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Útmutató a vizsgázók teljesítményének értékeléséhez 

(az értékelő tanárok részére) 
 
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 – teszt jellegű – 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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I. feladatsor: Vendéglátó gazdálkodás elmélete és gyakorlata 35% = 35 pont 
1. feladat 3 pont 
Sorolja be az alábbi nemzetgazdasági ágakat a megfelelő szektorba! 
 

primer szektor szekunder szektor tercier szektor 

Nemzetgazdasági ág Szektor 
B – bányászat, kőfejtés primer szektor 
K – pénzügyi, biztosítási tevékenység tercier szektor 
A – mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat primer szektor 
I – szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás tercier szektor 
D – villamosenergia, gáz-, hőellátás, légkondicionálás szekunder szektor 
F - építőipar szekunder szektor 

Értékelés: Két-két helyes besorolás 1 pontot ér. Páratlan számú helyes válasz esetén lefelé 
kerekítsünk! Erre a feladatra összesen 3 × 1 = 3 pont adható.  
 
2. feladat 5 pont 
A következő összetett mondatokban egy állítást (első rész) és egy indoklást (második rész) talál. 
Azt kell megállapítani, hogy: 
a) az állítás és az indoklás is igaz, közöttük van ok-okozati összefüggés 
b) az állítás és az indoklás is igaz, de közöttük nincs összefüggés 
c) az állítás igaz, az indoklás hamis 
d) az állítás hamis, az indoklás igaz 
e) az állítás és az indoklás is hamis 
A meghatározások alatt azt a betűt karikázza be, amely Ön szerint helyes! 
 
A piaci verseny létrejöttéhez a kínálatnak meg kell haladnia a keresletet, hiánygazdaság esetén 
ugyanis nem lehet szó versenyről a kínálati oldalon. 

a b c d e 
A vendéglátás egyik gazdasági jelentősége a munkahely-teremtés, mert a vendéglátással 
foglalkozó vállalkozások – mint minden vállalkozás – hozzájárulnak a bruttó nemzeti termék 
előállításához és elosztásához. 

a b c d e 
A vendéglátásban csak az értékesítő munkakörökre jellemző a fluktuáció, mert a vendéglátás 
ételek és italok értékesítésével foglalkozik, szolgáltatást azonban nem nyújt. 

a b c d e 
A vendéglátásban szükség van szakosított raktárakra, mert a raktározás célja az árubeszerzés 
folyamatosságának biztosítása. 

a b c d e 
Az elosztás a gazdálkodás körforgásának egyik eleme, amely a megtermelt javak felosztását 
jelenti a társadalomban élő egyének és társadalmi csoportok között. 

a b c d e 
Értékelés: Minden helyes válasz 1 pontot ér. Erre a feladatra összesen 5 × 1 = 5 pont adható. 
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3. feladat 3 pont 
A következő állítások a piac történeti áttekintésével (a gazdasági rendszerek altípusaival) 
kapcsolatosak. Válassza ki az alábbi felsorolásból, melyik illik leginkább a fogalmakhoz! Egy 
fogalomhoz egy meghatározást írjon, a többit hagyja figyelmen kívül!  
 

redukált piacgazdaság központi tervgazdaság innovatív piacgazdaság 

tiszta piacgazdaság fogyasztói piac vegyes piacgazdaság 

 
Olyan gazdasági rendszer, ahol nem a piac, hanem az állam vagy a kormány irányítja a 
gazdaságot. A termelési eszközök állami tulajdonban vannak. A legfontosabb gazdálkodási 
döntéseket az állam hozza meg és központi tervekkel irányít. 

központi tervgazdaság 
 

Jellemzően magántulajdonban vannak a termelési eszközök, de az állam tulajdonosként is 
megjelenik, ugyanakkor fontos szabályozó szerepet is betölt. A termelés és fogyasztás 
összehangolása piaci mechanizmusok révén valósul meg, de érvényesül az állam keretet 
meghatározó szerepe, és maga is piaci szereplővé-- válik. Fontos eleme ennek a gazdálkodási 
típusnak, hogy a gazdasági szereplők (háztartási, vállalkozási szféra) a szabályok betartása 
mellett önállóan hozzák meg a gazdálkodással kapcsolatos döntéseiket. A mai modern 
gazdaságok többsége így működik. 

vegyes piacgazdaság 
 
A termelési eszközök magántulajdonban vannak, a termelők és a fogyasztók szabadon döntenek 
a rendelkezésükre álló javak felhasználásáról. A termelést a piac hozza összhangba a 
fogyasztással. 

tiszta piacgazdaság 
Értékelés: Csak ezek a megoldások fogadhatók el. Minden helyes válasz 1 pontot ér. Erre a 
feladatra összesen 3 × 1 = 3 pont adható. 
 
