T 2414-06/2/1

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:
55 812 01 0010 55 02

Vendéglátó szakmenedzser

Vendéglátó és idegenforgalmi
szakmenedzser

Értékelés
Összesen:

100 pont

100% =

100 pont

A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY:
EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 60%.
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1. FELADAT

Összesen: 19 pont

Ebben a feladatcsoportban tesztszerű kérdésekre kell válaszolnia. Kérjük, hogy alaposan
olvassa el a kérdéseket (feladatokat) és lehetőség szerint csak a végleges döntés után írja be a
megoldást! (A javításokat próbálja meg minimalizálni, mert csak a szabályos javítás
fogadható el!)
1. A. FELADAT

(3 × 2 pont = 6 pont)

A következőkben egy-egy állítás került leírásra. X-szel jelölje a megfelelő oszlopban, hogy
hamis vagy igaz a megadott definíció!
IGAZ
A.

A haszonkulcs megmutatja, hogy az eredmény hány százaléka
az árrésnek.

B.

A tárgyi eszközökre elszámolható amortizáció.

C.

Az áfa közvetett adó.

1.B. FELADAT

HAMIS

(3 × 3 pont = 9 pont)

Írja fel a következő mutatók pontos képletét!
Havi termelékenység =
Forgási sebesség fordulatokban =
Megoszlási viszonyszám =

1.C. FELADAT

(2 × 2 pont = 4 pont)

Írja be, hogy a megnevezett, mérlegbeszámolóban szereplő tétel az ESZKÖZ vagy FORRÁS
oldalon szerepel-e! Csak az adott szót írja be!
Eszköz vagy Forrás
oldalon szerepel
A.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

B.

Készletek
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2. FELADAT

Összesen: 30 pont

Ön a Royal Café kávéházban dolgozik eladóként. Azt a feladatot kapta, hogy számoljon el a
kávébevétellel a következő adatok alapján.
Az adott időszakra a rendelkezésre álló készletadatok és forgalmi adatok a következők:
A kávé nyitókészlete:
Vételezés:
Zárókészlet:

1,240 kg
6,000 kg
0,568 kg

Az adott időszak alatt értékesített adagszám a bizonylatok alapján 1 132 volt. Az üzletben
mindenféle kávéhoz egységesen 6 gramm őrleményt használnak fel adagonként.
Egy adag kávé bruttó fogyasztói ára átlagosan 190 Ft/adag.
A forgalmazási veszteség a tényleges nettó bevétel %-ában: 1,25%.
Számítsa ki:
 a kávéfogyást kg-ban és adagban;
 a számított és a tényleges bruttó és nettó bevételt Ft-ban;
 a hiány vagy többlet értékét kg-ban, adagban és Ft-ban (nettó és bruttó módon is)!
A kg-adatokat három tizedesjegyre, a Ft- és adag adatokat egészre kerekítse!
Az adott időszakban a kávé esetében alkalmazott áfa mértéke 27,00% volt.
számítandó mutató

végeredmény

Kávéfogyás (kg)

elért pont
…. / 3

Számítás
Kávéfogyás (adag)

…. / 3

Számítás
Számított bruttó bevétel összege (Ft)

…. / 2

Számítás
Számított nettó bevétel összege (Ft)

…. / 3

Számítás
Tényleges bruttó bevétel összege (Ft)

…. / 2

Számítás
Tényleges nettó bevétel összege (Ft)

…. / 3

Számítás
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Az elszámoltatás eredményének minősítése
A megfelelő eredményt karikázza be és indokolja meg!

