 

 

Erdélyi tokány 

Mexikói borjútokány 

Borsos marhatokány 

 

Kakukktojás: Mexikói borjútokány 

  

Indoklás: Mert a mexikói borjútokány esetében a húst kockákra vágjuk nem csíkokra. 

 

3. Feladat 5 pont 

A magyar konyha egyes ételei a körettel szorosan összetartoznak. Az alábbi jellemző 

köreteket írja be az egyes ételek mellé, a következő táblázatban: 

 

Vajas galuska, zsemlegombóc, párolt káposzta, puliszka, burgonyaropogós 

 

Étel Jellemző körete 

Csáky rostélyos Vajas galuska 

Erdélyi tokány Puliszka 

Nemzeti marhasült Burgonyaropogós 

Sertéssült Párolt káposzta 

Vadas nyúlgerinc Zsemlegombóc 
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4. Feladat 8 pont 

Csoportosítsa az alább felsorolt ételeket a táblázatban szereplő készítési módok szerint! Írja az 

egyes ételek betűjelét a táblázat megfelelő oszlopába! 

Minden étel csak egy csoportba sorolható be!  

Minden helyes válasz 1 pontot ér. 

 

A. Töltött paprika  E.    Sertésflekken 

B. Csemege sertéskaraj F.    Rablóhús 

C. Bácskai rizseshús G.   Sertéssült 

D. Kolozsvári töltött káposzta H.   Csikóstokány 

 

Egészben sütéssel Frissen sütéssel Párolással Főzéssel 

készíthető húsételek 

B E C A 

G F H D 

    

 

 

5. Feladat 2 pont 

Az alábbi táblázatban különböző állítások/meghatározások olvashatók. Döntse el, hogy 

igazak vagy hamisak! Az Igaz/Hamis oszlopokban jelölje „X”-szel az Ön által helyesnek ítélt 

választ! 

 

Állítás/meghatározás Igaz Hamis 

A levesbetétként adott burgonyagombóc tésztája megegyezik a 

szilvás gombóc tésztájával. 
X  

A húsleves készítését minden esetben szűréssel, míg az erőleves 

készítését minden esetben derítéssel fejezzük be. 
 X 
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Ételkészítési ismeretek 

Ételkészítési ismeretek témakörben elérhető pontszám: 15 pont 

Felmentés lehetőségéhez szükséges minimális pontszám: 7 pont 

A versenyző ételkészítési ismeretek témakörben elért pontszáma: pont 

 

 

1. Feladat 4 pont 

 

Az alábbi táblázatban hideg előételeket talál.  A hideg előételek jelentős részét hideg saláta 

alapzatokra tálaljuk. Más részüket saláta alap nélkül, de egyedien az étel jellegének 

megfelelően díszítjük, tálaljuk. Párosítsa össze az ételeket és a jellemző saláta alapokat, vagy 

díszítést! 

 
 

Sorszám Hideg előétel Betűjel 

1.  Töltött tojás kaszinó módra A 

2.  Töltött alma D 

3.   Töltött tojás oroszosan B 

4.  Töltött tojás kiskőrösi módra C 

 

Betűjel Saláta alap/díszítés 

A.  Franciasaláta 

B.  Orosz hússaláta 

C.  Jércesaláta 

D.  Tetejét metéltre vágott 

mandulával, pisztáciával és 

mandarin gerezdekkel díszítjük. 
 

 

2. Feladat 6 pont 

Milyen tésztából készülnek jobb oldali oszlop éttermi tésztakészítményei? Írja be az 

alaptésztákat a megfelelő helyre! Válasszon az alábbi táblázat megoldásai közül! 

 

Omlós tészta Hajtogatott 

élesztős tészta 

 

Kevert élesztős 

tészta 

Égetett tésztából 

készíthető 

Omlós-élesztős 

tészta 

 

 

Alaptészta Készítmény 

Omlós-élesztős tészta Diós bejgli 

Kevert élesztős tészta Cseh fánk  

Égetett tésztából készíthető Csokoládé fánk 

Hajtogatott élesztős tészta Tepertős pogácsa 

Omlós tészta Rákóczi túrós lepény 

Felvert tészta Somlói galuska 
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3. Feladat 5 pont 

Nevezzen meg öt vadhúsból készíthető ételt úgy, hogy abból egy vadszárnyasból készíthető 

leves, egy másik vadszárnyasból készíthető főétel, kettő eltérő nagyvadból készíthető főétel és 

egy belsőségből készíthető főétel legyen!  