4. feladat 3 pont 
Tegye időrendi sorrendbe a vendéglátó termelési folyamat szakaszait! 

a) Az ételek elkészítése 
b) A vendéglátó termelés kiegészítő műveletei (mosogatás, hulladékszállítás) 
c) A nyersanyagok előkészítése 
d) Az ételek átadása az értékesítésnek  
e) A nyersanyagok kiválasztása, vételezése 
f) Befejező műveletek 

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 
e) c) a) f) d) b) 

 
Értékelés: Hibátlan sorrend esetén 3 pont adható. Egy hiba esetén 2 pont, két hiba esetén 1 
pont, három vagy annál több hiba esetén a vizsgázó nem kaphat pontot. 
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5. feladat 3 pont 
Írjon minden meghatározásra két-két példát! 
 
Az áruátvétel bizonylatai: számla; szállítólevél 
Zárt értékesítésű vendéglátóhelyek: munkahelyi/intézményi étterem, -büfé; iskolai, óvodai, 
bölcsődei gyermek- és diákétkeztetés, kórházak, szociális intézmények, büntetés-
végrehajtási intézmények) étkezőhelyiségei, stb. 
A vendéglátás értékesítő munkakörei: teremfőnök, pincér, vendéglátó eladó (pultos, 
kávéfőző stb.), italmérő, mozgóárus, pénztáros, stb. 
Értékelés: Két-két helyes példa 1 pontot ér. Páratlan számú helyes példa esetén lefelé 
kerekítsünk! Erre a feladatra összesen 3 × 1 = 3 pont adható. 
 
6. feladat 5 pont 
A Salamon büfé standolási adatai (fogyasztói áron) a következők voltak az elmúlt napon: 
Kávéfogyás (kg)          0,7 kg 
Szeszesital fogyás értéke  68.000 Ft 
Csapolt sör fogyás értéke  21.000 Ft 
Egyéb bevétel értéke   84.000 Ft 
A kasszában 205.000 Ft készpénzt számoltak össze, a váltópénz 15.000 Ft volt (bankkártyás 
fizetés az adott napon nem történt). A büfében egy adag eszpresszó kávé fogyasztói ára 220 Ft. 
Egy adag kávéhoz 7 gramm őrleményt használnak fel. Számítsa ki, hogy az értékesítéskor 
mekkora hiány, vagy többlet keletkezett és húzza alá a megfelelő szót! Az elszámoltatást 
fogyasztói áron végezze! 
Kerekítés: Az adatokat egész számra kerekítse! 
 
Kávéfogyás adagban = 0,7 ÷ 0,007 = 100 adag     1 pont 
(Vagy: 0,7 kg = 700 g 700 ÷ 7 = 100 adag) 
Kávéfogyás értékben = 100 × 220 = 22.000 Ft     1 pont 
Összes fogyás értéke = 22.000 + 68.000 + 21.000 + 84.000 = 195.000 Ft  1 pont 
Tényleges bevétel = 205.000 – 15.000 = 190.000 Ft    1 pont 
Hiány/Többlet = 190.000 – 195.000 = - 5.000 Ft     1 pont 
Értékelés: Pontozás a feladatban megadott pontok szerint. A hiány vagy többlet 
megállapításánál csak akkor jár az 1 pont, ha a vizsgázó az aláhúzást is a megfelelő helyen 
tette meg. Erre a feladatra összesen 5 × 1 = 5 pont adható. 
 
7. feladat 8 pont 
A következő táblázat egy kisvendéglő éves adatait tartalmazza. Számítsa ki a hiányzó adatokat 
és töltse ki a vendéglő gazdálkodásának jövedelmezőségi tábláját a kiszámított adatokkal! 
Társasági adó 9%. 
Kerekítés: Az E Ft-os adatokat egész számra, a %-os mutatókat pedig egy tizedesjegyre 
kerekítse! 

