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Fontos tudnivalók 

Kedves Versenyző! 

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: 

• Számológépet használhat, de minden mellékszámításnál ki kell jelölnie a következőket: 

o a számított adat és/vagy mutató megnevezését, 

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

o a kapott eredményt mértékegységével együtt. 

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

megoldás egyébként helyes! 

o Kerekítési pontosság: az adott feladatoknál található. 

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

feladatoknál megtalálja, ezekkel dolgozzon! 

o A számításos feladatoknál végzett javítás esetén pontosan jelenjen meg, hogy 

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

3. Ceruzával írt dolgozat nem fogadható el! 

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

6. A teszt feladatoknál javítani tilos! 

7. A szöveges válaszait egyértelműen, olvashatóan adja meg! 

 

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 ...... pont / 8 pont 

Írja a lenti táblázatba a jellemzők egy részlete alapján meghatározható étel nevét! Írjon a 

táblázat „Mi lehet a párja?” oszlopába egy olyan ételt, amely az „Étel neve” oszlopban 

meghatározott étellel párt alkot (csak köret vagy főétel lehet a „pár”)! 

 

Szám Jellemző 

1. 

Az előkészített burgonyát héjában megfőzzük, még forró állapotában meghámozzuk és 

áttörjük. Hozzáadjuk a tojások sárgáját, sóval ízesítjük, reszelt szerecsendióval 

fűszerezzük, majd simára keverjük. Az elkészült köretet habzsákból csillagcsővel a 

tálalóedényre formázzuk, olvasztott vajjal meglocsoljuk, és szalamanderben sárgára 

pirítjuk. 

2. 

Szalonnás tojásos lecsót készítünk, amelyet közepesen lágyra sütünk. Az előkészített 

rostélyosokra egyenletesen elosztjuk a lecsós tojást, és a húst széleinél behajtjuk, majd 

feltekerjük. Hurokkötözéssel formázzuk, lisztbe forgatjuk, és kevés zsiradékban 

elősütjük. Zsírjából pörköltalapot készítünk, és abban pároljuk puhára a rostélyosokat. A 

pörköltalapból készített paprikás mártással tálaljuk. 

3. 

Az előkészített marha lábszárhúst ceruza vastagságú csíkokra daraboljuk. Vékony 

csíkokra vágott szalonnát kevés zsírban kiolvasztunk, ehhez finomra vágott 

vöröshagymát adunk, pirítjuk, majd hozzáadjuk az előkészített húst. Sózzuk, hozzáadjuk 

a zúzott fokhagymát, őrölt feketeborssal, kakukkfűvel és majoránnával fűszerezzük és 

gyakori kevergetéssel, fedő alatt pároljuk. Ha a leve elpárolog, -zsírjára pirul,- többször 

vízzel, felöntjük, és addig pároljuk, amíg a hús majdnem puha lesz. Ekkor 

paradicsompürét adunk hozzá, amellyel rozsdabarnára pirítjuk. Felöntjük fehérborral és 

kevés vízzel. Sűrű tartalmas szaftja majdnem azonos mennyiségű, mint a hús. 

4. 

Az előkészített borjú színhúst 30-40 grammos darabokra vágjuk, forrásban lévő sós 

vízzel leforrázzuk. Ezután hideg vízben feltesszük főni. Ha felforrt, és szükséges, akkor 

lehabozzuk, vöröshagymából és borsból álló fűszerzacskót teszünk bele, sóval ízesítjük, 

lassú forralással főzzük. Közben hozzáadjuk a batonokra darabolt vegyes zöldséget. Ha a 

nyersanyagok megpuhultak, az ételt vajas-petrezselymes rántással sűrítjük. Kockákra 

vágott vajban pirított gombát adunk hozzá, végül legírozzuk. 

 

Jellemző száma Étel neve Mi lehet a párja? 

1.   

2.   

3.   

4.   

Oldalpontszám: ...... pont / 8 pont 
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2. Feladat ...... pont / 3 pont 

Válassza ki és jelölje egyértelmű aláhúzással azt az előkészítő tevékenységet, amelyik 

véleménye szerint nem illik a logikai sorrendbe. Választását indokolja is meg! 

Keserűfog eltávolítása 

Zsírzómirigy eltávolítása 

Ikra és/vagy tej leválasztása 

Indoklás: .......................................................................................................................................  

