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A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított szakmai és
vizsgakövetelménye alapján.
Szakképesítés azonosítószáma és megnevezése:
Vendéglátó-üzletvezető

35 811 02

Fontos tudnivalók
Kedves Vizsgázó!
Az írásbeli feladatsorban elméleti és számítási feladatokat talál, 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:
a) A vizsgadolgozat első lapjára írja fel a nevét!
b) A kidolgozást igénylő feladatok megoldását a vizsgaszervező által biztosított
pótlapon végezze! A pótlapokat sorszámozza és mindegyiken tüntesse fel saját
nevét, majd jelölje a kidolgozott feladat sorszámát!
c) A feladatokat kék színű tollal oldja meg! Ceruzával írt dolgozat nem fogadható el.
d) A feladatok megoldásához az íróeszközön és nem programozható számológépen
kívül semmilyen más segédeszközt (pl. tankönyv, feladatgyűjtemény stb.) nem
használhat. Meg nem engedett segédeszköz használata a vizsgából való kizárást vonja
maga után.
e) A feladatoknál végzett javítás esetén pontosan jelenjen meg, hogy melyik megoldást
hagyta meg! Ellenkező esetben a feladat nem ér pontot.
f) A számítások elvégzésénél ügyeljen a következőkre:
 A részszámításoknál írja le a kiszámított adat vagy mutató megnevezését, a
számítás módját (a matematikai műveletet a rendelkezésre álló adatokkal felírva),
a kapott eredményt mértékegységével együtt!
 A kerekítést mindig az adott feladatnál megadottak szerint végezze!
 A számításokhoz szükséges kiegészítő adatokat (pl. adókulcs) a feladatoknál
megtalálja, ezekkel dolgozzon!
g) Ügyeljen arra, hogy áttekinthetően és szép, olvasható külalakkal dolgozzon!
Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk!
Értékelési skála:
81 – 100 pont
71 – 80 pont
61 – 70 pont
51 – 60 pont
0 – 50 pont

5 (jeles)
4 (jó)
3 (közepes)
2 (elégséges)
1 (elégtelen)

Ebben a vizsgarészben a vizsgafeladat aránya: 30%.
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Összesen: 12 pont

1. feladat

Az üzlet étlapján új ételként szerepel a mascarponés eperkrémleves és a spenótos-fetás
csirketekercs sonkaköntösben.
Számítsa ki a mascarponés eperkrémleves és a spenótos-fetás csirketekercs
sonkaköntösben fogyasztói árát, ha üzletükben a leveseknél 145,0%-os haszonkulcsot
alkalmaznak, a főételek esetén pedig 62,0%-os árrésszinttel dolgoznak!
10 adag mascarponés eperkrémleves anyagfelhasználása 4 200 Ft, 10 adag spenótosfetás csirketekercs sonkaköntösben esetében a nyersanyagfelhasználás 11 600 Ft.
Az áfakulcs helyben fogyasztás esetén: 5%.
Kerekítés: a Ft-adatokat egész számra, a %-os adatokat pedig egy tizedesjegyre kerekítse! A
fogyasztói árat az 5 Ft-ra kerekítés szabályai szerint határozza meg!
Feladat: Számítsa ki mindkét ételnél 1 adag fogyasztói árát, valamint számítsa ki, hogy
mekkora bruttó bevételt realizálhat a vállalkozás egy 30 fős csoportnál a két fogás
együttes fogyasztása esetében!
Mellékszámítások:
Mascarponés eperkrémleves:
Nettó eladási ár (10 adag) =
Fogyasztói ár (10 adag) =
1 adag étel fogyasztói ára =
Spenótos-fetás csirketekercs sonkaköntösben:
Elábé-szint (%) =
Nettó eladási ár (10 adag) =
Fogyasztói ár (10 adag) =
1 adag étel fogyasztói ára =
Bruttó bevétel:
Mascarponés eperkrémleves (30 adag) =
Spenótos-fetás csirketekercs sonkaköntösben (30 adag) =
Összes bevétel =
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Összesen: 12 pont

