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Fontos tudnivalók 

 

 

Kedves Versenyző! 

 

a) A versenydolgozat minden lapjára írja fel a kódját ! 

b) Szükség esetén a feladatok megoldását a versenyszervező által biztosított pótlapon 
végezze! A pótlapokat sorszámozza és mindegyiken tüntesse fel saját kódját, majd 
jelölje a kidolgozott feladat sorszámát! 

c) A feladatokat kék vagy fekete színű tollal oldja meg! Ceruzával írt dolgozat nem 
fogadható el. 

d) A feladatok megoldásához az íróeszközön és nem programozható számológépen 
kívül semmilyen más segédeszközt (pl.: tankönyv, feladatgyűjtemény, stb.) nem 
használhat. Meg nem engedett segédeszköz használata a versenyből való kizárást 
vonja maga után. 

e) A feladatoknál végzett javítás esetén pontosan jelenjen meg, hogy melyik megoldást 
hagyta meg! Ellenkező esetben a feladat nem ér pontot. 

f) A számítások elvégzésénél ügyeljen a következőkre: 

• A részszámításoknál írja le a kiszámított adat vagy mutató megnevezését, a 
számítás módját (a matematikai műveletet a rendelkezésre álló adatokkal felírva), 
a kapott eredményt mértékegységével együtt! 

• A kerekítést mindig az adott feladatnál megadottak szerint végezze! 

• A számításokhoz szükséges kiegészítő adatokat (pl.: adókulcs) a feladatoknál 
megtalálja, ezekkel dolgozzon! 

 
Ügyeljen arra, hogy áttekinthetően és szép külalakkal dolgozzon! 

Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk! 
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1. Feladat 

Új étlapot állítanak össze munkahelyén, főnöke arra kérte, hogy az alább felsorolt 
bárány- és ürühús ételeket csoportosítsa 4 felé, azok készítési módja szerint. Írja az 
egyes ételek betűjelét az alábbi táblázat megfelelő oszlopába! 
Minden étel csak egy csoportba sorolható be. Amennyiben egy ételt több csoportba is besorol, 
azért az ételért egyik csoportban sem adható pont. 
 
 
 

A) Báránybordák Villeroy módra 
B) Báránycomb jóasszony módra 
C) Bárányepigrammák 
D) Báránypaprikás 
E) Karcagi birkapörkölt 
F) Korianderes báránysült párolt 

zöldségekkel 

G) Rozmaringos báránykaraj 
H) Tárkonyos báránybecsinált 
I) Tárkonyos bárányragu 
J) Töltött bárányszegy 
K) Ürübordák bojtár módra 
L) Ürüpiláf 

 
Egészben sütéssel Frissen sütéssel Párolással Főzéssel 

készíthető bárány- és ürühúsételek 

    

    

    

    

    

    

 
 
 ..... pont / 12 pont 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oldalpontszám: ..... pont / 12 pont 
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2. Feladat 

Főnökétől azt a feladatot kapta, hogy árajánlatadáshoz állítson össze 2 db különböző 
ötfogásos menüsort egy januári születésnapi ebédre. Az ünnepelt 65. születésnapját 
ünnepli rokonaival és barátaival, akik között minden korosztály megtalálható. Mindkét 
menüsor főétele az ünnepelt kedvence, a Báránycomb jóasszony módra legyen! Az 
ajánlott fogásokat az alábbi táblázat megfelelő celláiba írja! 
Az ételsorok összeállításánál vegye figyelembe a menük összeállítására vonatkozó általános 
szabályokat is! 
 

fogások 1-es menüsor 2-es menüsor 

hideg előétel   

leves   

meleg előétel   

főétel Báránycomb jóasszony módra Báránycomb jóasszony módra 

desszert   

 
..... pont / 11 pont 

 

3. Feladat 

Üzletükbe az alábbi számla kíséretében érkeztek meg a megrendelt áruk. A megadott 
adatok segítségével ellenőrizze, hogy a számlát helyesen töltötték-e ki! A lenti 
táblázatban adja meg a hibás adatokat (adat megnevezése és a beírt hibás adat), majd a 
javított, helyes adatot! Az áfa kulcs 27%. 

