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Fontos tudnivalók 

 

Tisztelt Javító Kolléga! 

 

a) Az elméleti feladatokhoz tartozó általános javítási- és értékelési útmutató a 

következő: 

 Az alábbiakon kívül minden más, szakmailag helyes megoldás is elfogadható. 

Az egyéb javítási- és értékelési útmutatót az egyes feladatoknál találja. 

b) A számítási feladatokra vonatkozó általános javítási- és értékelési útmutató a 

következő: 

 Az alábbiakon kívül minden más, szakmailag helyes megoldás is elfogadható. 

 A hibátlan részszámításokért a javítási-értékelési útmutatóban megadott 

pontszám adható. 

 A számításokért a teljes pontszám csak akkor jár, ha a Versenyző leírta, hogy 

mit számít ki, hogyan számítja ki, mennyi az eredmény és mi annak 

mértékegysége. 

 Az egyes részszámításokért járó pontokat akkor is meg kell adni, ha a Versenyző 

összevont, vagy szétválasztott lépéseket, vagy a szaktanár által helyesnek ítélt más 

módon számolt. 

 A Versenyző a részszámításokat más sorrendben is végezheti. 

 Részben hibás vagy hiányos számítás esetén részpontszám adható. 

 Korábban rontott számításból eredő számadat helyes használata esetén 

részpontszám adható. 

 

Jó munkát kívánunk! 
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1. Feladat 10 pont 

Az új étlap összeállítása előtt főnöke arra kéri, hogy tekintse át a jelenlegi étlapon szereplő 

leveseket és válogassa azokat szét aszerint, hogy milyen levesbetéttel tálalják. Írja az egyes 

levesek betűjelét az alábbi táblázat megfelelő oszlopába! 

Minden leves csak egy csoportba sorolható be. Amennyiben egy levest több csoportba is 

besorolt a versenyző, azért a levesért egyik csoportban sem adható pont. 

 

Minden helyes válasz 1 pontot ér. 

 

A) Hagymaleves 

B) Csirkeragu-leves 

C) Paradicsomleves 

D) Gulyásleves 

E) Burgonyapüré-leves 

F) Tejfölös kelvirágleves 

G) Tejfölös burgonyaleves 

H) Lencsepüré-leves 

I) Zöldbableves 

J) Jókai-bableves 

 

Csipetke Baguette Vajasgaluska Rizs Zsemlekocka 

D A B C E 

G  F  H 

I     

J     

 

2. Feladat 12 pont 

Főnökétől azt a feladatot kapja, hogy állítson össze 2 db különböző ötfogásos menüsort egy 

januári esküvői vacsorára. A menüsorok összeállításakor vegye figyelembe, hogy a vőlegény 

gluténérzékeny, ezért az egyik menüsor csak gluténmentes ételeket tartalmazzon! A 

meghívott vendégek összetétele vegyes, az eseményre hivatalosak az ifjú pár rokonai és 

barátai, így minden korosztály megtalálható köztük. A menüsorok különböző ételeket 

tartalmazzanak! Az ajánlott fogásokat az alábbi táblázat megfelelő celláiba írja! 

Az ételsorok összeállításánál vegye figyelembe a menük összeállítására vonatkozó általános 

szabályokat is! 

 

fogások 1-es gluténmentes menüsor 2-es menüsor 

hideg előétel   

leves   

meleg előétel   

főétel   

desszert   
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A két menüsor különböző ételeket tartalmaz. 1 pont 

Az első menüsor: 

Az összeállított menüsor illik esküvői vacsorára. 1 pont 

A versenyző megnevezett öt, a megadott ételfőcsoportokba tartozó ételt. 1 pont 

A versenyző figyelembe vette, hogy mikor (évszak, napszak) és milyen alkalomból 

kerül sor az étkezésre. 1 pont 

A menüsor összeillő ételeket tartalmaz. 1 pont 

Az ételsorban nem ismétlődnek az alapanyagok, színek, ízek, elkészítési módok. 1 pont 

