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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 egyértelmű javítás 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! 
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I. feladatsor: Vendéglátó gazdálkodás elmélete és gyakorlata 35% = 35 pont 
 
1. feladat 5 pont 
Egészítse ki az alábbi, gazdálkodással összefüggő fogalmi meghatározásokat! Válaszait a 
kipontozott vonalakra írja! 
 
A/az szükséglet az emberekben felmerülő hiányérzet, termékek és szolgáltatások iránti igény, 
amely egyben ezen igény kielégítésére (a hiányérzet megszüntetésére) serkenti a fogyasztót. 
A/az termelés olyan tevékenységek összessége, amelyek a természet tárgyait átalakítja és 
szükségletek kielégítésére alkalmassá teszi. 
A/az elosztás olyan tevékenységek összessége, amelyek során a társadalom tagjai, egyes 
csoportjai a megtermelt javakból és előállított szolgáltatásokból részesednek. 
A/az forgalmazás (csere) az a tevékenység, amely a termelés és a fogyasztás közötti időbeli és 
térbeli eltéréseket hidalja át. 
A/az fogyasztás a megtermelt és megszerzett javak felhasználását jelenti, vagyis a körfolyamat 
utolsó eleme. 
 
Értékelés: minden helyes válaszra 1 pont, összesen 5 pont adható! Csak ezek a válaszok, vagy 
rokon értelmű megfelelőik fogadhatók el!  
 
2. feladat 5 pont 
A táblázat alatti négyzetrácsokba, a fogalmi meghatározások sorszámai alá írja be a hozzájuk 
tartozó definíciók megfelelő betűjelét! Többszörös válaszadás nem fogadható el! 
 

Meghatározás  Definíció 

1. Vagyon   
a)    Minden olyan irat, okmány, amely valamilyen gazdasági 

esemény megtörténtét hivatalosan, hitelesen igazolja. 

2. Bizonylati fegyelem  
b)   A gazdasági események (meghatározott szabályok 

szerinti) rögzítése.  

3. Könyvelés (könyvvitel)  
c)   Mindazok az események, történések, amelyek változást 

idéznek elő a vállalkozás vagyoni helyzetében. 

4. Gazdasági esemény   
d)   A vállalkozás rendelkezésére álló anyagi és nem anyagi 

javak összessége. 

5. Számviteli bizonylat  e)    Minden gazdasági eseményről bizonylatot kell kiállítani.

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

 
Értékelés: Minden helyes válaszra 1 pont, összesen 5 pont adható! Csak ezek a válaszok 
fogadhatók el! Többszörös válaszadás esetében pontszám nem adható! 
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3. feladat 8 pont 
Döntse el az alábbi állításokról, fogalmi meghatározásokról, hogy azok igazak vagy hamisak! 
Választását jelölje az állítás melletti megfelelő oszlopba tett X jellel! A hamis állítások betűjelét 
írja le, majd a kipontozott részen röviden indokolja! 
 

Sorszám Állítás igaz hamis

a) Az apport nem pénzbeli hozzájárulást jelent a társas vállalkozás 
vagyonához. X  

b) Egy betéti társaság beltagja egyidejűleg egyéni vállalkozó is lehet.  X 

c) A kft. törzsbetétekből álló törzstőkével alakul, melynek minimális 
összege a jelenleg érvényes előírások szerint ötszázezer forint.  X 

d) A kötvény hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. X  
 
A hamis állítás betűjele: a 
Indoklás: 
A betéti társaság beltagjainak felelőssége korlátlan és egyetemleges. Az egyéni vállalkozó 
felelőssége is korlátlan. A bt. beltagja nem lehet egyidejűleg egyéni vállalkozó is, mert 
mindkét esetben korlátlan a tag felelőssége. 
 