 
Adatok: 

• Munkahelyének adatai: Jóasszony kifőzde Kft., 1111 Budapest, Étterem utca 8., 
banksz.sz.: 12345678-12345678-12345678, adószám: 12345678-1-12 

• Az eladó adatai: Mindenhús Kft., 1333 Budapest, Vágóhíd utca 45., banksz.sz.: 
87654321-87654321-87654321, adószám: 87654321-8-87 

• Az árut a mai napon (2017. január 6.) szállítják ki. 
• A fizetés átutalással történik, határideje a szállítás után 1 hét. 
• A számlát a szállítás napján állítja ki az eladó (neve: Borjú Bodnár, pecsétjükön a cég 

neve szerepel). 
 
Megrendelt áruk: 

• 13 kg báránycomb, csont nélkül, nettó ár: 3 320 Ft/kg 
• 18 kg bárány lapocka, csontos, nettó ár: 3 110 Ft/kg 
• 3 kg bárány máj, nettó ár: 1 100 Ft/kg 
• 5 kg báránygerinc, csont nélkül, nettó ár: 5 540 Ft/kg 

 
 

Oldalpontszám: ..... pont / 11 pont 
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SZÁMLA  A számla száma: SZKTV 10 7102/10/60 

A számlakibocsájtó neve, címe, 
bankszámlaszáma, adószáma: 
Mindenhús Kft. 
1333 Budapest, Vágóhíd utca 45. 
banksz: 87654321-87654321-
87654321 
adószám: 87654321-8-87 

A vevő neve, címe, 
bankszámlaszáma, adószáma: 
Jóasszony kifőzde Kft. 
1111 Budapest, Étterem utca 8. 
banksz: 12345678-12345678-
12345678 
adószám: 12345678-1-12 

A fizetés módja: 
készpénz 
A teljesítés időpontja: 
2017. január 6. 
A számla kelte: 
2017. január 6. 
A fizetés határideje: 
2017. január 6. 

A termék/szolgáltatás 
megnevezése, besorolási 
száma és egyéb jellemzői 

M. 
e. 

Mennyi-
ség 

ÁFA 
nélküli 

egységár 

ÁFA 
nélküli 
számla-
érték 

ÁFA 
kulcs 

ÁFA 
összege 

Számla-
érték 

ÁFÁ-val 

báránycomb, csont nélkül kg 13 3 320 53 160 27 11 653 54 813 
bárány lapocka, csontos kg 18 3 110 55 980 27 15 115 71 095 
bárány máj kg 8 1 100 3 300 27 891 4 191 
báránygerinc, csont nélkül kg 5 5 540 27 700 27 7 479 35 179 
        
        
        

P.H. 
Mindenhús Kft. 

pecsétje 

A számlán szereplő ÁFA 
részletezése: 

27 % -- % -- % Összesen: 

ÁFA nélküli számlaérték: 130 140 --- --- 165 278 
Áthárított ÁFA: 35 138 --- --- 35 138 

 
átvétel igazolása 

Végösszeg ÁFÁ- val: 165 278 --- --- 165 278 

A számla végösszege betűvel: százharmincötezer-kétszázhetvennyolc 

Számlanyomda Kft.  Eredeti példány: 1 
 
Hibák: 

 hibás adat megnevezése hibás adat javított adat 

1. hiba    

2. hiba    

3. hiba    

4. hiba    

5. hiba    

6. hiba    

 
 
 ..... pont / 12 pont 
 

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

Töltse ki az alábbi HACCP ellenőrzési lap részletet a következő információk alapján! 
Üzletében 2017. január 5-én az alábbi két hűtő hőmérséklete az előírt szabályozásoknak 
megfelelő tartományban volt, majd a következő napon a frisshal-hűtő hőmérséklete 2°C-
kal emelkedett és ezzel 1°C-kal túllépte a megengedett határértéket. A vadhűtő, melyben 
apróvadat tárolnak, hőmérséklete 1°C-kal nőtt, de még így is 1°C-kal a határérték felső 
határa alatt maradt. 
 