Megnevezés Adatok 
(E Ft-ban) 

Adatok  
(%-ban) 

Nettó bevétel  22.524 100,0 
ELÁBÉ  9.460 42,0 
Árrés 13.064 58,0 
Költség  10.480 46,5 
Adózás előtti eredmény  2.584 11,5 
Társasági adó  233 --- 
Adózott eredmény  2.351 10,4 
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ELÁBÉ-szint = 100 – 58,0 = 42,0%  
Nettó bevétel = 9.460 ÷ 0,42 = 22.524 E Ft      1 pont 
Árrés = 22.524 – 9 460 = 13.064 E Ft      1 pont 
(Vagy: 22.524 × 0,58 = 13.064 E Ft) 
Költségszint = (10.480 ÷ 22.524) × 100 = 46,5%     1 pont 
Adózás előtti eredmény = 13.064 – 10.480 = 2.584 E Ft    1 pont 
Adózás előtti eredményszint = (2.584 ÷ 22.524) × 100 = 11,5%   1 pont 
(Vagy: 58 – 46,5 = 11,5%) 
Társasági adó = 2.584 × 0,09 = 233 E Ft       1 pont 
(Vagy: 2.584 – 2.351 = 233 E Ft) 
Adózott eredmény =  2.584 - 233 = 2.351 E Ft     1 pont 
(Vagy: 2.584 × 0,91 = 2.351 E Ft) 
Adózott eredményszint = (2.351 ÷ 22.524) × 100 = 10,4%    1 pont 
Értékelés: Pontozás a feladatban megadottak szerint. Erre a feladatra összesen 8 × 1 = 8 pont 
adható. 
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8. feladat 5 pont 
Az étteremben az egyik vendég fizetni szeretne, a fogyasztásról készpénzfizetési számlát kér. 
Egészítse ki a számlát az alábbi adatok ismeretében: 
A fogyasztott menü: 1 adag csirkepaprikás galuskával (étlap szerinti ár: 2.500 Ft); 1 adag görög 
saláta (étlap szerinti ár: 1.800 Ft); 1 pohár házi limonádé (itallap szerinti ár: 800 Ft), 1 pohár 
sör (itallap szerinti ár: 650 Ft). Ebben a feladatban 5%-os és 27%-os ÁFA-kulcsokkal 
számoljon!  

Egyszerűsített készpénzfizetési számla 
 

A számlakibocsátó neve, címe, adószáma: 
Falánk Étterem 
2020 Falánkvárad, Szomjas út 1. 
Adószám: 12345678-9-10 
Közösségi adószám: HU 

A vevő neve, címe, adószáma: 
Kovács Péter 
1999 Budapest, 
Éhes u. 100. 
Adószám: 
Közösségi adószám: 

A számla kelte: 2020. 06. 01. A számla sorszáma: ST3EA7657941 

A termék vagy szolgáltatás 

megnevezése, 
besorolási száma 

és egyéb jellemzői 

mennyiségi 
egység mennyisége 

egységára 
(áfával 
növelt) 

értéke, 
mely 

4,76 % 
áfát 

tartalmaz 

értéke, 
mely 

21,26% 
áfát 
tartalmaz 

csirkepaprikás 
galuskával adag 1 2.500 2.500 - 

görög saláta adag 1 1.800 1.800 - 
házi limonádé pohár 1 800 800 - 

sör pohár 1 650 - 650 

      
      
      
      
      
      

 Összesen: 5.100 650 
EREDETI 
1 példány A számla fizetendő végösszege: 5.750 

Az áthárított adó százalékértéke: 5% 27% 
1. A 4 sor helyes kitöltése        1 pont 
2. A bruttó és nettó ÁFA-kulcsok helyes beírása     2 pont 
3. Az 5%-os ÁFA-kulcsú termékek fogyasztói ára összesen: 2.500 + 1.800 + 800 = 5.100 Ft
           1 pont 
4. A 27%-os ÁFA-kulcsú termék fogyasztói ára összesen: 650 Ft 
5. A számla fizetendő végösszege: 5.100 + 650 = 5.750 Ft   1 pont 
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Értékelés: Pontozás a feladatban megadottak szerint. A 4 sor helyes kitöltése értékelésénél 
páratlan számú helyes sor kitöltése esetén lefelé kerekítsen! A 27%-os ÁFA-kulcsú termék 
fogyasztói árának (650 Ft) beírásáért pont nem jár. Erre a feladatra összesen 5 pont adható. 
 
