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Fontos tudnivalók! 

 

Kedves Versenyző! 

 

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 az alábbiakra: 

 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. 

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

 a megoldás egyébként helyes! 

 A számításokhoz szükséges kiegészítő adatokat (járulékok, adókulcsok) a feladatoknál 

 megtalálja, ezekkel dolgozzon! 

3. Ceruzával írt dolgozat nem fogadható el. 

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

hagyta meg! Ellenkező esetben a feladat nem értékelhető. 

5. A tesztfeladatoknál javítani tilos! 

 

Ügyeljen arra, hogy áttekinthetően és szép külalakkal dolgozzon! 

 

Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk! 
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A. FELADATSOR 

 

Munkahelyzet: 

Ön egy cukrászüzem részlegvezető munkatársa. Feladatai közé tartozik az üzemben lévő 

árukészletek, nyersanyagok elszámoltatása és cukrászüzemi készítmények kalkulációs 

lapjának elkészítése, árak meghatározása. 

 

Válaszoljon az alábbi feladatokra! 

 

1. Feladat ...... pont / 8 pont 

Az alábbi adatok alapján határozza meg a cukrászüzem leltáreredményt! 

 

Az üzem nyitókészlete 450 E Ft 

Vételezés a raktárból 2 630 E Ft 

Visszáru a raktárnak 22 E Ft 

Selejt 10 E Ft 

Zárókészlet 385 E Ft 

(Az adatok nettó beszerzési áron szerepelnek!) 

 

A cukrászüzem a vizsgált időszakban csak süteményt értékesített, melyből bruttó 11 027 E Ft 

bevételt realizált. Az üzemben alkalmazott haszonkulcs 250 %. 

 

Az elszámoltatást nettó beszerzési áron végezze! Az adatokat egész számra kerekítse! Az üzem 

bevétele csak elvitelre történő értékesítésből származik az adott időszakban, így a 

számításokban 18%-os Áfa-kulccsal számoljon! 

 

 

 

 

 

 

 

Oldalpontszám: ..... pont / 8 pont 
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2. Feladat ...... pont / 26 pont 

Önnek egy Dobostorta anyagát kell vételeznie a raktárból, de a nyilvántartásban csak 

120 szeletes tortára van recept. Számolja ki mennyi nyersanyagot kell vételeznie egy 20 

szeletes torta elkészítésekor! Számolásait minden esetben jelölje! 

 

Dobostorta 120 szelet Dobostorta 20 szelet 

Nyersanyag 

megnevezése 

Mennyiség 

(gramm) 

Elvégzendő 

művelet 

Raktárból 

vételezendő 

mennyiség 

(gramm) 

Doboslap 

Liszt 660   

Tojás 1 800   

Cukor 900   

Vaj 210   

Doboskrém 

Tojás 1 200   

Porcukor 1 140   

Vaj 1 080   

Vanília rúd 60   

Kakaóvaj 210   

Kakaómassza 180   

Doboscukor 

Mokkacukor 900   

vaj 30   

Anyaghányad osztószám =  

Oldalpontszám: ..... pont / 26 pont 
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3. Feladat ...... pont / 10 pont 

Ön azt a feladatot kapta, hogy ellenőrizze le az üzlet készletgazdálkodási mutatóit. 

Számítsa ki: 

 Milyen éves átlagos készlettel kell rendelkeznie annak a cukrászdának, amelynek 

anyagfelhasználása 8 500 E Ft és a 14 napos forgási napot tartani szeretné? 

 Az átlagkészletet ebben az időszakban hányszor értékesítették? 

Az eredményeket két tizedesjegyre kerekítse! 

 

 

 

 

 

 

Számolja ki mennyiben változna a forgási sebesség napokban ha az átlagkészletet 150 E Ft-tal 

csökkentenénk az anyagfelhasználás változatlanul hagyása mellett! 

 

 

 

 

 

 

 

4. Feladat 

A cukrászüzembe gyakran érkezik zöldség és gyümölcs tisztítatlan állapotban. Tisztításuk 

során olyan veszteség keletkezik, amellyel Önnek számolnia kell. Válaszoljon az alábbi 

kérdésekre! A mellékszámításokban két tizedesjegy pontossággal számoljon! 

 

a) A dió tisztításakor 12% tisztítási veszteség keletkezik. Mennyi dióbelet kapunk 88 kg héjas 

dió tisztítása után? 

...... pont / 6 pont 

 

 

 

 

 

 

b) Mennyi héjas diót kell vételezni a raktárból 18 kg tisztított dióhoz? ...... pont / 4 pont 

 

 

 

 

 

Oldalpontszám: ..... pont / 20 pont 
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c) Számolja ki a táblázat hiányzó adatait! ...... pont / 12 pont 

 

Megnevezés Bruttó súly 

(kg) 

Nettó súly 

(kg) 

Tisztítási veszteség 

a Bruttó súly %-ában 

Feladat sorszáma kg % 

1. 40,00  
 

21,00 

2. 125,00  5,70 
 

3. 
 