HIÁNY /
TÖBBLET

…. / 1

Indoklás

…. / 1

Az elszámoltatás eredményének értéke (Ft – bruttó érték)

…. / 2

Számítás
Az elszámoltatás eredményének értéke (Ft – nettó érték)

…. / 2

Számítás
Az elszámoltatás eredményének értéke (adag)

…. / 2

Számítás
Az elszámoltatás eredményének értéke (kg)

…. / 2

Számítás
Forgalmazási veszteség megengedett összege (Ft)

…. / 3

Számítás
Fizetendő hiány (Ft – nettó érték)

…. / 1

Számítás

3. FELADAT

Összesen: 11 pont

A Royal Café októberben 215 080 Ft bruttó kávébevételt ért el. Novemberre 7,50%-kal
kívánta növelni bruttó kávéforgalmát. A november végi elszámolások alapján a kávé
értékesítéséből 225 835 Ft bruttó bevétel származott.
Számítsa ki:
 a tervezett bruttó bevételt;
 hány százalékkal változott októberről novemberre a bruttó kávéforgalom (dinamikus
viszonyszám);
 hány százalékkal teljesítette túl-, vagy maradt el a novemberre kitűzött tervtől a bruttó
kávéforgalom (tervteljesítési viszonyszám)!
 A kapott tervteljesítési mutatót szövegesen is értékelje!
A számításnál a Ft- adatokat egész számra, a százalékos értékeket (viszonyszámokat) két
tizedesjegyre kerekítse!
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számítandó mutató

végeredmény

elért pont

Tervezett bruttó kávébevétel (Ft)
Számítás

…. / 3

Dinamikus viszonyszám (%)

…. / 3

Számítás
Tervteljesítési viszonyszám (%)

…. / 3

Számítás
Tervteljesítési viszonyszám szöveges értékelése

4. FELADAT

…. / 2

Összesen: 40 pont

Ön azt a feladatot kapta, hogy számítsa ki a Royal Café novemberi jövedelmezőségi adatait a
következő, rendelkezésére álló információk alapján.
Bruttó kávébevétel
A bruttó kávébetétel a kávéház összes bevételének
Az üzlet ELÁBÉ-szintje
Az üzlet alkalmazottainak száma
A november havi átlagbér
Az egyéb (dologi) költségek költségfedezeti szintje

225 835 Ft
30,00%-a
22,22%
2,5 fő
105 000 Ft
18,00%

Számítsa ki:
 az üzlet összes bruttó és nettó bevételét;
 az ELÁBÉ és az árrés (fedezet) összegét;
 a bérköltség és a bérek után fizetett járulékok összegét;
 az egyéb (dologi) költségek összegét;
 az összes költség értékét;
 a jövedelmezőségi számítások alapján keletkezett adózás előtti eredménynek, az adott
eredmény után fizetett társasági adónak és az adózott eredménynek az összegét;
 az üzlet árrésszintjét, költségszintjét, adózás előtti és adózás utáni eredményszintjét!
A számításnál a Ft adatokat egész számra, a százalékos értékeket (viszonyszámokat) két
tizedesjegyre kerekítse!
A számításnál a következő információkat vegye figyelembe:
27,00
%
Általános forgalmi adó
27,00
%
Szociális hozzájárulási adó
1,50
%
Szakképzési hozzájárulás
10,00
%
Társasági adó 500 millió Ft adózás előtti eredményig
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számítandó mutató

végeredmény

Az üzlet bruttó novemberi összes bevétele (Ft)

elért pont
…. / 3

Számítás
Az üzlet nettó novemberi összes bevétele (Ft)

…. / 2

Számítás
Az üzlet novemberi ELÁBÉ-jának összege (Ft)

…. / 3

Számítás
Az üzlet novemberi árrésének összege (Ft)

…. / 2

Számítás
Az üzlet novemberi árrésszintje (%)

…. / 3

Számítás
Az üzlet novemberi bérköltségének összege (Ft)

…. / 3

Számítás
Az üzlet novemberi bérek után fizetett járulékai (Ft)

…. / 3

Számítás
Az üzlet novemberi egyéb költségének összege (Ft)

…. / 3

Számítás
Az üzlet novemberi összes költségének összege (Ft)

…. / 2

Számítás
Az üzlet novemberi költségszintje (%)

…. / 3

Számítás
Az üzlet novemberi adózás előtti eredménye (Ft)

…. / 2

Számítás
Az üzlet novemberi adózás előtti eredmény szintje (%)

…. / 3

Számítás
Az üzlet novemberi társasági adójának összege (Ft)

…. / 3

Számítás
Az üzlet novemberi adózás utáni eredménye (Ft)

…. / 2

Számítás
Az üzlet novemberi adózás utáni eredmény szintje (%)
Számítás
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