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Útmutató a vizsgázók teljesítményének értékeléséhez 
 
Tisztelt Javító Kolléga! 
1.A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra kizárólag a megadott pontszámok 
adhatók.  
a) Bizonyos feladatoknál példákat, jellemzőket kérünk, a pontszám ezek számával arányos. 

Többletpontszám nem adható még akkor sem, ha az elvártnál többet sorolna fel a vizsgázó. 
b) A megadott pontszámok további bontása csak ott lehetséges, ahol erre külön utalást talál. 

Az így kialakult pontszámok csak egész pontok lehetnek.  
c) Teljes pontszám csak hibátlan feladatmegoldásért adható. 
d) A javítás során fel kell tüntetni a részpontszámokat és meg kell jelölni az előforduló hibákat! 
e) Bizonyos – tesztjellegű – feladatoknál csak az egyértelműen javított válasz fogadható el. 
 
2. A számítási feladatoknál a vizsgázó számológépet használhat, de minden mellékszámításnál 
ki kell jelölnie: 
- a számított adat vagy mutató megnevezését, 
- a számítás módját (a matematikai műveletet a rendelkezésre álló adatokkal felírva), 
- a kapott eredményt mértékegységével együtt. 

 
a) A számítási feladatokban a részeredményekért adható pont csak akkor jár, ha a vizsgázó 

megnevezte, hogy mit számol ki, helyes adatokat használt a számítás során, megfelelően 
alkalmazta a kerekítés szabályait, meghatározta a helyes eredményt és annak helyes 
mértékegységét is. 

b) A részpontszámok fele adható – egész számra kerekítve −, ha a vizsgázó a számítási módot 
helyesen jelölte, de korábban rontott számítása miatt rossz számmal számolt, így adatai és 
a részeredmény nem helyes, vagy helytelenül kerekített, vagy nem használt, illetve 
helytelen mértékegységet használt. 

c) Amennyiben az előbb felsoroltak közül egynél több hibát ejtett, vagy nem nevezte meg, 
hogy mit számolt ki, vagy az eredménye rossz, a részpontszám nem jár. 

d) Az egyes részszámításokért járó pontokat akkor is meg kell adni, ha a vizsgázó összevont 
vagy szétválasztott lépéseket, vagy más módon számolt. A vizsgázó a részszámításokat más 
sorrendben is végezheti. 

e) Egyes feladatoknál többféle megoldás lehetséges. A javítási-értékelési útmutatótól eltérő 
más, helyes megoldásokat is el kell fogadni. 

 
 

Jó munkát kívánunk! 
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1. feladat 3 + 3 = 6 pont 
 
a) Illessze be az alábbi fogalmakat a szöveg megfelelő részébe! 
 

azonos,     célokat,      alanyok,      szektor,      döntéseket,      erőforrásokkal 
 
Egy gazdasági szektor azon gazdasági alanyok összessége, amelyek hasonló gazdasági 
célokat akarnak elérni, azonos erőforrásokkal és korlátozó tényezőkkel számolnak, és ezért 
azonos jellegű gazdasági döntéseket hoznak. 
 
Értékelés: Csak ez a megoldás fogadható el. Két-két helyes beillesztésért jár 1-1 pont. 
 
b) Mely fogalomra vonatkoznak a következő meghatározások? Válaszát írja a meghatározások 
alatti kipontozott vonalra! 
 
Olyan sajátos piac, ahol a munka mint termelési eszköz cseréje történik. A keresletet a 
vállalkozások jelentik, a kínálatot pedig a háztartások biztosítják. A piaci adásvétel során 
gyakori a béralku. 

munkapiac, munkaerőpiac 
 
Magában foglalja a Föld minden élő és élettelen dolgát, amelyek természetes módon 
megjelennek. Ilyenek az élő szervezetek, az éghajlat, az időjárás, a rendelkezésre álló 
nyersanyagok mennyisége, amelyek hatással vannak az emberi életre és a gazdaságra. 

természeti környezet, ökológiai környezet 
 
Ezek a gazdasági szereplők különféle javakat állítanak elő, és egymással is folyamatos piaci 
kapcsolatban állnak. Munkájuk során kockázatot vállalnak és nyereségre tehetnek szert.  

vállalkozások, vállalatok 
 
Értékelés: A megadott fogalmak vagy azonos jelentésű más megfogalmazásukért jár az 1-1 
pont. 
 