A menüsor csak gluténmentes ételeket tartalmaz. 1 pont 

A második menüsor: 

Az összeállított menüsor illik esküvői vacsorára. 1 pont 

A versenyző megnevezett öt, a megadott ételfőcsoportokba tartozó ételt. 1 pont 

A versenyző figyelembe vette, hogy mikor (évszak, napszak) és milyen alkalomból 

kerül sor az étkezésre. 1 pont 

A menüsor összeillő ételeket tartalmaz. 1 pont 

Az ételsorban nem ismétlődnek az alapanyagok, színek, ízek, elkészítési módok. 1 pont 

 

3. Feladat 10 pont 

Üzletükből az alábbi megrendelő levelet küldték. Állapítsa meg a szállítólevél segítségével, 

hogy a megfelelő mennyiségű, minőségű és értékű árukat szállították-e le! A lenti táblázat 

kitöltésével nevezze meg az eltéréseket és adja meg a helyes adatokat! 

 

 Szállító Kft. Sárgarigó Étterem 

 2500 Esztergom, Püspök utca 4. 2500 Esztergom, Rigó köz 7. 

 Szállító Béla Főző János 

 adósz.: 564637578-1-22 adósz.: 342546251-1-11 

 

 Tárgy: Megrendelés 

 

 Tisztelt Szállító Béla! 

 

 Szállítási szerződésünk alapján éttermünk a következő árukat rendeli meg Önöktől: 

 

 Gyermelyi Búzafinomliszt BL 55 1 kg 165 Ft/db 20 db 

 Gyermelyi Étkezési Búzadara AD 1 kg 180 Ft/db 6 db 

 Sweet Family Kristálycukor 1 kg 240 Ft/db 16 db 

 Vénusz Finomított Napraforgóolaj 1 l 490 Ft/db 20 db 

 Gyermelyi Spagetti 4 Tojásos Száraztészta 500 g 360 Ft/db 8 db 

 

 Kérem, megrendelésünket 3 nap múlva szállítsák a szokásos időpontban. 

 

 Esztergom, 2017. december 4. 

 

 Üdvözlettel 

 Főző János 

 üzletvezető 
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A szállító: 

Szállító Kft. 

2500 Vác, Püspök utca 4. 

adósz.: 564637578-1-22 

A vevő 

Rigó Étterem 

2500 Esztergom, Rigó köz 7. 

adósz.: 342546251-1-11 

A megrendelés száma, kelte, 

ügyintézője: 

12/2018; 2017. december 14.; Intéző 

András 

Átvevő: 

Sárgarigó Étterem 

2500 Esztergom, Rigó köz 7. 

adósz.: 342546251-1-11 

 

Járatszám: 14 

S
o
rs

zá
m

 

A termék (szolgáltatás) 

megnevezése, besorolási száma 

Áfa-

kulcs 

% 

M
en

n
y
. 
eg

y
s.

 

M
en

n
y
is

ég
 

E
g
y
sé

g
ár

 

É
rt

ék
 

1 
Gyermelyi Búzarétesliszt BL 55 

1 kg 
27 db 20 165 3 300 

2 
Gyermelyi Étkezési Búzadara AD 

1 kg 
27 l 6 180 1 080 

3 Sweet Family Porcukor 1 kg 27 db 16 240 3 840 

4 
Vénusz Finomított Napraforgóolaj 

1 l 
5 db 10 490 9 800 

5 
Gyermelyi Spagetti 4 Tojásos 

Száraztészta 500 g 
27 db 8 360 2 800 

6 
 

     

7       

8       

9       

Kiállító Átvételi feljegyzések: Átvevő: 

Szállítás dátuma: 

2017. december 7. 

 

Aláírás: 

Szállító B. 
 

Átvétel dátuma: 

2017. december 8. 