II. feladatsor: Felszolgálási alapok és felszolgáló szakmai ismeretek 35% = 35 pont 
9. feladat  5 pont 
Az alábbi képek a vendéglátásban használt eszközöket szemléltetik. Írja a képek alá, hogy mit 
ábrázolnak!  
 

      
 csigafogó homárolló  

 
                         osztriga nyitó kés steak kés 

 
halkés 

(Forrás: www.hunniakristaly.hu, 
https://www.nisbets.co.uk – saját szerkesztés 

emag.hu) 
Értékelés: Csak ezek a megoldások fogadhatók el. Minden helyes válasz 1 pontot ér. Erre a 
feladatra összesen 5 × 1 = 5 pont adható. 
 
10. feladat  3 pont 
Írja az alábbi étkezési szokások mellé, hogy melyik vallási felekezethez tartoznak! 
 

Étkezési szokás Vallási felekezet 
kóser zsidó 
böjt kereszténység, hindu, buddhista, stb.  
halal iszlám 

Értékelés: Minden helyes válasz 1 pontot ér. Egyéb, a szaktanár által helyesnek tartott 
megoldások is elfogadhatók. Erre a feladatra összesen 3 × 1 = 3 pont adható. 
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11. feladat  4 pont 
Az alábbi feladat Magyarország tájegységi gasztronómiájára vonatkozik. Sorolja be az alábbi 
ételeket a megfelelő tájegységhez! Minden ételt csak egy tájegységhez soroljon be! 

szegedi halpaprikás mátrai töltött sertéscomb lillafüredi bélszíntekercs 

nagykanizsai dödölle zempléni görhe (málé) tökmagolaj 

nyírségi gombócleves  őrségi savanyúleves 
 

Észak-Magyarország Alföld Dunántúl 
mátrai töltött sertéscomb 
lillafüredi bélszíntekercs 
zempléni görhe (málé) 

szegedi halpaprikás 
nyírségi gombócleves 

őrségi savanyúleves 
tökmagolaj 

nagykanizsai dödölle 
 
Értékelés: Két-két helyes besorolás 1 pontot ér. Ha a vizsgázó egy ételt több tájegységhez is 
besorolt, arra pont nem adható! Erre a feladatra összesen 4 × 1 = 4 pont adható. Páratlan 
számú helyes válasz esetén lefelé kerekítsünk! 
 
12. feladat  5 pont 
Az étteremben magyaros menüt kértek októberben egy 40 fős csoport számára, vacsorára. A 
csoport vezetője az alábbi alkalmi étrendet állította össze. Keressen öt hibát a menükártyán, és 
röviden indokolja! 

Martini Asti Spumante pezsgő vagy frissen 
szűrt almalé 

 

Zöldpaprika fokhagymás túróval, 
lilahagymával 

Etyek-Budai Irsai Olivér 2018 
Nyakas Pincészet 

 
Lebbencsleves csészében 

 
 

Villányi Bock Portugieser 2017 
Bock Pincészet 

 

Bakonyi sertésborda burgonyakrokettel, 
cézár salátával 

 
Tokaji aszú 5 puttonyos 2002 

Hollókői Mihály Családi Pincészete 
Farsangi fánk barackízzel 

 
Segafredo kávé  

Ásványvíz  
Hibák: 

- a Martini Asti Spumante pezsgő édes, nem aperitif ital 
- a hideg előétel nem elég elegáns és sok hagymát tartalmaz (fokhagyma és 

lilahagyma), ezért csoportnak nem ajánljuk 
- csészeleveshez nem ajánlunk bort  
- a lebbencsleves ugyan magyaros, de nem alkalmi étel 
- a bakonyi sertésborda körete a galuska és mártásossága miatt nem ajánlunk hozzá 

salátát 
- a cézár salátát önálló ételként kínáljuk 
- a farsangi fánk sem alkalmi desszert és forrón kell felszolgálni egy időben a 

csoportnak 
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- a farsangi fánk a farsang specialitása, nem idényszerű 
- a kávénak az ételek oszlopában a helye 
- az ásványvizet nevesíteni kell 
- az ásványvíz a kávéval egy sorba kerül 
- nincs digestive ital feltüntetve, stb. 