98,00 
 

5,50 

 

 

 

 

 

 

 

5. Feladat 

Az üzletben új receptúra alapján készített tortát vezetnének be. Azt a feladatot kapta, hogy 

kalkuláljon eladási árat az új készítménynek!  

 

a) Számolja ki az alábbi táblázat segítségével a nyersanyagértékét egy 16 szeletes 

sajttortának! Az eredményeket egy tizedesjegyig kerekítse! 

 ...... pont / 26 pont 

Sajttorta 16 szelet 

Nyersanyag 

megnevezése 

Mennyiség 

(g) 

Nyersanyagérték 

(Ft/kg) 

Nettó beszerzési ár 

(Ft) 

Omlós tészta 

liszt 150 160  

vaj 100 2800  

porcukor 50 280  

tojássárgája 20 1600  

vaníliás cukor 10 850  

citromhéj 10 450  

Sajtkrém 

Philadelphia sajt 350 1300  

egész tojás 100 640  

porcukor 60 300  

étkezési keményítő 10 1800  

citromlé 20 125  

tejföl 100 850  

Összes nettó 

beszerzési ár 
   

Számítások: 

Össz. nyersanyag érték = 

Oldalpontszám: ..... pont / 38 pont 
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b) Számolja ki egy szelet bruttó eladási árát, ha az üzlet árrésszintje 75 %-os. A 

számításokban 18 %-os Áfa-kulccsal számoljon! Az eredményt egy tizedesjegyre 

kerekítse! Az eladási árat az ötforintos kerekítési szabálynak megfelelően alakítsa ki! 

...... pont / 8 pont 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oldalpontszám: ..... pont / 8 pont 
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B. FELADATSOR 

 

Munkahelyzet: 

Ön egy cukrászat munkatársa. Munkája során ismernie kell a termékkészítéshez 

alkalmazott nyersanyagok jellemzőit, élelmiszerbiztonsági követelményeit, az 

élelmiszerek felhasználási lehetőségeit. 

 

Válaszoljon az alábbi feladatokra! 

 

1. Feladat ...... pont / 20 pont 

Mindegyik kérdéshez négy válasz tartozik, de csak az egyik helyes. Aláhúzással válassza ki a 

helyes választ! 

 

a) Melyik fehérje található tejben? 

Hemoglobin. Kazein. Mioglobin. Gliadin. 

b) Mi az élesztő? 

Sütőpor egy 

változata. 

A szódabikarbóna 

másik neve. 

Mikroszkopikus 

gomba. 

Egy szárított 

zöldségféle. 

c) Melyik vitamin raktározódik a szervezetben? 

C-vitamin. A-vitamin. B12-vitamin. B6-vitamin. 

d) Az alábbi lisztek közül, melyik nem tartalmaz glutént? 

Búzaliszt. Rizsliszt. Árpaliszt. Rozsliszt. 

e) Melyik sajt nem tartozik a kemény sajtok csoportjába? 

Trappista. Parmezán. Ementáli. Cheddar. 

f) Melyik vegyület provitamin? 

K-vitamin. Ergoszterin. Glükóz. Hemoglobin. 

g) Melyik változás denaturálódás? 

Avasodás. A cukor olvadása. A tej alvadása. A tojásfehérje habbá 

verése. 

h) Melyik a zsírban oldódó vitamin? 

E-vitamin. C-vitamin. B2-vitamin. B12-vitamin. 

i) Mi a teobromin? 

Szárított tealevél. A kakaó hatóanyaga. A dió színanyaga. Kocsonyásító anyag. 

j) Mi a Nátrium-klorid? 

Tartósítószer. A cukor kémiai neve. A só kémiai neve. Tejfehérje. 

 

Oldalpontszám: ..... pont / 20 pont 
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2. Feladat ...... pont / 14 pont 

Döntse el, hogy igazak vagy hamisak az állítások! Az Ön által helyesnek vélt választ jelölje 

az „Igaz”, ellenkező esetben a „Hamis” szavak beírásával! A hamis állításokat tegye igazzá! 

(Figyelem a hibás állítások kiválasztása csak abban az esetben értékelhető, ha annak javítása 

is megfelelő!) 