 

Aláírás: 

Főző János 
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Minden helyes megoldás, ahol a tanuló megnevezte a hibás és a helyes adatot is, 1 pontot ér. 

 

Sorsz. Hibás adat megnevezése Hibás adat Helyes adat 

1 A szállító címe Vác Esztergom 

2 A vevő neve Rigó Sárgarigó Étterem 

3 A megrendelés kelte 2017. december 14. 2017. december 4. 

4 Az 1. tétel megnevezése 
Gyermelyi Búzarétesliszt 

BL55 1 kg 

Gyermelyi 

Búzafinomliszt BL55 1 

kg 

5 
A 2. tétel mennyiségi 

egysége 
l db 

6 A 3. tétel megnevezése 
Sweet Family Porcukor 

1 kg 

Sweet Family 

Kristálycukor 1 kg 

7 A 4. tétel áfakulcsa 5% 27% 

8 A 4. tétel mennyisége 10 20 

9 Az 5. tétel értéke 2 800 2 880 

10 Az átvétel dátuma 2017. december 8. 2017. december 7. 

 

4. Feladat 10 pont 

Töltse ki az alábbi Sütőzsiradék felhasználás ellenőrzési lapot a megadott információk 

felhasználásával! 

Információk: 

 2018. január 4-ei munkanapján Nagy Zoltán kezdte meg az olajsütő használatát. 

 A Sütőzsiradék felhasználás ellenőrzési lap 2. oldalán rögzítette a zsiradékkal 

kapcsolatos adatokat. 

 A sütőt 8 liter olajjal töltötte meg, melyben két órán keresztül sütött. A sütés végére az 

olaj mennyisége fél literrel volt kevesebb, érzékszervi eltérést nem tapasztalt. 

 Amennyiben a fenti információk ismeretében szükségesnek tartja Oxifrit vagy egyéb 

teszt elvégzését, tetszőleges eredménnyel töltse ki a szükséges cellát, ellenkező 

esetben húzza ki! 

 A beírt adatoknak megfelelően döntsön a zsiradék további felhasználásáról a 

megfelelő cella kitöltésével! 

 

Oxifrit vagy egyéb teszt elvégzése még nem szükséges, a Vizsgáló teszt eredménye cellát ki 

kell húzni, a zsiradék továbbra is felhasználható. Minden szükséges cella helyes kitöltése 1 

pontot ér.  
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SÜTŐZSIRADÉK FELHASZNÁLÁS 

ELLENŐRZÉSI LAP 
Oldalszám: 2. oldal 

Dátum 

 

2018. 

Sütéshez felhasznált 

zsiradék 
Sütés során a 

zsiradék 

érzékszervi 

tulajdonságai 

Sütési 

idő 

(óra) 

A sütés 

végén 

visszamaradt 

zsiradék 

mennyisége 

Vizsgáló 

teszt 

eredménye 

Zsiradék 

felhasználása/ 

selejtezése 

Aláírás 
mennyisége 

(liter) 
állapota 

01.04. 8 
friss 

használt 

megfelelő 

nem 

megfelelő 

2 7,5 - felhasználható 
Nagy 

Zoltán 

 

5. Feladat 7 pont 

Számítsa ki 30 adag Hideg almaleves anyaghányad-szükségletét az alábbi táblázat alapján! A 

számításokat írja le, a kiszámított adatokat írja be a táblázatba! (Az egész fahéjjal és a 

szegfűszeggel nem kell számolnia.) 

Az adatokat két tizedesjegyre, a só esetében három tizedesjegyre kerekítse! 