 
Értékelés: Minden egyes megtalált hiba 1 pontot ér, többletpont nem adható! A fentiektől eltérő 
más releváns megoldások is elfogadhatók. Erre a feladatra összesen 5 × 1 = 5 pont adható. 
 
13. feladat  4 pont 
Határozza meg a következő idegen szavak jelentését!     
Flambírozás: Egyfajta ételízesítési eljárás, melynek során az ételt alkohollal lelocsolják és 
meggyújtják. / Az étel magas alkoholtartalmú folyadékkal történő leöntése, majd 
meggyújtása elsősorban a látvány miatt. 
 
Brunch: villásreggeli / A breakfast (reggeli) és a lunch (ebéd) szavak összeolvasztásából 
keletkezett kifejezés, amely a reggeli idő után, de még az ebédidő előtt kezdődő étkezéseket 
jelöli. 
 
Invertár. asztali leltár / A teríték állandó kellékeinek, a só- és borsszórónak, valamint a 
virágvázának (virággal) jelölésére használt kifejezés 
 
Office: A felszolgálók előkészítő helyisége, ahol a terítéshez szükséges eszközök 
előkészítését végzik. / Szállodában az emeleti tálaló. 
 
Értékelés: Nem szó szerint várjuk a választ a vizsgázótól, de fedje a javító-értékelési 
útmutatóban leírtakat. Egyéb, a javító tanár által helyesnek tartott rokonértelmű 
meghatározások is elfogadhatók. A helyes meghatározásokért 1-1 pont jár. Erre a feladatra 
összesen 4 × 1 = 4 pont adható. 
 
14. feladat  3 pont 
Az alábbi felsorolásokban húzza alá a kakukktojást, majd indokolja választását! A kakukktojás 
helyére írjon egy helyes kifejezést! Az indoklás elmulasztása esetén, vagy nem szakmai 
indoklásnál, valamint hiányzó új fogalom esetén a feladatmegoldásért pont nem adható! 

a) hangedli, napron, kasír 
Indoklás: A hangedli nem az asztalon elhelyezett textília. 
Odaillő új szó: abrosz, terítő, stb. 

b) gyümölcscentrifuga, citrusprés, szalamander 
Indoklás: A szalamander nem italkészítő berendezés. 
Odaillő új szó: szikvizes ballon, stb. 

c) babzsák fotel, tálaló asztal, bárszék 
Indoklás: A tálaló asztal nem ülő alkalmatosság. 
Odaillő új szó: kanapé, stb. 
 
Értékelés: Csak akkor jár az 1-1 pont a feladat megoldásáért, ha helyes az aláhúzás és az 
indoklás is. Egyéb, javító tanár által szakmailag helyesnek ítélt megoldás is elfogadható. 
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15. feladat  6 pont 
Egy étteremben nemzeti konyhákat bemutató tematikus esteket szeretnének rendezni, azonban 
az ételek és italok összekeveredtek. Írja be a táblázatba a megfelelő ételeket és italokat a hozzá 
illő nemzethez! Minden ételt és italt csak egy nemzethez jelöljön be! 

1. török    a) metaxa, ouzo 
2. kínai    b) ayran, raki, salgam 
3. görög    c) tavaszi tekercs, illatos omlós csirke 

      d) mousaka, tzatziki, souvlaki 
      e) baijiu, pajcsiu 
      f) kebab, dalma, baklava 

1. török 2. kínai 3. görög 
b), f) c), e) a), d) 

 
Értékelés: Csak ezek a megoldások fogadhatók el. Minden helyes párosítás 1 pontot ér. Ha a 
vizsgázó a megadott ételeket vagy italokat több nemzetiséghez is bejelölte, úgy az adott ételért 
vagy italért pont nem jár! Erre a feladatra összesen 6 × 1 = 6 pont adható. 
 
16. feladat  3 pont 
Az alábbi meghatározások a különböző felszolgálási módokat mutatják be. Írja a szövegek 
mellé a megfelelő felszolgálási mód betűjelét és nevét! Egy szöveghez csak egy felszolgálási 
mód tartozhat! 

a) Svájci vagy amerikai b) Angol I. c) Angol II. 
d) Francia I. e) Francia II. f) Orosz 

A szakács tálra tálal, melyet a felszolgáló bemutat a fő 
helyen ülőnek, majd a tálat a kezében tartva minden 
vendégnek nagyjából 2/3 adagot szervíroz. 

c) Angol II. 