 

Állítás Válasz 

1. A laktóz diszacharid természetben csak a tejben fordul elő.  

2. Az inulin egyszerű szénhidrát.  

3. A gyorsfagyasztás egy fizikai tartósító eljárás.  

4. Az agar-agar egy tengeri algából készített kocsonyásító anyag.  

5. A cukrozott sűrített tej tejszínből készül.  

 

Hamis állítások javítása: 

 

 

 

 

 

 

 

3. Feladat ...... pont / 6 pont 

Aláhúzással válassza ki az alábbi felsorolásból a tojásra vonatkozó igaz állításokat! 

A tojásfehérje lecitint tartalmaz. 

A tojás egyáltalán nem tartalmaz lecitint. 

A tojássárgája lecitint tartalmaz. 

A tojásfehérje zsírtartalma a tojás tömegének 5-8 %-a. 

A tojásfehérje zsírtartalma a tojás tömegének 10-15 %-a. 

A tojásfehérje nem tartalmaz zsírt. 

A tojáshéj 98 %-át kristályos kalcium-karbonát adja. 

A tojáshéj 98 %-át kristályos magnézium-karbonát adja. 

 

4. Feladat ...... pont / 6 pont 

Soroljon fel 3 gélképző anyagot! 

 

 ......................................................................................................................................................  

Oldalpontszám: ..... pont / 26 pont 
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5. Feladat ...... pont / 20 pont 

Írjon 3-3 példát a fizikai és a kémiai úton a süteményekbe bekerülhető ártalmas anyagokra! 

Fogalmazza meg mindegyiknél, hogyan lehet megelőzni és megszüntetni ezeket! 

 

Fizikai úton bekerülő ártalmas anyagok: 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

Fizikai szennyeződés megelőzésének módjai:  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

Kémiai úton bekerülő ártalmas anyagok: 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

Megelőzés és megszüntetés: 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Oldalpontszám: ..... pont / 20 pont 
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6. Feladat ...... pont / 18 pont 

Soroljon fel 3 bogyótermésű, 3 almatermésű és 3 csonthéjas magvú hazai gyümölcsöt, 

melyeket cukrászsütemények vagy fagylaltok készítéséhez használni tudna! 

 

Hazai bogyótermésű gyümölcsök:  ..............................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

Hazai almatermésű gyümölcsök:  ................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

Hazai csonthéjas magvú gyümölcsök:  ........................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

7. Feladat ...... pont / 12 pont 

A megfelelő válasz betűjelét írja a meghatározások elé! 

 

 (A) Természetes édesítőszer (B) Mesterséges édesítőszer (C) Egyik sem 

 

 CIKLAMÁT  ERITRITOL 

 NÁTRIUM-GLUTAMÁT  ASZPARTAM 

 XYLITOL   STEVIA 

 

8. Feladat ...... pont / 4 pont 

Egészítse ki az alábbi hiányos mondatokat! 

 

A borpárlat olyan égetett szesz, amely a ................................ erjesztett bor lepárlásával készül. 

A ....................... a nádcukorgyártáskor fennmaradt melaszból, vagy közvetlenül a cukornád 

levéből erjesztett és lepárolt égetett szesz. 

 

 

 

Oldalpontszám: ..... pont / 34 pont 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Melasz_(%C3%A9lelmiszer)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Cukorn%C3%A1d
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C. FELADATSOR 

 

Munkahelyzet: 

Ön egy szálloda cukrászüzemének munkatársa. Mai feladata, hogy omlós tésztából 

készült szeleteket, tortákat, csemegéket és a kávészünetekhez teasüteményeket készítsen. 

 

Válaszoljon az alábbi feladatokra! 

 

1. Feladat   ...... pont / 14 pont 

Barna linzert készít. Válassza ki aláhúzással az alábbi anyagok közül azokat, melyeket 

felhasználna a tészta elkészítéséhez!    

 

Búzakorpa Porcukor Tejszín 

Kakaópor Vaj Libazsír 

Búzaliszt (BL-55) Fahéj Dió 

Tejföl Tojás Búzaliszt (BFF-55) 

Kristálycukor Tojássárgája Vanillincukor 

 

2. Feladat  ...... pont / 6 pont 

Sorolja fel a barna linzer készítésének műveleteit 3 lépésben!   

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

3. Feladat ...... pont / 16 pont 

Döntse el, hogy igazak vagy hamisak az omlós tésztából készült szeletekkel kapcsolatos 

állítások! Az Ön által helyesnek vélt választ jelölje az „Igaz” ellenkező esetben a „Hamis” 

szavak beírásával! A hamis állításokat tegye igazzá! (Figyelem a hibás állítások kiválasztása 

csak abban az esetben értékelhető, ha annak javítása is megfelelő!) 

  

Állítás Válasz 

a)  
A bécsi kocka készítése során használt barnalinzer lapok közül az 

egyiket még melegen 6x6 cm-es négyzetekre vágjuk. 