A hamis állítás betűjele: b 
Indoklás:  
A kft. minimálisan előírt törzstőkéje jelenleg 3 millió forint. 
Értékelés: az igaz-hamis állítások helyes megjelölésére 1-1 pont, összesen 4 pont adható! Csak 
ezek a válaszok fogadhatók el! Többszörös válaszadás esetében pontszám nem adható! A hamis 
állítások indoklására további 2-2 pont, összesen 4 pont adható. Az indoklás esetében a javítást 
végző szaktanár által helyesnek ítélt más, hasonló tartalmú válaszok is elfogadhatók! 
 
4. feladat 2 pont 
Az üzletben egy étel árát 240 Ft-tal, azaz 12%-kal megemelték. Számítsa ki:  

• mennyi volt az eredeti ár, és   
• mennyi lett az áremelés utáni új ár!  

Eredeti ár:    (240 ÷ 12) × 100  = 2 000 Ft    1 pont 
vagy   240 ÷ 0,12  = 2 000 Ft 

Új ár:     2000 + 240   = 2 240 Ft    1 pont 
vagy   2 000 × 1,12  = 2 240 Ft 

Értékelés: minden helyes megoldásra a fenti pontszámok adhatók! Elérhető összesen: 2 pont 
 
5. feladat 6 pont 
Egy étterem negyedévi készletgazdálkodási adataiból (nettó beszerzési áron) az alábbiakat 
ismerjük: 

• anyagfelhasználás (ELÁBÉ): 14 700 E Ft  
• átlagkészlet: 960 E Ft. 

Számítsa ki:  
• a forgási sebesség fordulatokban (Fsf), és a forgási sebesség napokban (Fsn) 

mutatószámokat! 
• hány Ft bruttó bevétel képződött az adott időszak alatt, ha az árképzés során az 

anyagfelhasználási-szint (ELÁBÉ-szint) 39%, az átlagos nettó ÁFA-kulcs 18% volt! 
Az adatokat egy tizedesjegyre kerekítse! Számításait az alábbi sorrendben végezze!  
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Forgási sebesség fordulatokban (Fsf) = 14 700 ÷ 960 =15,3 fordulat/negyedév 1 pont 
vagy (90 / 5,9) =  15,3 fordulat/negyedév 

Forgási sebesség napokban (Fsn) = 90 / 15,3 = 5,9 nap/negyedév 1 pont 
vagy (960 × 90) / 14 700 = 5,9 nap/negyedév   

Árrésszint  = 100 - 39 = 61% 1 pont 
Haszonkulcs = (61 ÷ 39) × 100 = 156,4% 1 pont 
Nettó bevétel = 14 700 ÷ 0,39 = 37 692,3 E Ft 1 pont 

vagy (14 700 × 2,564) = 37 690,8 E Ft 
Bruttó bevétel = 37 692,3 × 1,18 = 44 476,9 E Ft 1 pont 

vagy (37 690,8 × 1,18)=44 475,1 E Ft 
 
Értékelés: minden helyes számításra a fenti pontszámok adhatók! Részpontszámok nem 
adhatók! Elérhető összesen: 6 × 1 pont, összesen 6 pont 
 
6. feladat 9 pont 
Egy étterem bruttó bevétele a vizsgált időszakban 153 540 E Ft volt. A bruttó bevétel 
megoszlása az alábbiak szerint alakult: 

• ételbevétel: 55% (ÁFA-kulcs: 5%), 
• a többi bevétel italforgalomból származott (ÁFA-kulcs: 27%). 

Határozza meg az étterem: 
• bruttó bevételének összetételét árufőcsoportonként,  
• nettó bevételét árufőcsoportonként és összesen, 
• az értékesítési ÁFA összegét összesen, 
• az átlagos nettó ÁFA-kulcsot! 

A kapott E Ft adatokat egész számra, a %-os adatot két tizedesjegyre kerekítse! 
 