A szakács tálra tálal, melyet a felszolgáló az asztal közepére 
helyez, hogy mindenki jól hozzáférhessen. d) Francia I. 

A szakács tányérra tálal, melyet szépen feldíszítve a 
felszolgáló kivisz a vendég asztalához, majd a vendég elé 
helyezi. 

a) Svájci vagy amerikai 

Értékelés: Csak ezek a megoldások fogadhatók el. Minden helyes válasz 1 pontot ér. Erre a 
feladatra összesen 3 × 1 = 3 pont adható. 
 
17. feladat  2 pont 
Az étlapokat elemezve gyakran halljuk a „választék” kifejezést. Határozza meg, mi a különbség 
a választék szélessége és mélysége között! 
A választék szélessége: az ételfőcsoportok számát jelenti az étlapon. 
A választék mélysége: azt mutatja meg, hogy az ételfőcsoportokon belül hány étel szerepel 
az étlapon. 
 
Értékelés: Természetesen ne szó szerint várjuk a választ a vizsgázótól, de fedje a javítási-
értékelési útmutatóban leírtakat. A helyes meghatározásokért 1-1 pont jár, hiányos válasz 
esetén részpont nem adható. Erre a feladatra összesen 2 × 1 = 2 pont adható. 
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III. feladatsor: Általános élelmiszerismeret és élelmiszerek a gyakorlatban  20% = 20 
pont 
18. feladat 6 pont 
Az alábbi képen a tojás szerkezeti felépítését látja. Határozza meg a tojás szerkezeti elemeit és 
írja a táblázat sorszáma melletti cellába! Segítségül megadtunk egyet, amelyet az alábbi 
táblázatban talál.  

 
(A kép forrása: https://learningapps.org/2748618) 

 
Sorszám Megnevezés 

1 fehérje 
2 csírafolt 
3 tojássárgája 
4 jégzsinór 
5 kettős héjhártya 
6 meszes héj 
7 légudvar 

 
Értékelés: Minden helyes válasz 1 pontot ér. Erre a feladatra összesen 6 × 1 = 6 pont adható. 
 
19. feladat 6 pont 
Válassza ki a dőlt betűs meghatározások közül a helyeset, és húzza alá! 
 
A fehér / barna húsú házi szárnyasokra jellemző, hogy laza rostozatúak, magas a fehérje / 
szénhidrát és víztartalmuk, ezért könnyen / nehezen emészthetők, ennek következtében a/az 
diétás és kímélő étrend kedvelt húsféleségei. A háziszárnyasok hússzín szerinti 
csoportosításának másik típusa a fehér / barna húsú háziszárnyasok. Ide tartozik például a 
csirke / kacsa. Ezekre a szárnyasokra jellemző, hogy zsírtartalmuk alacsony / magas. 
 
(Forrás: http://kepzesevolucioja.hu/dmdocuments/4ap/18_1464_tartalomelem_020_munkaanyag_100731.pdf) 
 
Értékelés: Minden helyes aláhúzás 1 pontot ér. Erre a feladatra összesen 6 × 1 = 6 pont adható. 
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20. feladat 3 pont 
Az alábbi feladat a csokoládékkal kapcsolatos. Írja a megfelelő csokoládéfajta számát a 
felsorolt tulajdonságok mellé! Egy csokoládétípust többször is felhasználhat, azonban egy 
tulajdonsághoz csak egy típust írjon! 

1) étcsokoládé 
2) tej- vagy tejszíncsokoládé 
3) mokkacsokoládé 
4) olajos magvakkal készült csokoládé 

 
vanillin 1) 
kávéőrlemény 3) 
tejpor 2) 
mogyoró 4) 
sűrített tej 2) 
keserű, félédes, háztartási 
változat 

1) 

 
Értékelés: Két-két helyes besorolás 1 pontot ér. Páratlan számú helyes megoldás esetén lefelé 
kerekítsünk! Erre a feladatra összesen 3 × 1 = 3 pont adható. 
 
21. feladat 5 pont 
Döntse el az alábbi állításokról, hogy igazak-e vagy hamisak! Igaz válasz esetén a válasz 
oszlopba írja, hogy „IGAZ”, hamis válasz esetén pedig, hogy „HAMIS”! 

