T 1494-06/1/1

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási
rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.
Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma és
megnevezése, valamint a kapcsolódó szakképesítés megnevezése:
52 811 02 0000 00 00

Vendéglős

Vendéglős

Tájékoztató
A vizsgázó az első lapra írja fel a nevét!
Ha a vizsgafeladat kidolgozásához több lapot használ fel, a nevét valamennyi lapon fel kell
tüntetnie, és a lapokat sorszámmal el kell látnia.

Értékelés
Összesen: 100 pont
100% = 100 pont
A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY:
EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 70%.
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Fontos tudnivalók
Kedves Vizsgázó!
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 az alábbiakra:
o Számológépet használhat, de minden mellékszámításnál ki kell jelölnie a
következőket:
o a számított adat vagy mutató megnevezését,
o a számítás módját (a matematikai művelet a rendelkezésre álló adatokkal
felírva),
o a kapott eredményt mértékegységével együtt.
o Amennyiben ezeket a kijelöléseket nem végzi el, a feladat még akkor sem fogadható el,
ha a megoldás egyébként helyes.
o Kerekítési pontosság: az adott feladatoknál található.
o A számításokhoz szükséges kiegészítő adatokat (járulékokat, adókulcsokat) a
feladatoknál megtalálja, ezekkel dolgozzon!
3. Ceruzával írt dolgozat nem fogadható el.
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 feladatoknál javítani tilos!
Ügyeljen arra, hogy áttekinthetően és szép külalakkal dolgozzon!

Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk!
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1. feladat
Összesen: 10 pont
Ön vezetőhelyettesként dolgozik egy étteremben, ahol a szakmunkástanulók vizsgájukra
készülnek. Öntől kérnek segítséget a táblázat kitöltésében.
Írja be a meghatározást vagy a hiányzó fogalmat a megfelelő rovatba!
Sorszám

Meghatározás

1.
2.

standív
A tevékenység előre meghatározott sorrendje.

3.
4.

költség
A leltári készletet egyedül kezelő munkavállaló a leltárhiány
teljes összegéért felel.
forgási sebesség
napokban

5.
6.

A gazdasági eseményről készített első, eredeti feljegyzés.

7.

Olyan tevékenység, amely a termelés és fogyasztás közötti
időbeli és térbeli eltérés áthidalását szolgálja.

8.
9.

Fogalom

Minden gazdasági eseményről bizonylatot kell kiállítani.
Valamely cél vagy feladat lehető leghatékonyabb megvalósítása
céljából végzett tevékenység.
értékesítésen
kívüli
készletcsökkenés

10.

2. feladat
Összesen: 7 pont
Munkája során gyakran kell ellenőriznie az egyes munkafolyamatokat. Most az
ételmaradékok kezelésére vonatkozó szabályokat ismétli át munkatársaival. Egészítse ki a
megállapításokat a hiányzó szóval/szavakkal!
 Tilos eltenni a következő étkezésig vagy másnapig: az előfizetéses étkeztetéshez
készített, valamint az olyan …………………… romló, ……………. vagy
…………………értékét könnyen vesztő, ………………. fogyasztandó ételt, amelyet
nem lehet jelentős károsodás nélkül ismét felforralni vagy átsütni.
 Gombás étel a ………………………………………….. termékek kivételével kizárólag
a készítés napján értékesíthető.
 Az
eltett
ételt
csak
kifogástalan
minőség
esetén
szabad
alapos…………………………………….. vagy átforralás után kiadni.
 Tilos romlásra gyanús ételmaradékot más,………………………. ételhez hozzákeverni,
a romlás jeleit így elfedni.
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3. feladat
Összesen: 10 pont
Döntse el, hogy a következő állítások igazak vagy hamisak! A helyes választ jelölje X-szel a
megfelelő oszlopban!
Állítás