2. feladat 2 + 1 + 2 = 5 pont 
 
a) Ismertesse a gazdálkodás fogalmát! 
 
A gazdálkodás: olyan céltudatos tevékenység, amely során az anyagi javakat észszerűen 
használjuk fel annak érdekében, hogy a szükségleteket kielégítsük. 
 
Értékelés: A megadott tartalommal megegyező más megfogalmazású megoldások is 
elfogadhatók a 2 pontért. Hiányos vagy pontatlan válasz esetén egész számú részpontszám 
adható. 
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b) Egészítse ki a hiányzó elemekkel a gazdálkodás körforgását! 
 

 
 

Értékelés: Csak ez a helyes megoldás fogadható el az 1 pontért. A beírt fogalmak rokon értelmű 
megfelelőit is fogadjuk el! 
 
c) Húzza alá az alábbi hármas csoportokban található legpontosabb, egyetlen kijelentést! 
 
A piaci verseny általában a fogyasztókért zajlik. 
A piaci verseny általában a fogyasztókért és a pénzforrásokért zajlik. 
A piaci verseny általában a fogyasztókért zajlik a hasonló szolgáltatók között. 
 
Piaci egyensúlyról akkor beszélünk, ha egy piacon a kereslet és a kínálat egyenlő. 
Piaci egyensúlyról akkor beszélünk, ha egy piacon a kereslet nagyobb, mint a kínálat. 
Piaci egyensúlyról akkor beszélünk, ha egy piacon a kereslet kisebb, mint a kínálat. 
 
Értékelés: Csak ezekért az aláhúzásokért adható meg az 1-1 pont. 
 
3. feladat 5 × 1 = 5 pont 
 
c) Mit jelentenek az alábbi idegen kifejezések? 
 

 finanszírozás: anyagi-/pénzeszközökkel történő ellátás, támogatás, pénzforrások 
előteremtése 

 infláció: pénzromlás, fogyasztói áremelkedés, a pénz elértéktelenedése 
 profit: a felhasznált erőforrások ellenértékénél nagyobb jövedelem, a vállalkozások 

nyeresége 
 infrastruktúra: egy adott szervezet, szolgáltatás vagy ország működéséhez szükséges 

eszközállomány (pl. közlekedés, közművek) tudatosan kiépített hálózata 
 monopólium: jelentős versenytárs nélküli kínálati pozíció 

 
Értékelés: A megadottakkal megegyező vagy rokon értelmű megfogalmazások is elfogadhatóak 
1-1 pontért. Hibás vagy pontatlan válaszért részpontszám nem adható. 
 
  

szükséglet

termelés

elosztáscsere

fogyasztás
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4. feladat  6 × 1 = 6 pont 
a) Keresse meg az egymással logikai kapcsolatban álló fogalmakat! Minden fogalomhoz csak 
egy párt válasszon a második oszlopból! Az egyes betűk alá írja a táblázatba a hozzá illő 
fogalom sorszámát!  
 
a) kereslet     1. adóztatás 
b) eladásra szánt áruk    2. hitelkonstrukció 
c) kamat     3. fizetőképes szükséglet 
d) árak      4. lakossági igény 
e) állami bevétel    5. piaci pozicionálás 
f) előfizetéses étkezés    6. kínálat 

 
 
 
Értékelés: Csak ezek a megoldások fogadhatók el az 1-1 pontért. 
 
5. feladat (4 × 1) + (4 × 1) = 8 pont 
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget és válaszoljon a kérdésekre! 
 
1926-ban született Franciaországban. Már kilencéves korában apja éttermének konyháján 
dolgozott, majd híres párizsi és lyoni vendéglátóhelyeken is tapasztalatot szerzett. 1958-ban 
nyerte el első Michelin-csillagát, amit hamarosan két másik követett. 1989-ben a Gault Millau 
az „Évszázad szakácsá”-nak választotta. Ma öt bisztrót és egy gyorsbüfét üzemeltet Lyonban, 
és három fine dining éttermet. Élete során nagyban hozzájárult az egyetemes gasztronómia 
fejlődéséhez. A Bocuse d’Or sok fiatal tehetség szeme előtt lebeg célkitűzésként. 2008-ban 
megalapította az Ecole de Management Hotellerie Restauration & Arts Culinaires intézetet, 
ahol egy 19. századi kastélyépületben 37 ország 650 hallgatója tanulhatja a séfmesterséget. 
 