2. feladat

Ön egy vendéglő vezetője. Feladatköréhez tartozik a dolgozók ellenőrzése is.
Számoltassa el a szakácsokat a konyha gazdálkodásával!
A konyha gazdálkodási adatai a vizsgált időszakban a következőképpen alakultak:
Készletadatok nettó beszerzési áron:
 Nyitókészlet 112 E Ft
 Vételezés a raktárból 583 E Ft
 Selejt 7 E Ft
 Zárókészlet 104 E Ft
Az adott időszak bruttó ételbevétele 1 968 E Ft volt. Az üzletben az árképzés során
225%-os átlagos haszonkulccsal kalkulálták az eladási árakat. A készentartási veszteség
a megengedett anyagfelhasználás 0,7%-a.
Az áfa mértéke: 5%
Kerekítés: az E Ft-adatokat egész számra kerekítse!
Feladat: Állapítsa meg a konyha leltáreredményét nettó beszerzési áron!
Mellékszámítások:
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Összesen: 13 pont

3. feladat

Egy vendéglátó egység munkaügyi és bérgazdálkodási adatai közül az alábbiak
ismertek:
Megnevezés

2017. évi
adatok

2018. évi
adatok

Nettó bevétel (E Ft)

Változás a
bázisévhez képest
(%)
107,9

Termelékenység (E Ft/fő/hó)
Létszám (fő)
Éves bérköltség (E Ft)

50 400

Átlagbér (Ft/fő/hó)

210 000

Bérhányad (%)

31,0

230 000

2017-ről 2018-ra a létszám 3 fővel csökkent.
Számítsa ki a táblázat hiányzó adatait!
Kerekítés: A mellékszámításban a Ft-, E Ft- és a létszámadatokat egész számra, a %-os
adatokat pedig egy tizedesjegyre kerekítse!
2017. év adatai:
Nettó bevétel =
Létszám =
Termelékenység =
2018. év adatai:
Nettó bevétel =
Létszám =
Termelékenység =
Éves bérköltség =
Bérhányad (%) =
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Változás a bázisévhez képest:
Termelékenység változása =
Létszám változása =
Éves bérköltség változása =
Átlagbér változása =
Bérhányad változása =
Összesen: 10 pont

4. feladat

Minden vendéglátó egységben kiemelt feladat a készletek alakulásának figyelemmel
kísérése. Az Önök éttermében az alábbi adatok ismertek 2019 első félévében:
 átlagkészlet 2 400 E Ft,
 az üzlet 230%-os haszonkulccsal dolgozott,
 az átlagos készlet 4,0 napra volt elegendő,
 a zárókészlet 2 300 E Ft.
Feladat: Határozza meg, hogy mekkora az üzlet nettó bevétele, a beszerzés értéke, illetve
hányszor cserélte le átlagos készletét 2019. első félévében!
Kerekítés: a Ft-adatokat egész számra, a forgásisebesség-mutatót pedig egy tizedesjegyre
kerekítse!
Mellékszámítások:
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Összesen: 18 pont

5. feladat

A) Egy étterem 2018. évi gazdálkodásáról az alábbi információk állnak a rendelkezésére:
 nettó bevétel: 610 000 E Ft,
 az árrésszint a nettó árbevétel 58,0%-a,
 az eredményszint 14,0% volt.
Kerekítés: az E Ft-adatokat egész számra, a %-os mutatókat pedig egy tizedesjegyre
kerekítse!
Feladat: Számítsa ki a szükséges adatokat, majd töltse ki a jövedelmezőségi táblázatot!
10 pont
Mellékszámítások:
Elábé-szint (%) =
Elábé =
Árrés =
Költségszint (%) =
Forgalmazási költségek =
Adózás előtti eredmény=
2018. évi jövedelmezőségi táblázat
Megnevezés

Adatok E Ft-ban

Adatok %-ban

Nettó árbevétel

610 000

100,0

Elábé
58,0

Árrés
Forgalmazási költségek

14,0

Adózás előtti eredmény

B) Mennyi lesz a vállalkozás adózás utáni eredménye, ha a társasági adó mértéke 9%?
3 pont
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C) Az eredmény nagyságára több tényező is hatással van. Ön szerint melyek ezek?
Soroljon fel közülük ötöt!
5 pont


……………………………………………………………………………….



……………………………………………………………………………….



………………………………………………………………….………...….



………………………………..………………………………………...……



……………………………………………………………………………….

