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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 / 4 pont 

Húzza alá a helyes válaszokat! Minden kérdésnél három helyes válasz van, ha ennél többet jelöl 

be, az adott részfeladatért nem jár pont!  

Minden helyes részfeladatért, ha a három megoldást helyesen jelölte be, 1 pont jár. A 

részpontszámok tovább nem oszthatók.  

A leltárnak biztosítania kell a / 

az… 

1. teljességet 

2. valódiságot 

3. származást 

4. áttekinthetőséget 

5. felelősséget 

 

A bizonylatok tartalmuk szerint lehetnek… 

1. pénzügyi bizonylatok 

2. összesítő bizonylatok 

3. átvételi bizonylatok 

4. külső bizonylatok 

5. tevékenységi bizonylatok 

 A leltárfajták közé tartozik a / az… 

1. részleltár 

2. kártérítési leltár 

3. nyitóleltár 

4. elszámoltató leltár 

5. ideiglenes leltár 

A szállítólevél tartalmi elemei közé tartozik a / az… 

1. megrendelés száma, kelte ügyintézője 

2. átvevő megnevezése, címe 

3. mennyiségi egység 

4. fizetési határidő 

5. bruttó áfakulcs 
 

2. Feladat …… pont / 5 pont 

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

meghatározáshoz csak egy sorszám/fogalom számjegye írható be, ha több sorszám kerül 

beírásra a táblázatba, az adott sorért nem adható pont akkor sem, ha valamelyik érték megfelelő! 

Meghatározás Megoldás  Sorszám/fogalom 

Olyan hivatalos okirat, melynek az a feladata, hogy az 

eseményeket, tényeket, megállapodásokat írásban 

rögzítse és megakadályozza a későbbi ferdítéseket. 
  1 Jegyzőkönyv 

Olyan tételes kimutatás, amely egy adott időpontra 

vonatkozóan ellenőrizhetően megmutatja a vállalkozás 

vagyonának, vagy a vagyon egy részének mennyiségét 

és értékét. 

  2 
Vásárlók 

könyve 

A tárgyi eszközök leltározása, melynek során a 

nyilvántartás alapján leszámolják a tárgyakat és az 

eltéréseket regisztrálják. 
  3 Szállítólevél 

Az üzletekben hozzáférhető helyen elhelyezett, jegyző 

által hitelesített, sorszámozott könyv, melybe a 

vendégek panaszaikat és észrevételeiket írhatják le. 
  4 Bizonylat 

Minden olyan okmány, melyet a gazdasági esemény 

számviteli nyilvántartása céljából készítenek, és amely 

rendelkezik a számviteli törvényben meghatározott 

általános alaki és tartalmi kellékekkel. 

  5 Standív 

   6 Rovancsolás 

   7 Leltár 
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3. Feladat …… pont / 8 pont 

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

Minden helyes megoldásért 1 pont jár. A részpontszámok tovább nem oszthatók. 

Állítás 
„IGAZ” vagy 

„HAMIS” 

Feleslegesnek tekinthető az a tárgyi eszköz, amely korszerűbb, 

nagyobb teljesítményű eszközzel kiváltásra került.  

A leltározás egyik bizonylata a leltárösszesítő, melyen egy 

eszközcsoport adatai szerepelnek.  

A számla és az egyszerűsített számla is tartalmazza egy adott termék 

áfával növelt értékét.  

A selejtezési bizottságnak legalább 2 főből kell állnia.  

Leltározáskor a vállalkozás vezetőjének a feladata a leltározás 

vezetőjének kijelölése és megbízása.  

Egy bizonylat kiállítható kézírással és számítógéppel is.  

Az elszámoltatás eredménye csak többlet vagy hiány lehet.  

A selejtezési bizottság feladatai közé tartozik az ellenőrzés és 

dokumentálás, de az intézkedésekre még javaslattételi joga sincsen.  

 

4. Feladat …… pont / 4 pont 

Vendéglátó üzletükben a napi „Konyhafőnök ajánlata” ételsor eredeti árát 15%-kal 

megemelték, így annak új ára 7’900 Ft lett. A szomszédos ruhabolt vezetője az alkalmazottai 

számára árajánlatot kér Öntől napi rendszeres étkezésük biztosítására. Hosszú távú 

együttműködésük reményében az új árból 15%-os kedvezménnyel kalkulál az ajánlatadás 

során. 

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

a kiszámolt eltérést az eredeti és a kiajánlott ár között! 

A számításokat Ft-ban végezze! Az adatokat egész számra kerekítse! 
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5. Feladat …… pont / 2 pont 

Számítsa ki egy termék esetében az alkalmazott árrés-szintet, ha az árrés 1 680 Ft, az ELÁBÉ-

ja pedig 3 570 Ft. 

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

 

 

 

 

 

6. Feladat …… pont / 4 pont 

Egészítse ki az alábbi jövedelmezőségi táblázatot, a hiányzó megnevezéseket pótolja! 

Bruttó bevétel 

- 

  

Nettó bevétel 

- 

  

Árrés 

- 

  

Adózás előtti eredmény 

- 

  

Adózott eredmény   

 

7. Feladat …… pont / 4 pont 

Az alábbi adatok alapján számítsa ki egy üzlet első negyedéves időszaki készletgazdálkodási 

mutatóit, valamint beszerzését!  

Rendelkezésre álló adatok: ELÁBÉ: 5 678 E Ft, Készletadatok: 2019. január 01.: 2 456 E Ft, 

2019. február 01.: 606 E Ft, 2019. március 01.: 2 036 E Ft, 2019. április 01.: 1 976 E Ft, 2019. 

május 01.: 2 432 E Ft, 2019. június 01.: 3 246 E Ft. 