 

b)  A bécsi kocka töltéséhez rumos-diós vajkrém is felhasználható.  

c)  
Az Orléans-i szelet sárgalinzer lapokból és ribiszke ízzel töltött, 

kikészített sütemény. 

 

d)  
A bécsi kocka tetejét csokoládéval bevonjuk és szeletelt 

mandulával meghintjük.  

 

Oldalpontszám: ..... pont / 36 pont 
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Állítás Válasz 

e)  
A resztelt szelethez a kinyújtott sárga linzi lapot, félig megsütjük, 

majd sárgabarack ízzel lekenjük. 

 

f)  Az Orléans-i szelet felületét halványbarna fondánnal vonjuk be.  

 

Hamis állítások javítása: 

 

 

 

 

 

 

4. Feladat  ...... pont / 22 pont 

Egészítse ki az alábbi, teasüteményekre vonatkozó hiányos táblázatot! 

 

Megnevezés Tészta típusa Töltelék megnevezése Jellemző díszítési mód 

Kis Isler    

Macskanyelv    

Narancsgalett    

Pasziánsz    

 

5. Feladat ...... pont / 14 pont 

Válassza ki a négy lehetséges válasz közül azt, amelyik Ön szerint a helyes megoldást adja a 

feltett kérdésre! Választását aláhúzással jelölje! 

 

A.) Azokat a jó minőségű, tartós cukrászsüteményeket, melyeket fondánnal vonunk be, 

csemegéknek nevezzük? 

a) Igen. 

b) Nem, mert a csemegéket zselével vonjuk be, hogy tartósságukat fokozzuk. 

c) Csemegének a desszertek egy bizonyos fajtáját nevezzük. 

d) Egyik válasz sem helyes. 

 

Oldalpontszám: ..... pont / 36 pont 
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B.) A csemegék tésztája mindig csak felvert vagy omlós tészta? 

a) Igen. 

b) Nem, mert ezeken kívül még készíthetünk hengerelt tésztából, ostyából vagy akár 

rolómasszából is csemegéket. 

c) A csemegék legtöbbször forrázott tésztából készülnek. 

d) Egyik válasz sem helyes. 

 

C.) A csemegék eltarthatósági ideje meghaladja az 5-15 napot is? 

a) Igen. 

b) Nem. 

c) Csak egy ilyen csemege létezik. 

d) Kettő ilyen csemege létezik. 

 

D.) A csemegék bevonása minden esetben csokoládéval történik? 

a) Igen. 

b) Részben igaz, mert van egy-két olyan csemege, melyet fondánnal vonunk be. 

c) Nem igaz, mert minden esetben zselézzük. 

d) Egyik válasz sem helyes. 

 

E.) A lúdláb csemegét szeletelés után csokoládéba mártjuk? 

a) Igen. 

b) Nem, mert a torta alakú lúdláb csemege teljes felületét csokoládéval bevonjuk, majd 

dermedés után felszeleteljük. 

c) A lúdláb csemegét szeletelés után fondánba mártjuk.  

d) Egyik válasz sem helyes. 

 

F.) A Suhajda-csemege a csemegekosarak csoportjába tartozik, és linzer tésztakosárba 

töltjük? 

a) Igen. 

b) Részben igaz, mert valóban a csemegekosarak csoportjába tartozik, de 

csokoládékosárkába kell tölteni. 

c) Nincs is Suhajda-csemege. 

d) Egyik válasz sem helyes. 

 

G.) A royal bomba olyan csemege, mely egyáltalán nem tartalmaz tésztát? 

a) Igen. 

b) Nem, mert indiáner tésztából készül. 

c) A royal bomba nem csemege, hanem minyon. 

d) Egyik válasz sem helyes. 
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6. Feladat ...... pont / 12 pont 

Írja le hat lépésben az Dobostorta készítéséhez szükséges felvert lap elkészítését! 

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 

7. Feladat ...... pont / 10 pont 

A Dobostorta töltéséhez tradicionális doboskrémet készít. Egészítse ki a hiányos készítési 

leírást! 

A ....................... a cukorral vízgőzön csípős melegre felmelegítjük, majd ...................... habbá 

verjük. A felolvasztott .......................... és a kakaómasszát (és/vagy a felolvasztott csokoládét) 

a ................................... keverjük, majd a ............................................... összekeverjük. 

 

8. Feladat ...... pont / 6 pont 

A doboskrém készítéséhez keverőgépet használt. Soroljon fel három forgó gépekre vonatkozó 

munkavédelmi követelményt, amelyeket a gép elindítása előtt ellenőriznie vagy a működés 

közben figyelembe kell vennie! 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

 

 

Elérhető pontszám:  300 pont 

 

Elért pontszám:  ...........  pont 

Oldalpontszám: ..... pont / 28 pont 


