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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, ha a megoldás egyébként helyes! 

c. Kerekítési pontosság: az adott feladatoknál található. 

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

feladatoknál megtalálja, ezekkel dolgozzon! 

3. Ceruzával írt dolgozat nem fogadható el (kivétel ez alól a rajzok)! 

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 vizsgából 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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Gazdálkodás modul tárgykörei 

 

1. Feladat  ….. pont / 6 pont 

Számoltassa el az aznapi kávéfogyás alapján számított bevétellel pultos kollégáját! 

A kávé nyitókészlete: 4,3 kg 

Vételezett mennyiség: 5 kg. 

A kávé zárókészlete: 2,7 kg. 

Egy adag kávé 390 Ft-ba kerül üzletükben, és a meghatározott mennyiség 1 adag kávé 

lefőzéséhez 7g kávé. 

A kávé bruttó árbevétele 369’720 Ft volt. 

Állapítsa meg forintban és adagszámban az elszámolás eredményét bruttó eladási áron! 

Az adag és Ft értékeket egész számra kerekítve, míg a kávé kg-os adatait egy tizedesjegyre 

kerekítve használja! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Feladat  ….. pont / 4 pont 

Vendéglátó üzletükben a napi menü eredeti árát 20%-kal megemelték, így a menü új ára 

6’900 Ft lett. A szomszédos irodaház tulajdonosai az alkalmazottai számára árajánlatot kér 

Önöktől napi rendszeres étkezésük biztosítására. Hosszú távú együttműködésük reményében 

az új árból 20%-os kedvezménnyel kalkulálnak az ajánlatadás során. 

Állapítsa meg a napi menü eredeti árát, a menü ajánlatban kiajánlott árát, valamint szövegesen 

értékelje a kiszámolt eltérést az eredeti ár, és a kiajánlott ár között! 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oldalpontszám: ..... pont / 10 pont 
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3. Feladat  ….. pont / 9 pont 

Üzlete bruttó árbevétele egy adott időszakban 205’900 E Ft volt, ebből az italbevétel 60%-kal, 

a trafik 22’160 E Ft-tal részesedett, a többi ételbevétel volt (az ételek átlagos nettó értékesítési 

áfa kulcsa 17,5% volt, a többi csoporté 27%). 

Számítsa ki az egyes csoportok nettó árbevételének megoszlási viszonyszámait! 

A számításokat E Ft-ban végezze! A Ft adatokat egész számra, a % értékeket 2 tizedesjegyre 

kerekítse! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Feladat  ….. pont / 10 pont 

Számítsa ki vendéglátó egységének adózott eredményét a 2017. évben (10% T. adó), ha az 

éves bruttó bevétel 205’900 E Ft volt, átlagosan 36%-os ELÁBÉ szint mellett, az üzlet összes 

költsége pedig 56’400 E Ft volt! 

Számításaihoz használja fel az alábbi jövedelmezőségi táblázatot, melybe a hiányzó 

megnevezéseket pótolja! 

(Az áfa kulcs 27 %.) 

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

 

Bruttó bevétel 

-  

  

Nettó bevétel 

-  

  

Árrés 

-  

  

Adózás előtti eredmény 

-  

  

Adózott eredmény   

Oldalpontszám: ….. pont / 19 pont 
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Megoldás: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Feladat  ….. pont / 4 pont 

Az alábbi adatok alapján számítsa ki üzletének az adott időszakban a készletgazdálkodási 

mutatóit, valamint a beszerzését! ELÁBÉ: 3’234 E Ft, Készletadatok: 2018. április 01.: 1’129 

E Ft, 2018. május 01.: 505 E Ft, 2018. június 01.: 1’027 E Ft, 2018. július 01.: 831 E Ft 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Feladat  ….. pont / 2 pont 

Számítsa ki egy termék esetében az alkalmazott haszonkulcsot, ha a nettó eladási ára 3’540 

Ft, az ELÁBÉ-ja pedig 1’720 Ft. 

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

 

 

 

 

 

 

 

Oldalpontszám: ..... pont / 6 pont 
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Felszolgálás alapjai és Felszolgálás modulok tárgykörei 

7. Feladat  ….. pont / 15 pont 

Írja be a táblázatba az alábbi leírásokhoz tartozó szakkifejezéseket! 

 

Leírás Szakkifejezés 

A borok, pezsgők készítése során alkalmazott eljárás, „házasítás” 

eredménye. 
 

Főzelékes- vagy köretes tál.  

Olyan tölgyfahordó, amelynek szín és íz anyagai a bor fontos jellemzői.  

Rendezvények előkészítő és működtető teljes háttérterülete, a raktározási és 

egyéb vendéglátóipari műveletek elvégzésére. 
 

A pezsgőkészítés során a seprődugó fagyasztásos eljárással történő 

eltávolítása. 
 

Haraphatóra, roppanósra készített zöldség vagy tészta minőségének 

megnevezése. 
 