 
 

2017. január havi hűtő hőmérsékleti ellenőrzési lap 

Év/hó/nap 

(8:00-kor) 
… 

Frisshal-

hűtő 

Vadhűtő 

(apróvad) 
… Aláírás 

…      

      

      

…      

 
..... pont / 8 pont 

 
5. Feladat 

Számítsa ki, mennyi volt a csontozott báránycomb átlagkészlete, ha az előző negyedév 
készletadatai az alábbiak voltak: október 1-én 3,4 kg, november 1-én 2,4 kg, december 
1-én 6,7 kg, december 31-én 4,8 kg! 
A számításokat kg-ban végezze! Az adatokat egy tizedes jegyre kerekítse! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

..... pont / 3 pont 
 

Oldalpontszám: ..... pont / 11 pont 
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6. Feladat 

Üzletükben egy három nap múlva esedékes rendezvényen az egyik étel a Báránycomb 
jóasszony módra lesz, melyből 65 adagot rendeltek. Számítsa ki az étel anyaghányad-
táblázatának hiányzó adatait! Az elvégzett számításokat írja le! 
Az adatokat két tizedes jegyre kerekítse! 

Báránycomb jóasszony módra 

Felhasznált nyersanyag Mennyiségi egység Mennyiség 10 adag Mennyiség 65 adag 

csontozott báránycomb kg 1,80  

angol szalonna kg 0,30  

paradicsompüré kg 0,06  

gomba kg 0,40  

vaj kg 0,12  

petrezselyem csokor 2,00  

száraz fehérbor l 0,40  

sertészsír kg 0,40  

liszt kg 0,08  

gyöngyhagyma kg 0,30  

őrölt bors kg 0,005  

só kg 0,04  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ..... pont / 12 pont 
 
 Oldalpontszám: ..... pont / 12 pont 
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7. Feladat 

Főnöke arra kéri, számítsa ki, hány kg csontozott báránycombot kell rendelniük 
üzletükbe, ha a báránycomb utánpótlási ideje 2 nap, a rendelkezésre álló nyitókészlet 
2 kg, a napi fogyás 1,5 kg és 3 kg tartalékot képeznek. A számítás során vegye 
figyelembe azt is, hogy a 3 nap múlva esedékes rendezvényhez mennyi báránycombra 
lesz szükség 65 adag Báránycomb jóasszony módra elkészítéséhez! Lásd 6. feladat 
anyaghányad-táblázata! 
A számításokat kg-ban végezze! Az adatokat egy tizedes jegyre kerekítse! 
 
 
 
 
 ..... pont / 5 pont 
 
8. Feladat 

Számítsa ki, mennyi burgonyát kell vételezni 65 adag burgonyaköret elkészítéséhez, ha a 
burgonya tisztítási vesztesége 7%, hőkezelési vesztesége 6% és 1 adagban 14 dkg köretet 
tálalnak! 
A számításokat kg-ban végezze! Az adatokat két tizedes jegyre kerekítse! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ..... pont / 9 pont 
 
9. Feladat 

Számítsa ki, mennyi legyen üzletükben egy adag Báránycomb jóasszony módra e havi 
fogyasztói ára, ha 10 adag nettó beszerzési ára 8 800 Ft és üzletük erre az ételre 210%-os 
haszonkulcsot alkalmaz! Határozza meg, hogy ebben az esetben mekkora a termék 
árrés- és ELÁBÉ- szintje! 
A szállítójuk jelezte, hogy a következő hónaptól megemeli a báránycomb árát, emiatt a 
termék nettó beszerzési ára 7%-kal növekszik. Számítsa ki, hogyan változik a termék 
haszonkulcsa a következő hónaptól, ha a fogyasztói ár változatlan marad! 
Az áfa kulcs 27%. A számításokat Ft-ban végezze! A részadatokat egész számra kerekítse, a 
fogyasztói árat az 5 Ft-ra kerekítés szabályai szerint határozza meg! 
 