Bruttó bevételek áru-főcsoportonként: 
Ételbevétel: 153 540 × 0,55 =    84 447 E Ft 1 pont 
Italbevétel %-ban: 100 - 55 =           45,00% 
 1 pont 
Italbevétel: 153 540 × 0,45 =     69 093 E Ft 1 pont 
 vagy 153 540 - 84 447= 69 093 E Ft 
Nettó bevételek áru-főcsoportonként és összesen: 
Ételbevétel: 84 447 ÷ 1,05 =       80 426 E Ft  1 pont 
Italbevétel: 69 093 ÷ 1,27 =       54 404 E Ft 1 pont 
Nettó bevétel összesen:  80426 +54 404 =     134 830 E Ft  1 pont 
Értékesítési ÁFA összesen:  153 540 - 134 830 = 18 710 E Ft  1 pont 
Átlagos nettó ÁFA-kulcs:  (18 710 ÷ 134 830) × 100 =  13,88% 2 pont 
Értékelés: minden helyes eredmény kiszámításáért a fenti pontszámok adhatók!  
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II. feladatsor: Felszolgálási alapok és felszolgáló szakmai ismeretek 35% = 35 pont 
 
7. feladat 15 pont 
Az Ön feladata, hogy nemzetközi delegáció fogadása alkalmából hungarikumokból és 
eredetvédett, vagy oltalom alatt álló hazai alapanyagokból állítson össze egy étrendet. Soroljon 
fel összesen legalább 15 élelmiszer-alapanyagot, italt, illetve konkrét ételt, amelyeket 
figyelembe venne a menüsor összeállításakor! Válaszait az alábbi táblázat szerinti 
csoportosításban adja meg! (Minden oszlopban 5 válasznak kell szerepelnie!) 
 

Hungarikumok, eredetvédett (oltalom alatt álló) hazai élelmiszerek 
ssz. Élelmiszer-alapanyagok Italok Ételek 

1. Balatoni hal Egri Bikavér Bajai halászlé 

2. Fertőd vidéki sárgarépa Békési szilvapálinka Kürtőskalács  

3. Magyar akácméz Fröccs Csabai kolbász 

4. Magyar szürke 
szarvasmarha 

Kecskeméti 
barackpálinka Gyulai páros kolbász

5. Makói hagyma Szabolcsi almapálinka Karcagi 
birkapörkölt 

… Szentesi paprika Törley pezsgő Magyar gulyásleves 

… Szegedi fűszerpaprika Unicum keserűlikőr Pick téliszalámi 

… Szilvásváradi pisztráng Vasi vadkörte pálinka Tiszai halászlé 

 
Értékelés: a javítást végző szaktanár által helyesnek ítélt, más, szakmailag megalapozott 
válaszok is elfogadhatók! Elérhető: 15 × 1, összesen 15 pont. 
 
8. feladat 4 pont 
A következő feladatban az alkoholtartalmú italok előállításakor, forgalmazásakor használt 
szakkifejezéseket soroltunk fel. Írja az „Italok megnevezése” oszlopban az egyes 
szakkifejezések mellé, hogy a szakkifejezések mely italokra vonatkoznak! 
 

Szakkifejezések Italok megnevezése 
methode traditionelle pezsgő 

szakaszos lepárlás pálinka / párlatok / („égetett szeszek”)  

felső erjesztés sör 

oxidatív érlelés bor / borászati termékek 
 
Értékelés: minden helyes válaszra 1 pont, összesen 4 pont adható! Csak ezek a válaszok 
fogadhatók el!  
  



Vendéglátóipari ismeretek — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

2012 írásbeli vizsga 7 / 10 2022. május 11. 