 Állítás Válasz 

a) A zöldségfélék egyik táplálkozástani jelentősége, hogy magas 
cukortartalmuk elősegíti a gyomor- és bélmozgást. HAMIS 

b) A száraztermésű (héjas) gyümölcsök víz- és fehérjetartalma magas, 
ezért jelentős energiaértékkel rendelkeznek. HAMIS 

c) A nagyvadak tárolása csak hűtve történhet, hosszabb ideig történő 
tárolásuk azonban csak gyorsfagyasztás után lehetséges.  IGAZ 

d) 

A fogyasztásra alkalmatlanná vált (pl. lejárt fogyaszthatósági idejű 
vagy kiolvadt fagyasztott húsok) - különösen, ha jelentős 
mennyiségről van szó, - egyértelműen nagy fertőzésveszélyt 
jelentő hulladékként kezelendők. Ezek ártalmatlanítását 
engedélyezett állati hulladékgyűjtőben, hulladéktemetőben, 
hulladékemésztő veremben való elhelyezéssel, vagy állati hulladék 
feldolgozását végző üzemnek történő átadással kell biztosítani. 

IGAZ 

e) A mesterséges édesítőszerek édesítő értékét a szacharóz édesítő 
értékéhez hasonlítják. IGAZ 

Értékelés: Minden helyes válasz 1 pontot ér. Erre a feladatra összesen 5 × 1 = 5 pont adható. 
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IV. feladatsor: Élelmiszerbiztonság alapjai és vendéglátás higiénéje  10% = 10 pont 
 
22. feladat 4 pont 
A HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) egy betűszó, amely magyarra lefordítva: 
Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pontok. A HACCP rendszer célja az élelmiszer-
biztonság szempontjából jelentős mikrobiológiai/biológiai, kémiai, fizikai veszélyek kezelése 
(megelőzése, kiküszöbölése vagy elfogadható szintre csökkentése). 
Soroljon fel a HACCP-rendszer alapelvei közül négyet! 

• A lehetséges veszélyek és a szabályozásukra szolgáló megelőző intézkedések 
megállapítása, 

• a Kritikus Szabályozási Pontok (CCP) meghatározása, 
• a kritikus határértékek megállapítása, 
• a CCP szabályozását felügyelő rendszer felállítása, 
• ha egy adott CCP nem áll szabályozás alatt, helyesbítő tevékenységek végzése, 
• a HACCP-rendszer hatékony működését bizonyító kiegészítő eljárások, 

igazolásának megállapítása, 
• dokumentáció készítése. 

Értékelés: Természetesen ne szó szerint várjuk a választ a vizsgázótól, de tartalmában fedje a 
megoldókulcsban leírtakat! Minden helyes válasz 1 pontot ér, de maximum 4 pont adható erre 
a feladatra. 
 
23. feladat 3 pont 
Az alábbi feladatban a mikroorganizmusok (gombák, vírusok, baktériumok) fajtáival 
kapcsolatos állításokra kell választ adnia. Válaszát írja az állítás melletti oszlopba! 

 Állítás Válasz 

a) Saját anyagcseréjük nincs, abszolút élősködők, gazdasejtben 
szaporodnak. vírusok 

b) Sejtfelépítésük egyszerű: citoplazmából, sejtmagból állnak. Sejtfal 
helyett tok veszi őket körül. baktériumok 

c) Az élelmiszeriparban és a vendéglátásban két csoportjuknak van 
nagy jelentősége: a penészeknek és az élesztőknek. gombák 

 
Értékelés: Csak ezek a megoldások fogadhatók el. Minden helyes válasz 1 pontot ér. Erre a 
feladatra összesen 3 × 1 = 3 pont adható. 
 
24. feladat 3 pont 
Ismertesse, milyen kötelező orvosi vizsgálatokon kell megjelennie egy vendéglátásban 
dolgozónak és milyen gyakran?  

Kötelező orvosi vizsgálat A vizsgálat gyakorisága 
tüdőröntgen évente 
általános alkalmassági vizsgálat évente 
bőrgyógyászati vizsgálat évente 

 
Értékelés: Minden helyes válasz soronként 1 pontot ér. Hiányos válasz esetén egész számú 
részpont nem adható. Erre a feladatra összesen 3 × 1 = 3 pont adható. 
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