a) Kiről szól a cikk? 
Paul Bocuse, francia szakács, gasztronómiai szakember. 
 
b) Mi a Michelin-csillag? 
A Michelin Guide francia szálloda és éttermi kalauz által adományozott értékelés, melyet 
az éttermek kapnak (nem a séfek). 
 
c) Mit jelent a Gault Millau? 
Egy nemzetközileg is elismert éttermi kalauz, amely szintén értékeli az éttermek 
minőségét. 
 
d) Mi a Bocuse d’Or? 
A világ legmagasabb színvonalú gasztronómiai/szakácsversenye. 
 
Értékelés: az a)-d) feladatrészekért akkor is adjuk meg az 1-1 pontot, ha a vizsgázó más 
megfogalmazású, de helyes tartalmú választ adott.  
 
  

a b c d e f 
3. 6. 2. 5. 1. 4. 
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e) Hasonlítsa össze a bisztrókat és a fine dining éttermeket az alábbi szempontok alapján!  
Töltse ki a táblázatot! 

Szempont Bisztró Fine dining 
Berendezés, hangulat családias, kötetlen, 

kellemes 
elegáns, stílusos 

Választék szűk, frissen készül, friss 
alapanyagok, házias ízvilág

különleges, magas 
minőségű, egzotikus 

Árak jó ár-érték arány, 
kedvezőbb árak 

presztízsárak, drága, 
magas árszínvonal 

Személyzet száma alacsonyabb magas 
 
Értékelés: Szempontonként (soronként) akkor adható meg az 1-1 pont, ha a vizsgázó mindkét 
üzlettípust jellemezte legalább egy szó beírásával, és érzékeltette a különbséget. A megadott 
válaszokon kívül más helyes kifejezések is elfogadhatók. 
 
6. feladat  2 + 5 = 7 pont 
 
a) A következő hiányos állítások megoldási lehetőségei közül válassza ki az egyetlen helyeset 
és húzza alá!        
 
A szegmentáció alaptétele, hogy a szegmentumok közötti eltérés a lehető……………………., 
a szegmentumokon belüli különbség a lehető …………………… legyen. 
 

legkisebb  legnagyobb 
legkisebb   legkisebb 
legnagyobb  legnagyobb 
legnagyobb  legkisebb 

 
Az üzleti ………………. a reklámüzenetet és a vásárlási lehetőségeket egy időben és egy 
helyen mutatja meg a fogyasztónak. Az első élmény, mellyel a vendégek az üzlet felkeresésekor 
találkoznak, és ami alapján értékelik. Anyaga lehet tégla, fa, üveg stb. 
 

étlap 
kerthelyiség 
portál 
prospektus 

 
Értékelés: Minden helyes aláhúzásért 1 pont adható. Csak a megoldásban szereplőket 
fogadhatjuk el. 
 
b) A megadott szempontok alapján melyik a kakukktojás az alábbi felsorolásokban? Húzza alá! 
 
A marketingorientáció: 

 a vevő elégedettségének elérése 
 a vevőigényeknek megfelelés fokozása 
 a piac részekre bontása 
 erősíti a márkakötődést 
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PR elemek: 
 szponzorálás 
 árengedmények 
 arculat kialakítása 
 rendezvények szervezése 

 
A piacszegmentálás lépései: 

 a piac meghatározása 
 a szegmentumok kialakítása, elemzése 
 a szegmentálás ismérveinek megállapítása 
 a termékek és szolgáltatások fejlesztése 

 
Primer kutatás: 

 megfigyelés 
 megkérdezés 
 statisztikai adatok elemzése 
 kísérlet 

 
A SWOT-analízis szempontjai: 

 gyengeségek 
 orientációk 
 lehetőségek 
 veszélyek 

 
Értékelés: Minden helyes aláhúzásért 1 pont adható. . 
 
7. feladat  3 × 1 = 3 pont 
Írja be a kipontozott helyekre a marketingfolyamat hiányzó elemeit!    
 