9. feladat 6 pont 
Az alábbi táblázat első oszlopa a borokra vonatkozó fogalmi meghatározásokat tartalmazza. 
Válassza ki az alábbi listából és írja be az „Elnevezés, szakkifejezés” oszlopba a megfelelő 
elnevezéseket!    

szamorodni bikavér virgin vintage  barrique merlot  furmint 
grappa  beaujolais 

 

A borokra vonatkozó fogalmi meghatározások Elnevezés, 
szakkifejezés 

Pont-
szám 

A bor címkéjén ezt a megnevezést kizárólag csak az egri, vagy 
szekszárdi borvidékről származó, az ott szüretelt szőlőből 
előállított borok esetében lehet használni. 

bikavér 1 pont 

A tokaji borvidék területén termett, a nemesen rothadt, tőkén 
aszúsodott szőlőszemeket is tartalmazó, válogatás nélkül 
szedett szőlőfürtök feldolgozásával állítják elő. 

tokaji 
szamorodni 2 pont 

Az ültetvényről első alkalommal szüretelt szőlőből készült bor. virgin vintage 2 pont 
Olyan bor jelölésére használt kifejezés, amelyet 225-230 liter 
űrtartalmú új, kiégetett tölgyfahordóban érleltek. barrique 1 pont 

Csak ezek a megoldások fogadhatók el! 
 
10. feladat 5 pont 
Az alábbi táblázatban különböző standard koktélok neveit találja meg. Válassza ki a 
felsorolásból azokat az alap szeszes italokat, amelyek az egyes koktélok elkészítéséhez 
szükségesek, és írja be a táblázat megfelelő cellájába! 

 
konyak, vodka, brandy, tequila, fehér rum, gin, metaxa, whisky 

 

Koktélok neve Koktélok alap szeszesital összetevői 

Mojito fehér rum 
White Lady gin 
Bloody Mary vodka 
Margarita tequila 
Manhattan whisky 

Értékelés: minden helyes alapital helyes beírásáért 1 pont adható! Csak ezek a válaszok 
fogadhatók el!  5 × 1, összesen 5 pont adható. 
 
11. feladat 5 pont 
Döntse el, hogy az alábbiakban felsorolt édesvízi halak közül, melyek a fehér-, és melyek a 
barna (vörös) húsúak! A felsorolt halak sorszámát írja a lenti táblázat megfelelő rovatába!  

a. szürkeharcsa  
b. ponty 
c. süllő 
d. busa 
e. csuka 

Fehér húsú halak Barna (vörös) húsú halak
a), c), e) b), d) 

Értékelés: minden helyesen beírt sorszám 1 pontot ér! 5 × 1 pont, összesen 5 pont adható! Csak 
ezek a megoldások fogadhatók el! 
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III. feladatsor: Általános élelmiszerismeret és élelmiszerek a gyakorlatban 20% = 20 pont 
 
12. feladat 6 pont 
Soroljon fel 4 olyan alapanyagot, élelmiszert, amelyekben a szalmonella baktérium 
leggyakrabban előfordul! Ismertessen két módszert/eljárást, amellyel a fertőzések 
megelőzhetők!  
Alapanyagok, élelmiszerek: 

a) kacsatojás 
b) tyúktojás 
c) csirkehús 
d) majonéz, majonézzel készített ételek 

(fagylalt, fagylaltkészítmények, stb.)  
A megelőzés módszerei: 

a)  a tojások megfelelő fertőtlenítése 
b)  az ételek megfelelő hőkezelése 

(megfelelő személyi higiénia, az ételek hűtése stb.) 
 
Értékelés: a helyes válaszokra 6 × 1 pont, összesen 6 pont adható! Más, szakmailag helytálló 
válaszok is elfogadhatók! 
 
13. feladat 4 pont 
Egészítse ki a sör előállítására vonatkozó alábbi meghatározást! 
 
A sör malátából, valamint pótanyagokból vízzel cefrézett, komlóval ízesített, sörélesztővel 
erjesztett, szén-dioxid-ban dús, általában alkoholtartalmú ital. 
 
Javítási-értékelési útmutató: 4 × 1 pont, összesen 4 pont adható! Csak ezek a kiegészítések 
fogadhatók el!  
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14. feladat 10 pont 
Írja be a következő TOTÓ-táblázat tipp-oszlopába az Ön által helyesnek ítélt válasz megfelelő 
jelét (1, 2, vagy X)! 
 