 

Vadszárnyasból 

készíthető leves 

Vadszárnyasból 

készíthető főétel 

1. nagyvadból 

készíthető főétel 

2. (eltérő) 

nagyvadból 

készíthető főétel 

Belsőségből 

készíthető főétel 

Fácánerőleves 

 

Fogolysült 

szalonnában 

 

Őzgerinc 

egyben sütve 

 

Tűzdelt szarvas 

comb áfonyával 

 

Sült vadsertés 

máj 

 

 

Más szakmailag helytálló válasz elfogadható! 

 

Gazdálkodási ismeretek 

Gazdálkodási ismeretek témakörben elérhető pontszám: 35 pont 

Felmentés lehetőségéhez szükséges minimális pontszám: 15 pont 

A versenyző gazdálkodási ismeretek témakörben elért pontszáma: pont 

 

 

1. Feladat 8 pont 

Számítsa ki, mennyi burgonyát kell vételezni a földesáru raktárból, hogy elkészítve 45 adag, 

hasábburgonyát kapjunk!  

Egy kisütött hasábburgonya adag 20 dkg, tisztítási vesztesége 8%, hőkezelési vesztesége 

12%.  

Határozza meg a teljes veszteséget százalékban és kg-ban! A számításokat kg-ban végezze! A 

kg adatokat és a %-os mutatókat egy tizedesjegyre kerekítse! 

 

A sült hasábburgonya mennyisége a tisztított burgonya %-ban = 100 - 12 = 88% 1 pont 

A sült hasábburgonya mennyisége: 45 × 0,2 = 9,0 kg  1 pont 

Megtisztított mennyiség: 9,0 ÷ 0,88 = 10,2 kg  1 pont 

Megtisztított mennyiség a földes burgonya %-ban: 100 – 8 = 92%  1 pont 

Vételezés mennyisége: 10,2 ÷ 0,92 = 11,1 kg  1 pont 

Összes veszteség kg-ban: 11,1 – 9,0 = 2,1 kg  1 pont 

Összes veszteség %-ban: 2,1 ÷ 11,1 = 18,9%  2 pont 
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2. Feladat 6 pont 

Éttermüknek néhány készletértékét az alábbi táblázat tartalmazza.  Számítsa ki a hiányzó ada-

tokat, valamint az étterem aznapi zárókészlet értékét! A készletadatok nettó beszerzési áron 

szerepelnek. Az adatokat egész számra kerekítse! 

 

 

Paradicsom selejt: 2 740 +3 360 – 880 - 3 840 = 1 380 1 pont 

Tojás beszerzés: 1 200 + 8 800 + 650 – 4 800 = 5 850 Ft   1 pont 

Sertésvelő zárókészlet: 1 800 + 6 200 – 4 650 - 320 =  3 030 Ft    1 pont 

Marhacomb ELÁBÉ: 2 800 + 6 300 - 1 760 - 1 300 = 6 040 Ft  1 pont  

Rostélyos nyitókészlet: 1 040 + 5 500 + 730 – 4 860 = 2 410 Ft 1 pont 

Zárókészlet: 880 + 1 200 + 3 030 + 1 760 + 1 040 = 7 910 Ft 1 pont 

 

3. Feladat 6 pont 

Válassza ki és írja be a táblázat megfelelő helyére, hogy az alábbi meghatározások mely 

fogalmakra vonatkoznak!  

 

Fogalmak: munkakör, költség, szállítólevél, vagyonmegállapító leltár, jegyzőkönyv, 

központi adó; 
 

 
Sorszám Meghatározás Fogalom 

1. A tűz keletkezésének körülményeiről készített 

feljegyzés. 
jegyzőkönyv 

2. Szigorú számadású bizonylat. szállítólevél 

3. 
 Az állam által kivetett és beszedett adófajta. központi adó 

4. Az üzleti tevékenység során felmerült ráfordítások 

pénzben kifejezett értéke. 
költség 

5. Az üzleti vagyon teljes körű felmérése. 
vagyon megál-lapító 

leltár 

6. 