 

Hideg almaleves 

 

Felhasznált 

nyersanyag 

Mennyiségi 

egység 

Mennyiség 

10 adag 

Mennyiség 

30 adag 

  

alma kg 0,80 2,40   0,80 × 3 = 2,40 kg 1 pont 

só kg 0,005 0,015 0,005 × 3 = 0,015 kg 1 pont 

cukor kg 0,03 0,09   0,03 × 3 = 0,09 kg 1 pont 

citrom kg 0,12 0,36   0,12 × 3 = 0,36 kg 1 pont 

finomliszt kg 0,08 0,24   0,08 × 3 = 0,24 kg 1 pont 

habtejszín l 0,25 0,75   0,25 × 3 = 0,75 l 1 pont 

fehérbor l 0,20 0,60   0,20 × 3 = 0,60 l 1 pont 

egész fahéj - - -   

szegfűszeg - - -   

 

A számításokra akkor jár az 1 pont, ha a versenyző a számítást is leírta és a táblázatba is 

beírta a végeredményt. Hiányos megoldás esetén részpontszám adható. 

 

6. Feladat 6 pont 

Számítsa ki, mennyi volt üzletének átlagkészlete július hónapban, ha az időszak alatt az 

ELÁBÉ 72 000 E Ft, a beszerzés értéke 54 000 E Ft volt és a hó végi készletérték 6 700 E Ft! 

A számításokat E Ft-ban végezze! Az adatokat egész számra kerekítse! 

 

nyitókészlet = 72 000 + 6 700 – 54 000 = 24 700 E Ft 3 pont 

átlagkészlet = (24 700 + 6 700) / 2 = 15 700 E Ft 3 pont 
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7. Feladat 15 pont 

Számítsa ki az alábbi táblázat segítségével, hogy üzletében mennyi árrés keletkezett a Bő 

zsírban sült burgonya árusításából július hónapban, ha minden nap nyitva tartottak és egy nap 

átlagosan 125 adag burgonyát értékesítettek elvitelre, melynek fogyasztói ára 580 Ft! Hány 

százalékos a termék haszonkulcsa? Áfa kulcs: 27%. 

A számításokat Ft-ban végezze! Az adatokat egy tizedesjegyre kerekítse! 

 

Bő zsírban sült burgonya 

 

Nyersanyag 
Mennyiségi 

egység 

Mennyiség 

10 adag 

Nettó egységár 

Ft/kg, l 

burgonya kg 2,50 157 

só kg 0,05 100 

étolaj l 0,50 275 

 

10 adag nettó beszerzési ára = (2,5 × 157) + (0,05 × 100) + (0,50 × 275) = 

= 392,5 + 5 +137,5 = 535 Ft 3 pont 

1 adag nettó beszerzési ára = 535 / 10 = 53,5 Ft 1 pont 

1 adag nettó eladási ára = 580 / 1,27 = 456,7 Ft 3 pont 

1 adag árrése = 456,7 – 53,5 = 403,2 Ft 2 pont 

a hónapban eladott adagszám = 31 × 125 = 3 875 adag 2 pont 

3 875 adag árrése = 3 875 × 403,2 = 1 562 400 Ft 2 pont 

haszonkulcs = (403,2 / 53,5) × 100 = 753,6% 2 pont 

 

8. Feladat 20 pont 

A következő anyaghányad-táblázat segítségével határozza meg, hogy mennyi burgonyát kell 

rendelnie a mai napon, ha a burgonya utánpótlási ideje 2 nap, jelenleg 42 kg van belőle a 

raktárban, az átlagos napi fogyás 20 kg, mindig 10 kg tartalékot képeznek és egy három nap 

múlva esedékes rendezvényre 40 adag Bő zsírban sült burgonyaköretet rendeltek! Számítsa 

ki, mennyi burgonyát kell vételezni a rendezvényhez, hány dkg burgonyát tálalnak egy 

adagban, ha a burgonya tisztítási vesztesége 12%, hőkezelési vesztesége 34%! Határozza 

meg, az elkészítés során hány százalék a teljes veszteség! 

A számításokat kg-ban végezze! Az adatokat két tizedesjegyre kerekítse! 