1. Helyzetelemzés 
2. A marketingcélok megfogalmazása 
3. A marketingstratégiák meghatározása 
4. A marketingprogramok kidolgozása/marketingmix 
5. Végrehajtás 
6. Ellenőrzés 

 
Értékelés: Csak ezek a válaszok és azonos értelmű egyéb kifejezéseik fogadhatók el 1-1 pontért. 
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8. feladat 1 + 2 = 3 pont 
Ön egy kávézó  nyitását tervezi az iskolájuk melletti utcában. Szeretné úgy kialakítani az üzlet 
arculatát, hogy az megfeleljen célcsoportjának, azaz az iskolát látogató korosztálynak.  
 
a) Válassza ki az alábbi képek közül azt a belső teret, amely Ön szerint jobban megfelelne! 
 
1. kép        

 
http://www.idmgroup.hu/Kozintezmeny_referenciak/Ettermek_kavezok_vendeglatohelyek_te
rvezese.html 
 
2. kép 

 
http://aromaone.hu/stravovanie/ 
 
Az Ön által választott kép:    ……… 1. kép ……….. 
 
Értékelés: Az 1. kép a megfelelőbb, azért jár az 1 pont.  
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b) Választását két indokkal támassza alá! Gondoljon az arculat tartalmi és formai elemeire! 
 
A fiatalok számára modern, családias elrendezést, fiatalos bútorokat, világos, barátságos 
színeket kell alkalmazni. Ennek harmonizálni kell a kialakított filozófiával, kötetlenebb 
tartózkodással. A vizuális elemek (logó, étlapok, egyenruha, színek stb) illeszkedjenek a 
korosztályhoz. 
 
Értékelés: Egyéb helyes megállapítások is elfogadhatók, ha tartalmaznak két konkrét 
megállapítást, illetve a képek/arculatok közötti különbségre utalnak. 
 
9. feladat 5 + 2 = 7 pont 
 
a) Mi a különbség a reklám és a PR között? Az alábbi jellemzőket helyezze el a megfelelő 
oszlopban!          
 

Reklám PR 
a piaci taktika eszköze a piaci stratégia eszköze 
alapvetően egyoldalú kapcsolat kétoldalú kapcsolat 
a potenciális fogyasztókhoz szól valamennyi érdekszférához szól 
jellemzője a profitorientáció jellemzője a szervezeti és a közérdek 

együttes képviselete 
eszköze a szórólap és a plakát imázst épít 

 
 imázst épít 
 eszköze a szórólap és a plakát 
 a piaci taktika eszköze 
 a piaci stratégia eszköze 
 kétoldalú kapcsolat 
 alapvetően egyoldalú kapcsolat 
 a potenciális fogyasztókhoz szól 
 valamennyi érdekszférához szól 
 jellemzője a szervezeti és a közérdek együttes képviselete 
 jellemzője a profitorientáció 

 
Értékelés: Két-két helyes beírásért (azaz soronként) jár az egy-egy pont. Csak ezek a 
megoldások fogadhatók el, de a hibás megoldás nem jár pontlevonással. Páratlan helyes 
megoldásnál lefelé kerekítsünk! 
 
b) Milyen online eszközök alkalmazását javasolná a vendéglátó vállalkozások számára? 
Soroljon fel négy lehetőséget!  
 

 saját weboldal  
 ingyenes hirdetési formák  
 fizetett hirdetések  
 kuponos oldalak  
 stb. 
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10. feladat                                                                                              4 + 2 + 4 = 10 pont  
a) A viselkedéskultúrának mindig jelentősége volt a vendéglátásban. Hippokratész a 
vérmérsékletük alapján csoportosította az embereket. Melyik vendégtípusra jellemzőek a 
következő állítások? Párosítsa a jellemzőket az alábbi vendégtípusokkal! 
 
szangvinikus/vérmes,       melankolikus/mélabús,      kolerikus/epés,      flegmatikus/hidegvérű 

 

Jellemzők Vendégtípus 
Gátlásos, félszegen viselkedik. Nagyon nehezen dönt. 
Ragaszkodik a megszokott helyekhez, ahol fokozatosan fel is 
tud oldódni. Kerüli a konfliktusokat, inkább enged, még akkor 
is, ha neki van igaza. Érzelmei lassan keletkeznek és tartósak. 

melankolikus/mélabús 
 
 