 
 
 
 
 
 
 Oldalpontszám: ..... pont / 14 pont 
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 ..... pont / 18 pont 
 
10. Feladat 

Az alábbiakban a Báránycomb jóasszony módra étel hozzávalóit olvashatja magyar és 
német nyelven. Azoknál a hozzávalóknál, ahol több lehetséges német kifejezés van 
megadva, válassza ki a helyeset! A válaszok betűjelét a „Helyes válasz” oszlop megfelelő 
celláiba írja! 
 

Magyar nyelven Német nyelven Helyes válasz 

csontozott báránycomb entbeinte Lammkeule   

angol szalonna 
A) Fett 

a)  B) Schinken 
C) Schinkenspeck 

paradicsompüré Tomatenmark   

gomba 
A) Trüffel 

b)  B) Pilz 
C) Asparagus 

vaj Butter   

petrezselyem 
A) Sellerie 

c)  B) Thymian 
C) Petersilie 

száraz fehérbor trockener Weisswein   
sertészsír Schweineschmalz   
liszt Mehl   
burgonya Kartoffel   

gyöngyhagyma 
A) Perlzwiebel 

d)  B) Knoblauch 
C) Perle Knoblauch 

őrölt bors gemahlener Pfeffer   
só Salz   

 

 ..... pont / 4 pont 
 
 Oldalpontszám: ..... pont / 22 pont 
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11. Feladat 

A következőkben a Báránycomb jóasszony módra étel elkészítésének kezdeti lépéseit 
olvashatja német nyelven. A magyar nyelvű változat néhány helyen hiányos. Válassza ki, 
hogy a megadott receptrészletek közül melyik illik a hiányzó helyekre! Válaszait a lenti 
táblázat „Válasz” oszlopának megfelelő celláiba írja! 
 
Lammkeule Liebfrauen Art 
Die Lammkeule wird mit Zwirn umbunden, gesalzen und im erhitzten Fett braun gebraten. 
Beiseite stellen. Im Bratfett das Tomatenmark anbraten, mit Mehl bestreuen, mit Wasser und 
Wein aufgiessen, mit Salz und Pfeffer abschmecken, gut aufkochen. Danach über die 
Lammkeule giessen und zugedeckt ca. 1,5 Stunden dünsten. Verdunstete Flüssigkeit mit 
Wasser nachgiessen. In der Zwischenzeit das Ragout zubereiten. 
 
 
Báránycomb jóasszony módra 
A báránycombot a)......................, sózzuk, majd b)............................ pirosra sütjük. 
Félretesszük. c)....................... a sűrített paradicsomot, megszórjuk liszttel és felengedjük 
borral és vízzel, ízesítjük sóval, őrölt borssal, és d)........................ . Ezután e).......................... 
a báránycombra, és f)......................... kb. 1,5 óráig pároljuk. Elpárolgott levét kevés vízzel 
pótoljuk. Közben elkészítjük a ragut. 
 
 
 

A) ráöntjük 
B) folyadék alatt 
C) zsineggel 

összekötözzük 
D) óvatosan 

beleöntjük 
E) megkeverjük 
 
 
 

F) felhevített zsírban 
G) kevés zsírban 
H) jól átforraljuk 
I) betekerjük 
J) jól lehűtjük 
K) fedő alatt 
L) zsírjában átpirítjuk 

 
 
 

 Válasz 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

f)  

 
 
 
 ..... pont / 6 pont 
 
 
 
 
 
 Oldalpontszám: ..... pont / 6 pont 
 
 
Elérhető pontszám:  100 pont 

Elért pontszám:  ...........  pont 