 

Bő zsírban sült burgonyaköret 

 

Felhasznált nyersanyag Mennyiségi egység Mennyiség 10 adag 

burgonya kg 2,50 

só kg 0,05 

étolaj l 0,50 
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a rendezvényre vételezendő burgonya = 2,50 × 4 = 10,00 kg 2 pont 

rendelés = (2 × 20) + 10 – 42 + 10 = 18 kg 4 pont 

megtisztított mennyiség %-ban = 100 – 12 = 88% 1 pont 

10 adag megtisztított mennyiség = 2,50 × 0,88 = 2,20 kg 2 pont 

elkészített mennyiség %-ban = 100 – 34 = 66% 1 pont 

10 adag elkészített mennyiség = 2,20 × 0,66 = 1,452 ≈ 1,45 kg 3 pont 

1 adag elkészített mennyiség = 1,45 / 10 = 0,145 ≈ 0,15 kg 2 pont 

0,15 kg = 15,00 dkg 1 pont 

teljes veszteség = 2,50 – 1,45 = 1,05 kg 1 pont 

teljes veszteség %-ban = (1,05 / 2,50) × 100 = 42% 3 pont 

 

 

9. Feladat 5 pont 

Az alábbiakban a Lecsós ponty hozzávalóit olvashatja magyar nyelven. Fordítsa le a 

kifejezéseket a tanult, és a versenyre jelentkezéskor megjelölt idegen (angol vagy német vagy 

francia) nyelvre! Válaszait a táblázat megfelelő celláiba írja! 
 

Minden helyes válasz 0,5 pontot ér. 
 

Hozzávalók Ingredients: Zutaten Ingrédients 

pontyfilé carp fillet Karpfenfilet filet de carpe 

só salt Salz sel 

finomliszt flour Mehl farine (blanche) 

pirospaprika sweet paprika Delikatesspaprika / 

Paprika 

poivron rouge 

őrölt fekete bors ground black pepper gemahlener schwarzer 

Pfeffer 

poivre noir moulu 

olaj oil Öl huile 

füstölt szalonna smoked bacon Räucherspeck lard fumé 

vöröshagyma onion Zwiebel oignon 

zöldpaprika green pepper Paprikaschoten poivron vert 

paradicsom tomato Tomaten tomate 
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10. Feladat 5 pont 

A következőkben a Lecsós ponty elkészítésének néhány mozzanatát olvashatja 

angol/német/francia nyelveken. Fordítsa le a kifejezéseket magyar nyelvre! Válaszait a 

táblázat megfelelő celláiba írja! 
 

a) 

Pull the skin off the carp fillet. 

A pontyfilét lebőrözzük. Karpfenfilet enthäuten 

Enlever la peau du filet de carpe 

b) 

Cut into 4 equal slices. 

Négy egyforma szeletre vágjuk. In 4 gleiche Teile schneiden. 

Le couper en 4 tranches égales 

c) 

Fry them on hot oil 3-4 minutes each side. 
Megforrósított olajban oldalanként 3-4 

percig sütjük. 
In Öl pro Seite 3-4 Minuten backen 

Le frire à l’huile 3 à 4 minutes chaque côté 

d) 

Cut the bacon into small cubes and chop 

the peeled onion finely. 

A szalonnát kis kockákra, a megtisztított 

vöröshagymát finomra vágjuk. 

Speck würfeln, Zwiebel schälen, fein 

wiegen. 

Couper le lard en petits carrés, nettoyer et 

émincer l’oignon. 

e) 

Stirring constantly, cook for 20 minutes, 

adding salt as needed. 

Kevergetve 20 percig pároljuk, közben 

megsózzuk. 

Unter ständigem Rühren 20 Minuten 

dünsten, zwischendurch salzen 

Laisser mijoter 20 minutes, en remuant. 

Saler entre-temps. 

 

 

Elérhető pontszám: 100 pont 