Ráérős, nyugodtan várakozik. Nem különösebben igényes, 
könnyen befolyásolható, hallgat a házigazdára és a többi 
vendégre is. Alkohol hatására passzivitása, nemtörődömsége 
fokozódik. Érzelmei lassan keletkeznek és nem tartósak. 

flegmatikus/hidegvérű 
 

Erőszakos, türelmetlen, elvárja, hogy előnyben részesítsék, 
magatartása fölényes. Állandóan elégedetlen, mindent 
kifogásol, gyakran alaptalanul is. Alkohol hatása alatt 
agresszivitása gyakran durvaságba, gorombaságba csap át. 
Érzelmei gyorsan keletkeznek és tartósak. 

kolerikus/epés 
 

Érzelmei gyorsan keletkeznek és nem tartósak. Türelmetlen, 
gyakran módosítja döntéseit, hamar megsértődik, bár könnyen 
ki is engesztelhető. Alkohol hatására ezek a tulajdonságai 
felfokozódhatnak. 

szangvinikus/vérmes 
 

 
Értékelés: Csak ez a megoldás fogadható el. Minden helyes beírásért 1 pont adható. 
 
b) Határozza meg a személyes eladás fogalmát!  
 
A személyes eladás a marketingmix/marketingkommunikáció azon területe, amikor 
szóban, közvetlen kapcsolatfelvétellel szeretnénk meggyőzni a célcsoportot a vásárlásról.  
 
Értékelés: A fentiekkel azonos tartalmú egyéb meghatározásokért is adjuk meg a 2 pontot! 
Hiányos vagy pontatlan válasz esetén egész számú részpont adható. 
 
c) „A megjelenés tükrözi az embernek az önmagával és másokkal szembeni igényességét és 
viszonyát.” Hogyan érvényesül ez az értékesítés során a vendégkapcsolatokban? Írjon négy 
érdemi megállapítást a vendéglátó dolgozó megjelenésével kapcsolatban! 
 

 tiszta ruházat  
 ápoltság 
 egyenruha  
 gondozott haj, ékszerek hiánya, ápolt köröm  
 stb. 

Értékelés: Minden érdemi megállapításért jár az egy-egy pont. A b-c feladatoknál egyéb, 
szakmailag helyes megállapítások is elfogadhatók. 
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11. feladat          4 + 2 = 6 pont 
a) Számítsa ki, hány kg rizst kell vételeznie a Menta Étterem szakácsának a 150 fős napi 
előfizetéssel étkezők menüjéhez (sült karaj, rizzsel), ha egy adagban 20 dkg köretet kívánnak 
adni! Számítsa ki az összes súlyváltozást kilogrammban! A rizs tisztítása során 2%-os a 
veszteség, főzése során 210%-os tömegnövekedés keletkezik. 
Kerekítési pontosság: az értékadatokat és a %-os mutatókat is egy tizedesjegy pontossággal 
számítsa! 
 

Mutató Számítás módja Pontozás 
Szükséges főtt rizs tömege 150 × 0,20 = 30 kg 1 pont 
Tisztított rizs tömege 30 ÷ (100 + 210) × 100 = 9,67  9,7 kg 1 pont 
Tisztítatlan rizs tömege (9,7 × 100) ÷ 98 = 9,89  9,9 kg 1 pont 
Összes súlyváltozás 30 – 9,9 = 20,1 kg 1 pont 

 
b) Hány dkg húst kap a vendég, ha egy szelet karaj sütési vesztesége 25%, és a nyers szelet 
tömege 20 dkg? 

Mutató Számítás módja Pontozás 
Tömegveszteség (20 × 25) ÷ 100 = 5 dkg 1 pont 
Karaj nettó tömege 20 – 5 = 15 dkg 1 pont 

 
Értékelés: Csak ezek az eredmények fogadhatók el az 1-1 pontért. Akkor is adjuk meg a pontot, 
ha a vizsgázó más módon jutott el a helyes eredményhez! 
 
12. feladat                  4 pont 
A Petrezselyem Étteremben 15 fő dolgozik, számított átlagbérük 250 E Ft/fő/hó. Az éves nettó 
forgalom az étteremben 220.000 E Ft. 
Számítsa ki: 

a) az üzlet éves bérköltségét, 
b) az éves bérjellegű költséget, 
c) az éves, közteherrel számított bérköltségszintet, 
d) a havi termelékenységet! 