Tál- vagy tányérfedő. Jellemzően protokoll étkezéseknél használatos.  

Fahordós érlelés, a bor a hordó pórusain keresztül érintkezik az oxigénnel.  

Az aszúnál megmaradt seprőre felöntött mustból készült borkülönlegesség.  

Csíráztatott, szárított, aszalt árpa, a sör és a skót whisky gyártásának egyik 

alapanyaga. 
 

Pincérek előkészítő helyisége, az értékesítéshez szükséges eszközök 

előkészítésére, tárolására szolgáló helyszín. 
 

Kávék és kávékülönlegességek készítését és értékesítését végző szakember.  

Az ültetvényről első alkalommal szüretelt szőlőből készült bor.  

9 dl borból és 1 dl szikvízből készített ital.  

Az idősebb vörösborok üledékének eltávolítását és a bor szellőztetését 

szolgáló eljárás. 
 

 

8. Feladat  ….. pont / 8 pont 

A terítés menetének részleteit rakja a megfelelő sorrendbe a táblázatba beírt sorszámok 

segítségével! 

Több sorban is azonos sorszám esetén, egyik sorban sem adható pont a megoldásra! 

 

Művelet Sorszám  

Az asztal beállítása.   

A székek beállítása.   

Az alaptányér felhelyezése.   

A Couvert tányér felhelyezése.   

A poharak felhelyezése.   

Az evőeszközök felhelyezése.   

Az abrosz felhelyezése.   

A szalvéta felrakása.   
Oldalpontszám: ..... pont / 23 pont 



Versenyzői kód:  29  
 

7/8 

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

34 811 03 Pincér 

9. Feladat  ….. pont / 8 pont 

Az alábbi táblázatba írja be a bélszín sütési fokozatainak a szakmában használt angol nyelvű 

elnevezését! 

 

magyar megnevezés angol megnevezés  

nyers   

kékre sütve   

véres   

angolos   

közepes   

félig átsütve   

jól átsütve   

nagyon jól átsütve   

 

10. Feladat  ….. pont / 4 pont 

Soroljon fel 4 olyan kiegészítőt, ételféleséget, melyet baloldalról kínál a vendégnek, illetve 

helyez fel az asztalra! 

 

1.    ......................................................................   

2.    ......................................................................   

3.    ......................................................................   

4.    ......................................................................   

 

Élelmiszerismeret modul tárgykörei 

11. Feladat  ….. pont / 8 pont 

A táblázat második oszlopába írja bele, hogy az adott állítás „IGAZ” vagy „HAMIS”! 

 

Állítás „IGAZ” vagy „HAMIS” 

A zöldtea készítése során használják a fermentálást.  

A lipáz szénhidrát bontó enzim segítségével már a 

szájban megkezdődik az emésztés. 
 

A kálcium szerepe a szervezetben a méregtelenítés.  

A proteinek cukrok.  

A farkastinóru mérgező gomba.  

A glükóz szőlőcukor.  

A C-vitamin hiánya okozza a Skorbutot.  

A fehérjék építőkövei az aminósavak.  

 

Oldalpontszám: ..... pont / 20 pont 
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12. Feladat  ….. pont / 4 pont 

Sorolja fel az élelmiszer tartósítás fizikai-kémiai módszereit! 
 

1.   ......................................................................  

2.    ......................................................................  

3.    ......................................................................  

4.    ......................................................................  

 

13. Feladat  ….. pont / 8 pont 

Párosítsa össze az alábbi két táblázat értékeit a sorszámok beírásával a táblázatba!  

Több sorszám beírása esetén egy cellába a sorért nem adható pont a sorra akkor sem, ha 

valamelyik érték megfelelő! 
 

 Megoldás   Sorszám  

paprika alkaloidja    1 teobromin 

kakaó alkaloidja    2 kapszaicin 

fekete bors hatóanyaga    3 cellulóz 

tejben található fehérje    4 piperin 

növényi eredetű fehérje    5 kazein 

állati eredetű szénhidrát    6 ergoszterin 

ballasztanyag    7 laktóz 

D2 vitamin elővitaminja    8 glutén 
 

Élelmiszerbiztonság modul tárgykörei 

14. Feladat  ….. pont / 10 pont 

Csoportosítsa a táblázat segítségével a felsorolt veszélyforrásokat a veszélyfajta sorszámának 

beírásával! Több sorszám beírása esetén egy cellába a sorért nem adható pont a sorra akkor 

sem, ha valamelyik érték megfelelő! 
 

 Megoldás  Sorszám Veszélyfajta 

csomagolóanyag   1 fizikai veszély 

csontszilánk   2 biológiai veszély 

hypo   3 kémiai veszély 

mosogatószer maradvány     

rovarirtó szer maradvány     

szalmonella     

szőr     

sztafilokokkusz     

tojáshéj     

vírusok     

Oldalpontszám: ..... pont / 22 pont 
 