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

3. Feladat ...... pont / 5 pont 

A lencsefőzelék hozzávalói közül hiányzik 5 összetevő! Egészítse ki a nyersanyag-

szükségletet! 

lencse, finomliszt, tejföl, vöröshagyma, kristálycukor, só, fokhagyma, citromlé 

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

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

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

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

A táblázatban négy ételt lát! Írja az ételek mellé, hogy melyik állat milyen húsrészéből 

készítjük? 

Étel Állat/húsrész 

Brassói aprópecsenye  

Tarhonyáshús  

Sertésflekken  

Borsos tokány  

 

Oldalpontszám: ...... pont / 12 pont 
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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 ...... pont / 5 pont 

Írja az alsó táblázat „Hidegkonyhai készítmények” oszlopába az oda tartozó készítmények 

számát!  

 1.) Tejszínes tormával tálalt főtt, füstölt marhanyelv 2.) Kocsonyázott májhab 

 3.) Svéd gombasaláta 4.) Süllőszelet Tihanyi módra 5.) Károlyi saláta 

Hidegkonyhai készítmények csoportjai Hidegkonyhai készítmények 

Hideg húsételek, töltött felvágottak, hideg belsőségek  

Majonézes összetett saláták  

Pástétomok, terrinek  

Tojásból készíthető hideg előételek  

Hideg halételek  

Zöldség- és főzelékfélékből készíthető hideg előételek  

Öntetes összetett saláták  

Párolt főtt saláták  

2. Feladat ...... pont / 5 pont 

Egészítse ki a fánk készítésének a receptjét! 

1. A megkelt tésztát gyúrótáblán .................... mm vastagságúra nyújtjuk, .................. mártott 

pogácsaszaggatóval 80-100 mm átmérőjű kerek formákat szúrunk ki.  

2. A megkelt tésztadarabokról lesöpörjük a lisztet, középről kifelé kissé meghúzogatjuk, a 

közepén kialakuló mélyedéssel ........................... tesszük bele a bő forró olajba. Fedővel 

letakarjuk. 

3. A fánkok átforgatása után már nem tesszük vissza a fedőt, így segítjük a fánkok oldalán 

kialakítani a ....................................... . 

4. A zsiradékból kivéve a fánkokat (gitteren) lecsöpögtetjük. 

5. .............................. vagy barackpálinkával ízesített lekvárt teszünk a fánkok közepébe. 

Oldalpontszám: ...... pont / 10 pont 
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3. Feladat ...... pont / 2 pont 

Nevezzen meg kettő vadételt, amelyből az egyik nagyvad húsából sütéssel, másik pedig 

nagyvad húsából párolással készíthető legyen! 

Sütéssel készíthető: Párolással készíthető: 

  

4. Feladat ...... pont / 3 pont 

Fejtse ki, hogy mit jelent a száraz pác? A 3. feladatban szereplő két ételből melyiket kell 

pácolnia az előkészítés folyamatában? 

• Száraz pác:  ................................................................................................................................  

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

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

• A helyes étel:  ............................................................................................................................  

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 ...... pont / 6 pont 

Az alábbi táblázat néhány nyersanyag készlettel kapcsolatos adatait tartalmazza E Ft-ban, 

melyeket üzletünk a termelés során felhasznál. Számítsa ki a táblázat hiányzó adatait! A 

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

 

 
nyitó-

készlet 
selejt 

visszáru a 

raktárnak 

vételezés a 

raktárból 
ELÁBÉ 

záró-

készlet 

pulykacomb 31,1 0,8 1,5 15,1 26,2  

borjúmáj 14,1  3,0 5,0 13,1 2,0 

kacsamell 16,7 1,4 2,2 9,3  7,2 

 

Oldalpontszám: ...... pont / 11 pont 



Versenyzői kód:  30  
 

7/11 

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

34 811 04 Szakács 

2. Feladat 

a) Számítsa ki annak az ételnek a fogyasztói árát, melynek nettó nyersanyagértéke 10 adagra 

számítva 12 650 Ft, árrés szintje 72 %! ...... pont / 5 pont 

b) Csoport ár esetén 20 % engedményt adnak a fogyasztói árból. Számítsa ki, hogy így hány 

%-os lesz a haszonkulcs? Számításai során két tizedes jegyre kerekítsen, a fogyasztói 

árnál a forint kerekítés szabályát vegye figyelembe! ...... pont / 7 pont 

3. Feladat ...... pont / 8 pont 

A kiajánlott menüben roston sült tőkehal filé és párolt rizs köret szerepel. Az anyaghányad 

szerint a vendégeknek adagonként 16 dkg tőkehal filét és 15 dkg párolt rizst kell felszolgálni 

(a menüben ezen kívül mártás is szerepel, ezzel most nem számolunk). A tőkehalfilé 22 %-os 

sütési veszteséggel készül, a rizs súlygyarapodása 200 % a párolás során. 