Kérdés 1 2 X Tipp

Mesterségesen előállított édesítőszer: nádcukor aszpartam fruktóz 2 

A tojás héján található védő 
fehérjeréteg: kutikula sárga 

szikréteg 
külső 

héjhártya 1 

A gabonaszem tápanyagokban gazdag, 
legértékesebb része: aleuron réteg magbelső csíra X 

A cukrászatban használt telített 
cukoroldat: nugát fondán marcipán 2 

A single malt whisky kizárólagos 
alapanyaga: kukorica rozs árpa X 

Keményített növényi olajokból 
készített étkezési zsiradék: margarin repceolaj  kakaóvaj 1 

A hazai gyümölcsök közül az 
almatermésűek közé tartozik: csipkebogyó naspolya egres 2 

A finomliszt jelölése:   BFF 55 BL 55 RL 90 2 

A kenyér minőségmegőrzési 
időtartama: 72 óra 24 óra 48 óra 1 

A kávé őshazája: Közép-
Amerika India Etiópia X 

 
Értékelés: minden helyes tipp 1 pontot ér! Csak ezek a megoldások fogadhatók el. 10 × 1, 
összesen 10 pont adható. 
 
IV. feladatsor: Élelmiszerbiztonság alapjai és vendéglátás higiénéje  10% = 10 pont 
 
15. feladat 5 pont 
Igazak, vagy hamisak az alábbi állítások? Az igaz, vagy hamis oszlopban jelölje X-szel a helyes 
választ! 
 

Állítás igaz hamis 
A legtöbb kórokozó baktérium legjobban 30 – 37 °C-on szaporodik. X  

A használt sütőzsiradékot kötelező begyűjteni.  X  

A HACCP mozaikszó jelentése magyarul: Jó Higiéniai Gyakorlat.   X 

A GHP mozaikszó jelentése magyarul: Jó Gyártási Gyakorlat.  X 

Az elkészült meleg ételek készen tartása 58-60 °C között történhet.  X 
 
Értékelés: 5 × 1, összesen 5 pont adható. Csak ezek a megoldások fogadhatók el! 
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16. feladat 5 pont 
Az alábbiakban az élelmiszerbiztonsággal összefüggő néhány fogalmat kell kiegészítenie. 
Válaszait (kiegészítéseit) írja a kipontozott vonalakra! 
 
1. Egy veszély következményeként jelentkező, egészségkárosító hatást és a hatás 

súlyosságának valószínűségét kockázat -nak nevezzük.  
2. A/az élelmiszer-biztonság a termelés, az élelmiszer-előállítás, a tárolás és forgalomba 

hozatal teljes folyamatában annak biztosítása, hogy az élelmiszer nem veszélyezteti a végső 
fogyasztó egészségét, ha azt a rendeltetési célnak megfelelően készíti és fogyasztja el.  

3. Élő baktériumokat (például Salmonella, Staphylococcus) tartalmazó étel, élelmiszer 
fogyasztását követően hosszabb-rövidebb lappangási idő után alakul ki a/az ételfertőzés. 

4. Ételmérgezés esetén nem élő baktériumok, hanem az általuk termelt toxinok (mérgező 
anyagcsere-termékek) okozzák a betegséget (például a Clostridium Botulinum toxinja által 
okozott kolbászmérgezés).  

5. Veszélyes hulladéknak tekintjük az olyan hulladékot, ami anyaga, eredete, vagy 
koncentrációja miatt közvetlenül vagy közvetve káros hatást fejthet ki az emberre vagy a 
környezetére. 

 
Értékelés: minden helyes kiegészítésre 1 pont adható. Csak ezek a válaszok, vagy rokon értelmű 
megfelelőik fogadhatók el! 5 × 1, összesen 5 pont adható. 
 