Igaz

Hamis

A jövedéki termékeket csak zárjeggyel vagy adójeggyel lehet
forgalmazni (a pálinka és a bor kivételével).
A dolgozók munkaidejének meghatározásával kapcsolatban csak
az adott munkahelyen megállapított szabályokat kell betartani.
A napi takarítási jegyzőkönyvet a teljes takarítási tervvel, illetve a
hozzá tartozó takarítási utasítással összhangban kell kitölteni.
Hetente kell tiszta munkaruhát felvenni.
Az ételt a tálalás megkezdése előtt nem kell érzékszervileg
ellenőrizni.
Az egyenes út elve azt jelenti, hogy a nyersanyag és a hulladék
útja nem keresztezheti a késztermék útját.
A részleges szervezés mindig az adott egység meghatározott
részlegére vagy tevékenységére vonatkozik.
A munkavállaló nem köteles a védőöltözetet, védőfelszerelést
viselni.
Gazdasági esemény minden olyan esemény, amely a vállalkozás
pénzeszközeinek változásával jár.
A nemzeti fogyasztóvédelmi hatósági ellenőrzés túlnyomó
részénél nem történik előzetes kiértesítés.
4. feladat
Aláhúzással jelölje a mondat helyesnek tartott befejező részét!

Összesen: 5 pont

A) A gazdasági tevékenység rögzítésének folyamata
 az ügyvitel.
 az adminisztráció.
 a számvitel.
B) Számviteli bizonylat minden olyan okmány,

 amelyet azért állítottak ki, hogy a költségeket nyilvántartsák
 amelyet azért állítottak ki, hogy a gazdasági eseményeket nyilvántartsák.
 amelyet azért állítottak ki, hogy a bevételt nyilvántartsák.
C) A számla
 papíralapú bizonylat, amely alkalmas az adóigazgatási azonosításra, és legalább az áfaés a számviteli törvényben előírt adatokat tartalmazza.
 papíralapú vagy elektronikus úton kibocsátott bizonylat, amely alkalmas az
adóigazgatási azonosításra, és legalább az áfa- és a számviteli törvényben előírt adatokat
tartalmazza.
 elektronikus úton kibocsátott bizonylat, amely alkalmas az adóigazgatási azonosításra,
és legalább az áfa- és a számviteli törvényben előírt adatokat tartalmazza.
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D) A könyvviteli elszámolást alátámasztó számviteli bizonylatokat,
 például a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is
legalább 1 évig kell megőrizni.
 például a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is
legalább 18 évig kell megőrizni.
 például a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is
legalább 8 évig kell megőrizni.
E) A minőség biztosítása azoknak a folyamatoknak a hatékony megszervezését, irányítását
jelenti,
 amelyek az adott termék, szolgáltatás áráért felelősek.
 amelyek az adott termék, szolgáltatás minőségéért felelősek.
 amelyek az adott termék, szolgáltatás eladásáért felelősek.
5. feladat
Összesen: 8 pont
Melyik igaz és melyik hamis az alábbi állítások közül? Húzza alá a megfelelő szót! A helyes
igaz vagy hamis aláhúzásért 1 pont, az indoklásért is 1 pont jár. Ha a meghatározást helyesnek
ítéli meg, az indokláshoz ne írjon semmit, a pontot akkor is megkapja!
A) Gazdasági Versenyhivatal a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról és az árakról szóló
törvényben foglaltak betartásának felügyeletét látja el.
Igaz

Hamis

Indoklás: ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
B) Jövedéki tevékenységnek számít a jövedéki termék nagy- és kiskereskedelme.
Igaz

Hamis

Indoklás: .......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
C) A törvényességi felügyeletet a gazdasági társaságoknál az Alkotmánybíróság látja el.
Igaz

Hamis

Indoklás: ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
D) A fogyasztók írásbeli panaszukat az üzletvezető által hitelesített vásárlók könyvébe
jegyezhetik be.
Igaz
Hamis
Indoklás: ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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6. feladat
Összesen: 16 pont
Az alábbi adatok és bizonylatok alapján számoltassa el a söntést a vizsgált műszakban
fogyasztói áron!
Az üzletben hagyományos árképzést alkalmaznak, a haszonkulcs 150%, az elszámoltatáskor
érvényes áfakulcs 27% volt.
A számítások során az adatokat egész számra kerekítse!
a) Az esti zárásakor a következőket rögzítette:
Bruttó italforgalom a pénztárgép regisztere szerint: 82 320 Ft.
A söntés nyitókészlete a műszak kezdetekor nettó beszerzési áron: 6 855 Ft.
b) Vételezési adatai nettó beszerzési áron:
Áru megnevezése