Hány dkg tőkehal filét és rizst kell vételezni, ha a menüt 150 főre készítjük, és a menün kívül 

még a napi kínálathoz is szükséges 60 adag rizsköretet készíteni (az adagokhoz ugyanannyi 

párolt rizs adnak, mint a menüben)? 

A tőkehal filé és a rizs mennyiségének számításait dkg-ban végezze! Számításai során 

egész számra kerekítsen! 

• Tőkehal filé mennyisége: 

• A rizs mennyisége: 

Oldalpontszám: ...... pont / 20 pont 
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4. Feladat ...... pont / 9 pont 

Jelölje „X” jellel a helyes választ a táblázat megfelelő négyzetében! 

 Kérdés Válasz 

a) 

A vendéglátás számára 

megfogalmazott „Jó higiéniai 

gyakorlat” a ...... honlapján érhető el. 

 Nemzeti Adó és Vámhivatal 

 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

b) 
A ...... jegyzi ellen és tartja nyilván a 

tanulószerződéseket. 

 területileg illetékes szakképző iskola 

 területileg illetékes Kereskedelmi és Iparkamara 

c) A készletgazdálkodás mutatója a ...... 
 haszonkulcs. 

 forgási sebesség fordulatokban. 

d) A ...... szigorú számadású bizonylat. 
 számla 

 megrendelés 

e) 
A ...... jogi alapja a Munka 

Törvénykönyve. 

 közegészségügyi feltételek 

 munkaszerződés 

f) 

A Betéti Társaságban a ...... teljes 

anyagi felelősséggel bír a vállalkozás 

tevékenységéért. 

 beltag 

 kültag 

g) 
Vállalkozások indulásának időpontját 

be kell jelenteni a ...... 

 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál. 

 Nemzeti Adó és Vámhivatalnál. 

h) Vagyonmegállapító leltár célja ...... 
 a dolgozók leltárfelelősségének megállapítása. 

 az üzleti vagyon teljes körű felmérése. 

i) 
Elszámoltatásnál az áru természetéből 

bekövetkező hiány a ...... 

 szállítási veszteség. 

 forgalmazási veszteség. 

Oldalpontszám: ...... pont / 9 pont 
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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 ...... pont / 4 pont 

Nevezze meg a táblázatban leírt jellemzők alapján az alap-, vagy védőtápanyagokat! Válassza 

ki az alábbi felsorolásból és írja a táblázat megfelelő helyére az adatokat! 

nem energiaforrás szénhidrátok ásványi anyagok zsiradékok 

40-60 % 12 % 25-45 % fehérjék 

 

Jellemzők 

Alap- vagy 

védőtápanyagok 

megnevezése 

A táplálékból felvett 

energia optimális 

mennyisége 

A szervezetbe jutva az emésztést és a felszívódást 

követően lebomlanak és biztosítják az élethez 

szükséges energiát és a sejtépítéshez szükséges 

anyagokat. 

  

Állati és növényi szervezetben képződő, nagy 

energiaértékű, vízben nem oldódó, magas 

szénatom számú szerves savak glicerinnel alkotott 

észterei. 

  

A Nap sugárzó energiájának hatására fotoszintézis 

útján szén-dioxidból és vízből álló szerves 

vegyületek, melyeknek egy része nem emészthető. 

  

Szükséges mennyiségük szerint makro-, mikro- és 

ultramikro elemekként sók alakjában irányítói az 

életfolyamatoknak. 

  

 

2. Feladat ...... pont / 5 pont 

Párosítsa össze a termékeket és a termékcsoportokat! Írja a termékcsoport betűjelét a hozzá 

tartozó termékhez! 

 

Termék Betűjel  Termékcsoport Betűjel 

zsemle   omlós tésztából készül A. 

fonott kalács   dúsított tésztából készül B. 

túrós táska   vizes tésztából készül C. 

vajas kifli   leveles tésztából készül D. 

pozsonyi kifli   tejes tésztából készül E. 

Oldalpontszám: ...... pont / 9 pont 
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3. Feladat ...... pont / 4 pont 

Egészítse ki az egyes halfélék leírásait az alább megadott adatokból!  