Kerekítési pontosság: az értékadatokat és a %-os mutatókat is egy tizedesjegy pontossággal 
számítsa! A szociális hozzájárulási adó 19,5%, a szakképzési hozzájárulás 1,5%. 
 

Mutató Számítás módja Pontozás 
Éves bérköltség (E Ft) 15 fő × 250 E Ft × 12 hó = 45.000 E Ft 1 pont 
Bérjellegű költség 
(közteher, E Ft)  

45.000 × [(19,5 + 1,5) ÷ 100] = 45.000 × 0,21 =  
= 9.450 E Ft

1 pont 

Közteherrel számított 
bérköltségszint (%) 

[(45.000 + 9.450) ÷ 220.000)] × 100= 
= 24,75  24,8%   

1 pont 

Termelékenység 
(Ft/fő/hó) 

(220.000 ÷ 15) ÷ 12 = 1.222,22  1.222,2 E Ft/fő/hó
  

1 pont 

 
Értékelés: Csak ezek az eredmények fogadhatók el az 1-1 pontért. Akkor is adjuk meg a pontot, 
ha a vizsgázó más módon jutott el a helyes eredményhez! 
 
 
 
  



Vendéglátóipar ismeretek — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

1811 írásbeli vizsga 12 / 14 2018. május 16. 

13. feladat          9 pont 
a) Az alábbi táblázat a Kurkuma Étteremben árusított két étel árkalkulációjának részletét  
(10 adagban) tartalmazza.  Számolja ki a hiányzó adatokat, és írja be az üres cellákba!  
A zöldborsófőzelék esetében a haszonkulcs 250%. Tüntesse fel a mellékszámításokat is!  
(Áfa = 5%, helyben fogyasztás.) Az adatokat egész számra kerekítse!  
Ügyeljen a fogyasztói árak kiszámításánál a kerekítési szabályra!     
 

Megnevezés Pikáns raguleves adatai 
(10 adag, forint) 

Zöldborsófőzelék 
adatai (10 adag, forint) 

Nettó beszerzési ár 3 000 1 143
Árrés 2 000 2 857
Nettó eladási ár 5 000 4 000
Áfa (5%) 250 200
Bruttó eladási ár  5 250 4 200
1 adag bruttó eladási ára 525 420

 
Pikáns raguleves (mellékszámítások): 
 

 Árrés: 5 000 – 3 000 = 2 000 Ft 1 pont 
 Áfa: 5.000 × 0,05 = 250 Ft 1 pont 

(Vagy: 5 000 × 1,05 = 5 250 Ft és áfa: 5 250 – 5.000 = 250 Ft) 
 Bruttó eladási ár 10 adagra: 5.000 + 250 = 5 250 Ft 1 pont 

(Vagy: 5.000 × 1,05 = 5 250 Ft) 
 1 adag bruttó eladási ára: 5 250 ÷ 10 = 525 Ft 1 pont 

 

Zöldborsófőzelék (mellékszámítások): 
 

 Nettó eladási ár: 4 200 ÷ 1,05 = 4 000 Ft 1 pont 
 Áfa: 4 200 – 4 000 = 200 Ft 1 pont 
 Nettó beszerzési ár: 4.000 ÷ 3,5 = 1 142,86  1 143 Ft 1 pont 
 Árrés: 4 000 – 1 143 = 2 857 Ft 1 pont 

(Vagy: 1 143 × 2,5 = 2 858 Ft) 
 1 adag bruttó eladási ára: 4 200 ÷ 10 = 420 Ft 1 pont 

 
Értékelés: Csak ezek az eredmények fogadhatók el az 1-1 pontért. Akkor is adjuk meg a pontot, 
ha a vizsgázó más módon jutott el a helyes eredményhez! 
 

14. feladat                    6 pont 
Számítsa ki a Sáfrány Étterem havi leltáreredményét, ha az alábbi adatokat ismeri! Értékelje a 
leltáreredményt a megfelelő adat kitöltésével! 
 