Mennyiség

Borsodi sör (0,5 l)
Dréher sör (0,5 l)
Egri bikavér (0,75 l)
Pécsi cirfandli (0,75 l)
Narancslé (1 liter)
San Benedetto Ice Tea
zöld (1,5 l)
Szentkirályi ásványvíz
(1,5 l)

48 palack
34 palack
8 palack
2 palack
5 doboz
3 palack

Egységár
(nettó beszerzési
áron)
145 Ft
177 Ft
540 Ft
885 Ft/
199 Ft
278 Ft

15 palack

95 Ft

Érték/Ft
6 960,0
6 018,0
4 320,0
1 770,0
995,0
834,0
1 425,0

c) Záró stand (adatok nettó beszerzési áron)
Megnevezés

Mennyiség

Egységár Ft
(nettó beszerzési
áron)
145 Ft
177 Ft

Borsodi sör (0,5 l)
Dréher sör (0,5 l)
Egri bikavér (0,75 l)

8 palack
4 palack
1 palack

540 Ft

Pécsi cirfandli (0,75 l)
Narancslé (1 liter)

0 palack

885 Ft

1 doboz

199 Ft

0 palack

278 Ft

5 palack

95 Ft

San Benedetto Ice Tea zöld
(1,5 l)
Szentkirályi ásványvíz (1,5 l)
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Érték Ft
1 160,0
708,0
540,0
0,0
199,0
0,0
475,0
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7. feladat
Összesen: 20 pont
Készítse el és töltse ki üzlete jövedelmezőségi tábláját a bruttó bevételtől az adózás előtti
eredmény képződéséig! Számítsa ki a jövedelmezőségi tábla valamennyi adatát, valamint az
adózott eredmény nagyságát is! (Társasági adó 10%.)
A táblázat elkészítéséhez a következő adatokat ismeri:
 Az üzlet átlagos készlete éves szinten 3 210 E Ft, ami 18 napra elegendő.
 A vizsgált időszakban az érvényes áfakulcs 25% volt.
 Az üzlet átlagos elábé szintje (Af %) 54%, az elért nyereség a nettó bevétel
13%-a.
Az E Ft-adatokat egész számra, a százalékos mutatókat egy tizedesjegyre kerekítse!
8. feladat
Összesen: 18 pont
Az Ön éttermében az elmúlt évben a dolgozóknak kifizetett havi átlagbér 135 E Ft/fő/hó volt.
Az üzletben 9 fő dolgozót alkalmaztak éves szinten. A vizsgált időszakban a bérjárulékok
közül a foglalkoztató tb járuléka 27% volt.
Ennek megoszlása: 24% nyugdíj, 1,5% természetbeni, 0,5% pénzbeli egészségbiztosítás,
1% munkaerő-piaci járulék.
Az üzlet tulajdonosa azzal bízta meg Önt, számítsa ki az összes bért + bérjellegű költséget a
vizsgált évben, valamint az éves bruttó bevételt, a bevétel áfatartalmát, ha a bérhányad-mutató
34% volt a nettó bérköltségre vetítve.
A vizsgált időszakban az áfa 25% volt.
Számítsa ki, tételesen és összesen mennyi járulékot fizettek be az év során!
Az adatokat E Ft-ra kerekítse!
Számításait az alábbi sorrendben végezze:
a) Nettó bérköltség (béralap járulékok nélkül) =
b) Nyugdíjjárulék =
c) Természetbeni egészségbiztosítás =
d) Pénzbeli egészségbiztosítás =
e) Munkaerő-piaci járulék =
f) Járulékok összesen =
g) Összes bér + bérjárulék =
h) Nettó bevétel =
i) Bruttó bevétel =
j) Áfatartalom =
9. feladat
Összesen: 6 pont
Az étterem felújította eszközparkját és új gépeket is vásárolt. Az egyik új konyhai gép bruttó
bekerülési értéke 3 850 E Ft volt. Számítsa ki az éves amortizációs költséget és azt is, hogy
hány év alatt tudja a cég leírni az eszközt, ha az amortizációs kulcs 14,5%!
Az E Ft-adatokat és az évmutatót egy tizedesjegyre kerekítse!
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