Összesen: 16 pont

6. feladat

Az Ön által vezetett üzletben egy új dolgozó arra kéri, számítsa ki, hogy ha a bruttó
munkabére 225 000 Ft havonta, akkor mennyi nettó munkabért fog kapni.
A munkavállaló semmilyen adókedvezményre nem jogosult, és bérét nem terheli egyéb
levonás a kötelező levonásokon túl.
(Személyijövedelemadó-előleg mértéke: 15%, nyugdíjjárulék: 10%, egészségbiztosítási
járulék: 7%, munkaerőpiaci járulék: 1,5%.)
Kerekítés: a Ft-adatokat egész számra kerekítse!
Feladat:
A)

Számítsa ki az összes levonás összegét adónemenként és összesen, valamint a nettó
munkabér összegét!
6 pont

Mellékszámítások:
Személyi jövedelemadó =
Nyugdíjjárulék =
Egészségbiztosítási járulék =
Munkaerőpiaci járulék =
Összes levonás =
Nettó munkabér =
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B) Számítsa ki azt is, hogy mekkora lesz a vállalkozás éves bérköltsége közteherrel
(vagy járulékokkal), ha az üzletben az átlagbér 289 600 Ft/fő/hó, és összesen 9 fő
munkavállalót foglalkoztatnak!
4 pont
(Szociális hozzájárulási adó: 17,5%, szakképzési hozzájárulás: 1,5%.)
Kerekítés: a Ft-adatokat egész számra kerekítse!
Mellékszámítások:
Szociális hozzájárulási adó =
Szakképzési hozzájárulás =
Munkáltatói kötelezettségek összesen =
Éves bérjellegű ráfordítás =
C) Vállalkozása sikerességéhez elengedhetetlen, hogy a dolgozókat motiválja, hisz ezzel
nagyobb bevételhez, nyereséghez segítheti hozzá az üzemelést. A motiválás eszközei
közül soroljon fel 3-3 anyagi és nem anyagi lehetőséget!
6 pont
Anyagi eszközök: ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….………………….
Nem anyagi eszközök: …………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………………………...…
Összesen: 8 pont

7. feladat

Döntse el az alábbi állításokról, hogy igazak-e vagy hamisak! Igaz válasz esetén az állítás
mellett lévő oszlopba írja, hogy „IGAZ”, hamis válasz esetén pedig, hogy „HAMIS”!
Állítások
IGAZ/HAMIS
A. Az adózás előtti eredmény teljes összegét szabadon felhasználhatja
a vállalkozás.
B. A progresszív költségek jellemzője, hogy a költségek változásának
mértéke kisebb, mint a forgalomváltozás mértéke.
C. A készentartási veszteség mértékét jogszabályban rögzítik.
D. Egy étel fogyasztói árának kialakításakor figyelembe kell venni a
beszerzés, készletezés, termelés, értékesítés és az ezekhez
kapcsolódó szolgáltatások összes költségét.
E. Egy vendéglátó egység optimális létszámának meghatározásához
elég a nettó bevétel nagyságát figyelembe venni.
F. Az amortizáció a befektetett javak (immateriális javak és tárgyi
eszközök) értékcsökkenését jelenti.
G. Ha az egy dolgozóra jutó bevétel nőtt, akkor az azt jelenti, hogy
egy dolgozó átlagosan több vendéget szolgált ki adott idő alatt,
mint korábban.
H. Az áfa mértéke házhozszállításnál 27%.
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Összesen: 6 pont

8. feladat

Az alábbi fogalmakhoz párosítsa a meghatározásukat! A megfelelő betűjelet írja be a
táblázatba! A kimaradt meghatározás betűjelét és megnevezését írja a kipontozott
részre!
A) Olyan kimutatás, amely a vállalkozás vagyonának értékét tartalmazza megjelenési
forma és eredet szerint, előírt tagolásban, egy meghatározott időpontra vonatkozóan.
B) A forgalom és a készlet viszonyát fejezi ki.
C) A készletek tényleges felmérése az áruk megszámolásával, mérésével.
D) A hozam elérése érdekében felhasznált és az eredmény terhére elszámolt anyagi és
nem anyagi erőforrások pénzben kifejezett értéke.
E) Olyan könyvviteli okmány, amely egy adott időszakra vonatkozóan összevontan és
pénzértékben tartalmazza a vállalkozás hozamait és ráfordításait.
Ráfordítások

Eredménykimutatás

Mérleg

Készletek forgási sebessége

A kimaradt fogalommeghatározás betűjele: ............................................
A kimaradt fogalom megnevezése: ………..……………………..……...

Összesen: 5 pont

9. feladat

Az Ön által vezetett vállalkozás nyereséges eredménnyel zárta az előző gazdasági évet.
Tegyen javaslatot a nyereség felhasználására, említsen 5 lehetőséget!


……………………………………………………………………………….



……………………………………………………………………………….



………………………………………………………………….………...….



………………………………..………………………………………...……



……………………………………………………………………………….
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