Az üzlet nyitókészlete   500 E Ft  
Vételezés a raktárakból   560 E Ft  
Visszáru a raktáraknak     20 E Ft  
Selejt        10 E Ft  
Zárókészlet (leltár szerinti)  400 E Ft  
Megengedett hiány:        0,5% 
 
Az adott időszakban a termékek értékesítéséből nettó 2.400 E Ft bevételt értek el, az eladási 
árakat 300%-os haszonkulccsal kalkulálták. Az elszámoltatást nettó beszerzési áron végezze!   
Kerekítési pontosság: Az adatokat egész számra kerekítse! 
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Mutató Számítás Pontozás 

Tényleges elábé (E Ft) 500 + 560 – 20 – 10 – 400 = 630 E Ft 1 pont 
Megengedett (könyv szerinti) 
elábé (E Ft) 

[2.400 ÷ (100 + 300)] × 100 =  
= 600 E Ft 

1 pont 

Leltáreredmény (E Ft) 600 – 630 = −30 E Ft 1 pont 
Megengedett hiány (Ft) 30 000 × (0,5 ÷ 100) = 150 Ft 1 pont 
Tényleges hiány vagy többlet (Ft) 30 000 – 150 = 29 850 Ft   1 pont 

 
A leltáreredmény értékelése:                       1 pont 
 

 A leltár alapján sem többlet, sem hiány nem keletkezett. 
 A leltár alapján többlet keletkezett, amely …………….. Ft. 
 A leltár alapján hiány keletkezett, amely .. 29 850 .. Ft. 

 
Értékelés: Csak ezek az eredmények fogadhatók el az 1-1 pontért. Akkor is adjuk meg a pontot, 
ha a vizsgázó más módon jutott el a helyes eredményhez! 
 
15. feladat                  15 pont 
Készítse el a kizárólag elvitelre értékesítő Tárkony Étterem II. negyedévi eredmény-kimutatását 
az alábbi adatok ismeretében: 

 az összes létszám: 10 fő 
 a termelékenység: 800 E Ft/fő/hó 
 az üzleti dologi (béren kívüli egyéb) költségekre az árrés 25%-a nyújtott fedezetet 
 a forgalmazott ételek és italok nyersanyagértéke 8.400 E Ft volt 
 bérjellegű ráfordítás: 7.200 E Ft 
 áfa = 27% 
    társasági adó = 9% 

(Az egyéb, társasági adóalapot csökkentő tételektől jelenleg tekintsen el!) 
Számítsa ki és írja be a jövedelmezőségi tábla adatait! 
Kerekítési pontosság: Az E Ft-adatokat egész számra, a %-os adatokat két tizedesjegyre 
kerekítse! 
 
Megnevezés Adat (E Ft) Színvonal (%) 
Bruttó bevétel 30 480  
Felszámított áfa   6 480   27,00  1 pont 
Nettó bevétel 24 000 100,00   
ELÁBÉ        8 400    35,00 
Árrés 15 600   65,00 
Költségek 11 100   46,25 
Adózás előtti eredmény 4 500   18,75 
Társasági adó       405  
Adózott eredmény     4 095   17,06 
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A megoldás részfeladatai és az adható részpontok: 
Nettó bevétel: 800 × 3 × 10 = 24 000 E Ft 1 pont 
Felszámított áfa: 24 000 × 0,27 = 6 480 E Ft 1 pont 
Bruttó bevétel: 24 000 + 6 480 = 30 480 E Ft 1 pont 
Elábé-szint: (8 400 ÷ 24 000) × 100 = 35% 1 pont 
Árrés: 24 000–8 400=15 600 E Ft 1 pont 
Árrésszint: (15 600÷24 000)×100=65% 1 pont 

VAGY: Árrésszint=100,00 – 35 = 65% 
Dologi költségek: 15 600 × 0,25 = 3 900 E Ft 1 pont 
Költségek: 7 200 + 3 900 =11 100 E Ft 1 pont 
Költségszint: (11 100 ÷ 24 000) × 100 = 46,25% 1 pont 
Adózás előtti eredmény: 15 600 – 11 100 = 4 500 E Ft 1 pont 
Adózás előtti eredményszint: (4.500 ÷ 24.000) × 100 = 18,75% 1 pont 

VAGY: Adózás előtti eredményszint = 65 – 46,25 = 18,75% 
Társasági adó: 4 500 × 0,09=405 E Ft 1 pont 
Adózott eredmény: 4 500 – 405 = 4.095 E Ft 1 pont 
Adózott eredményszint: (4 095 ÷ 24 000) × 100 = 17,06% 1 pont 
 
Értékelés: Csak ezek az eredmények fogadhatók el az 1-1 pontért. 
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