Azoknak a feladatoknak az általános 

meghatározása, amelyeket a munkavállalónak 

a munkaszerződés alapján teljesítenie kell. 

munkakör 

 

Minden helyesen beírt fogalom 1 pontot ér. 

 

 

Árukészlet Nyitókészlet 

Ft 

Selejt Ft            Beszerzés 

Ft 

ELÁBÉ 

Ft 

Zárókészlet 

Ft 

Paradicsom 2 740 1 380 3 360 3 840 880 

Tojás 4 800 650 5 850 8 800 1 200 

Sertésvelő 1 800 320 6 200  4 650 3 030 

Marhacomb 2 800 1 300 6 300 6 040 1 760 

Rostélyos 2 410 730 4 860 5 500 1 040 
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4. Feladat 5 pont 

Döntse el az alábbi állításokról, hogy Igazak vagy Hamisak! Tegyen a megfelelő oszlopba 

„X”-et!  

 

Állítás Igaz Hamis 

Ha a Betéti Társaság vagyona kisebb a tartozásainál, akkor 

a tagok elveszítik magánvagyonukat. 

 
X 

A Társasági adó a vállalkozások eredményéhez kapcso-

lódó közvetlen adó. 
X 

 

Az üzleti levél szigorú számadású bizonylat.  X 

Az áruátvétel mennyiség, minőség és érték szerint történik. X  

Teljes munkaidejű foglalkoztatás esetében kötelező havon-

ta 1 pihenőnapot vasárnapra osztani. 
X 

 

 

Minden helyes találat 1 pontot ér. 

 

 

5. Feladat 10 pont 

Az Önök étterme 45 fős büféasztalos rendezvényre kapott megrendelést bruttó 4 500 Ft/fő ér-

tékben. Az ételválasztékot az aktuális étlapról választotta a megrendelő. Az árképzés során 

280%-os haszonkulccsal terveztek. Számítsa ki, hogy a tervezett eredményhez képest mennyi 

az eredmény növekedés, ha az árréstömeg költség tartalma nettó 113 405 Ft és a rendezvény 

tényleges nyersanyagfelhasználása a tervezettnek 80%-a volt! Az alkalmazott ÁFA kulcs 5%. 

Számításai során egész számra kerekítsen! 

 

45 főre számított bruttó bevétel: 45 × 4 500 = 202 500 Ft  1 pont 

45 főre számított nettó bevétel: 202 500 ÷ 1,05 = 192 857 Ft 1 pont 

Tervezett nyersanyagérték: 192 857 ÷ 3,8 = 50 752 Ft 2 pont 

Tervezett árrés: 192 857 – 50 752 = 142 105 Ft 1 pont 

Tervezett eredmény: 142 105 – 113 405 = 28 700 Ft 1 pont 

Tényleges nyersanyagérték: 50 752 × 0,8 = 40 602 Ft 1 pont 

Tényleges árrés: 192 857 – 40 602 = 155 255 Ft 1 pont 

Tényleges eredmény: 155 255 – 113 405 = 41 850 Ft 1 pont 

Eredmény növekedés: 41 850 – 28 700 = 13 150 Ft 1 pont 

 

Más, szakmailag helyes megoldást is el kell fogadni! 
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Élelmiszerismeret 

Élelmiszerismeret témakörben elérhető pontszám: 20 pont 

Felmentés lehetőségéhez szükséges minimális pontszám: 9 pont 

A versenyző élelmiszerismeret témakörben elért pontszáma: pont 

 

1. Feladat 5 pont 

Soroljon fel öt olyan jellemzőt, amelyek meghatározzák egy élelmiszer élvezeti értékét (az 

emberi érzékszervekre kifejtett összbenyomását)! 

 

Az élelmiszer: színe, illata, íze, alakja, formája, állománya. 