800-1000 gr 2-3 m 10-15 cm 30-60 cm 

A makréla ......................... hosszú, csontos hal. Az Északi tengerben, az Atlanti óceánban és 

az Adriai tengerben is előfordul, több, mint 100 fajtáját ismerjük. 

A sprottni az Északi- és Keleti tengerekben élő ......................... hosszú hal. A balti 

államokban (Norvégia, Oroszország, Svédország) olajoshal konzervnek elkészítve, szardínia 

néven hozzák forgalomba. 

A tonhal a Földközi tengerben élő, ......................... hosszú, csontos, fehér húsú, kellemes ízű 

ragadozó hal, amely akár a 250 kg-os súlyt is elérheti. Olajos konzervként, frissen, darabolva 

vagy gyorsfagyasztva kerül forgalomba. 

A süllő konyhában gazdaságosan felhasználható példányai ......................... súlyúak. Az ennél 

nagyobb példányokat fogasnak nevezzük. 

4. Feladat ...... pont / 5 pont 

Írja be a megadott tulajdonságok alapján a zöldségek nevét a táblázatba! 

A zöldség neve Tulajdonságok 

 

Folyamatosan termő, egynyári, magas vastartalmú, sötétzöld leveleket hozó 

növény, amelyet oxálsav tartalma miatt frissen ajánlott felhasználni, de a 

feldolgozóipar jellemzően püréként hozza forgalomba. Levesnek, 

főzeléknek, felfújtnak, köretnek, burkoláshoz, rétegezéshez használjuk fel. 

 

Évelő, sípszerű hajtása apró pikkelylevelekkel borított fejben végződik. 

Mész, vas, foszfor és C-vitamin tartalma különösen a színes fajtáknál 

jelentős. Felhasználása főként friss állapotban, de konzervként és 

mélyhűtött állapotban is elterjedt.  

 

Aromás, intenzív illatú, világos húsú zöldség, amelynek illóolajokban 

gazdag gumóját leveseknek, köretnek, friss és kevert salátáknak, felfújtnak, 

pürésítve használjuk fel, szárát pedig ételeink ízesítésére. 

 

A káposztafélék családjába tartozik, bár fejetlen, félgömb alakú, lapos, 

elhúsosodott virágzatával eltér a fejes káposztától. Hófehér rózsái sok 

ételnek szolgálnak alap és kiegészítő anyagaként. 

 

A fehér és lila színű zöldségfélének elsősorban a megvastagodott 

gömbszerű szárát - de korai időszakában a levelét is - használjuk leveshez, 

főzelékhez, párolva, főzve, töltve. Ha túlöregedett, fássá, ízetlenné válik.  

5. Feladat ...... pont / 2 pont 

Írja be a felsorolásban szereplő húsrészek betűjelét a táblázat megfelelő oszlopába! 

A) rövidkaraj; B) tarja; C) oldalas; D) felsál 

Felhasználás szerinti bontás Húsrész 

Rántani való húsok   

Sütni való húsok  

 

Oldalpontszám: ...... pont / 11 pont 
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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 ...... pont / 5 pont 

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

 Állítás Igaz Hamis 

1 
Hibásnak ítélt élelmiszert át kell venni és jegyzőkönyvet kell készíteni a 

hibáról. 
  

2 
Átvételkor el kell különíteni a friss/nyers, illetve, a hűtött, mélyhűtött és a 

szobahőmérsékleten tárolandó termékeket, illetve a vegyi árukat. 
  

3 
A csomagolatlan pékárut és kenyeret legalább 10 cm-re a padozat fölött, 

porszennyeződéstől védve kell tárolni. 
  

4 A nyers tejet átvétele után 72 órán belül fel kell forralni.   

5 

Héjas, nem fertőtlenített tojást tojásraktárban vagy a zöldségraktárban, 

esetleg a zöldség előkészítőben külön hűtőszekrényben, a csomagolásán 

előírt hőfokon kell tárolni. Tárolható elkülönített, jól szellőző, száraz, 

hűvös helyen is +12 - +18 oC között, de javasolt a hűtött, +8 - +10 oC 

közötti hőmérséklettartományt választani. 

  

 

2. Feladat ...... pont / 4 pont 

Sorolja fel a kézmosóhoz szükséges kellékeket!  

•  ...................................................................................................................................................  

•  ...................................................................................................................................................  

•  ...................................................................................................................................................  

•  ...................................................................................................................................................  

3. Feladat ...... pont / 1 pont 

Mit nevezünk élelmiszerhulladéknak? 

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

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

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

Oldalpontszám: ...... pont / 10 pont 