A számításokat E Ft-ban végezze! Az adatokat egész számra kerekítse! 
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8. Feladat …… pont / 4 pont 

Üzlete nettó árbevétele adott időszakban 315 950 E Ft volt, ebből az italbevétel 62%-kal, az 

étel bevétel 88 240 E Ft-tal részesedett, a többi trafik bevétel volt. 

Számítsa ki az egyes csoportok nettó árbevételeit és azok megoszlási viszonyszámait! 

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

kerekítse! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felszolgálás alapjai és Felszolgálás modulok tárgykörei  

9. Feladat …… pont / 15 pont 

Nevezze meg a Felső-Magyarországi borrégió borvidékeit, minden borvidékhez írjon 3-3 

jellemző szőlőfajtát/bort, valamint jelölje be az alábbi vaktérképen a borvidékeket.  

Az első 3 szőlőfajta/bor értékelhető borvidékenként, plusz pont nem adható! A térképen a 

helyes elhelyezésért 1-1 pont adható! 

Borvidék szőlőfajta/bor  
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10. Feladat …… pont / 4 pont 

Adja meg, hogy az alábbi leírások mely híres szakemberekről szólnak! A szakemberek teljes 

nevét adja meg, pontos helyesírással! A nevek teljes, pontos helyesírása esetén jár csak pont! 

………………………………………………………………………………  

Szakács és cukrászmester, szakíró (1847-1924). Szakácsdinasztiából származott, az 1885-ös 

első Budapesti Országos Általános Kiállításon mutatta be a ma már világszerte ismert és kedvelt 

tortáját. Nevét szakiskola is viseli. 

………………………………………………………………………………  

A magyar és nemzetközi vendéglátás kiemelkedő egyénisége (1883-1956). Nevét az általa 

megalkotott desszert is viseli. 1910-től a Városligetben vendéglátó egységet vezetett, mely a 

mai napig működik. 

………………………………………………………………………………  

Nagy tekintélyű éttermi szakember (1893-1968). Felszolgálói ismeretek címmel könyvet is írt, 

ami még mindig etalonnak számít a pincér szakmában. 

…………………………………………………………………………………  

Szeszgyáros (1821-1915). Az 1854-ben szabadalmaztatott likőrgyárából a mai napig is 

„hungarikumnak” számító termékek kerülnek ki. 

11. Feladat …… pont / 8 pont 

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

Művelet „IGAZ” vagy „HAMIS”  

Az asztal beállítását megelőzi az abrosz felhelyezése.   

A székek beállítása közvetlenül az asztal beállítását 

követi. 
  

A poharak felhelyezése közvetlenül a Couvert tányér 

felhelyezése után következik. 
  

Az abrosz felhelyezését közvetlenül az alaptányér 

felhelyezése követi. 
  

Az alaptányér felhelyezése az utolsó lépés.   

Az evőeszközök felhelyezése után következik a 

Couvert tányér felhelyezése. 
  

A Couvert tányér felhelyezését megelőzi a poharak 

felhelyezése. 
  

A szalvéta felrakása az utolsó előtti lépés.   
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12. Feladat …… pont / 8 pont 

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

elnevezését! 

angol megnevezés magyar megnevezés  

raw   

blue (extra rare)   

rare   

medium rare   

medium   

medium well   

well done   

very well done   

 

Élelmiszerismeret modul tárgykörei  

13. Feladat …… pont / 12 pont 

Csoportosítsa a fűszereket a növényrészek alapján. Párosítsa össze az alábbi két táblázat értékeit 

a sorszámok beírásával a táblázatba! Mindegyik meghatározáshoz csak egy sorszám/fogalom 

számjegye írható be, ha több sorszám kerül beírásra a táblázatba, az adott sorért nem adható 

pont akkor sem, ha valamelyik érték megfelelő! 

 Megoldás   Sorszám  

ánizs    1 termés 

kurkuma    2 mag 

szerecsendió    3 virágrész 

borsikafű    4 levél 

szegfűszeg    5 héjrész 

fűszerkömény    6 gyökér 

bors      

fahéj      

vanília      

rozmaring      

sáfrány      

lestyán      
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14. Feladat …… pont / 3 pont 

Sorolja fel az alaptápanyagokat! 

……………………………………………………………………………… 

15. Feladat …… pont / 5 pont 

Határozza meg, hogy mit írnak le az alábbi meghatározások. 

Leírás Meghatározás  

Olasz mandulalikőr.   

Francia borvidék, az eredeti francia, hagyományos 

eljárással előállított pezsgő erről kapta a nevét. 
  

Híres olasz vörösbor, Toscanából származik.   

Mentával és lime-mal ízesített fehérrum-alapú koktél.   

Francia almaborpárlat. Normandiából származik, 

alkoholtartalma 40-42 v/v%. Név- és eredetvédett termék. 
  

 

Élelmiszerbiztonság modul tárgykörei  

16. Feladat …… pont / 10 pont 

Csoportosítsa a felsorolt veszélyforrásokat a veszélyfajták szerint! 

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

meghatározáshoz csak egy sorszám/fogalom számjegye írható be, ha több sorszám kerül 

beírásra a táblázatba, az adott sorért nem adható pont akkor sem, ha valamelyik érték megfelelő! 

 Megoldás   Sorszám Veszélyfajta 

csomagolóanyag    1 fizikai veszély 

halszálka    2 biológiai veszély 

mosogatószer    3 kémiai veszély 

fertőtlenítő szer    4 nem veszélyforrás 

rovarirtó szer maradvány      

sertéspestis vírus      

pikkely      

madárinfluenza vírus      

gyümölcsmagház      

baktériumok      

 

 

 