 

 

2. Feladat 5 pont 

A tejtermékek közül a friss és fehér készítmények felhasználása a magyar gasztronómiában is 

méltán elterjedt. Az alábbiakban néhány jellegzetes készítményt találhatunk. A táblázat 

üresen hagyott részébe írja be a hiányzó információt!  

 

A tejtermék 

megnevezése 

Alapanyaga Színe Állománya Ízhatása Származási 

hely 

Brinza juh-vagy 

kecsketej 

fehér egynemű sós, 

savanykás 
Románia 

Feta juh-vagy 

kecske 

hófehér egynemű  pikáns, sós, Görögország 

Mozarella bivaly vagy 

tehéntej 

hófehér golyó alakú savanykás, 

édeskés 

Olaszország 

Parenyica 

(füstölt) 

juh-vagy 

kecske 

sárgás, 

barnás 

tekercselt, 

tépett 

füstös, sós Szlovákia 

Túró tehéntej hófehér morzsalékos enyhén 

savanykás, 

édeskés 

Magyarország 

 

 

3. Feladat 5 pont 

Az alábbiakban az egyes élelmiszerek és italok készítés folyamatának egy-egy mozzanatát 

látja. Írja a mozzanat mellé, hogy melyik élelmiszerről vagy italról van szó!  

 

Héjon erjesztés: vörösbor  

Ömlesztő só alkalmazása: sajt 

Kovász készítés: kenyér 

Köpülés: vaj  

Lepárlás: pálinka 
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4. Feladat 5 pont 

Soroljon föl 5 olyan ecetet, amelyet leginkább saláták készítéséhez használ! 

 

Balzsamecet 

Fehérbor ecet 

Vörösbor ecet 

Málna ecet 

Rizsecet 

 

 

 

Élelmiszerbiztonsági alapismeretek 

Élelmiszerbiztonsági alapismeretek témakörben elérhető pontszám: 10 pont 

Felmentés lehetőségéhez szükséges minimális pontszám: 5 pont 

A versenyző élelmiszerbiztonsági alapismeretek témakörben elért pontszáma: pont 

 

1. Feladat 6 pont 

Jelölje „X”-szel a táblázat állításairól, hogy igazak vagy hamisak! 

 

ÁLLÍTÁS IGAZ HAMIS 

1 
A mikroorganizmusok fizikai 

szennyeződéseket okoznak.   
X 

2 
A tálalópultban tárolt meleg ételt 3 órán 

belül el kell fogyasztani. 
X 

  

3 Tilos lefagyasztani a nyers darált húst. X  

4 

A főzőkonyhába csak megtisztított, 

feldolgozásra kész élelmiszerek 

kerülhetnek be. 

X 

  

5 

Áru átvételekor, ha a tőkehús felülete 

+5 °C-os aznapi felhasználásra biztosan 

átvehető.   

X 

6 
Mosogatás után az edényeket törölgetni 

nem szabad. 
X 

  

Minden helyes találat 1 pontot ér. 
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2. Feladat 4 pont 

Írja be a táblázatba a meghatározásoknak megfelelő fogalmat! 

 

Meghatározás Fogalom 

Az a hőkezelési eljárás, amely legalább 2 percen 

át tartó 72 °C - os maghőmérsékletet, vagy az 

étel minden pontján legalább 75 °C-t biztosít. 

Biztonságos hőkezelés 

Annak biztosítása, hogy a termelés, az 

élelmiszer-előállítás, tárolás és forgalomba 

hozatal teljes folyamatában az élelmiszer nem 

okoz egészségi ártalmat a fogyasztónál, ha azt a 

rendeltetési célnak megfelelő módon készítik el, 

és fogyasztják. 

Élelmiszerbiztonság 

Olyan anyag, amelyet az élelmiszerek 

burkolására, megóvására, kezelésére, szállítására 

és megjelenítésére használnak az élelmiszerlánc 

bármely szakaszában. 

Élelmiszer csomagolóanyag 

Azok az intézkedések és feltételek, amelyek a 

veszélyek ellenőrzéséhez és az élelmiszer 

emberi fogyasztásra való alkalmasságának a 

biztosításához szükségesek. 

Élelmiszerhigiénia 

                                                         

 


