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A 27/2012. (VIII.27.) NGM rendelet a 12/2013. (III. 28.) NGM rendelet, valamint a 25/2014. (VIII. 26.)
NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján.
Szakképesítés azonosítószáma és megnevezése
54 811 01

Vendéglátásszervező-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.
Használható segédeszköz: számológép

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)

A javítási-értékelési útmutatótól eltérő helyes megoldásokat is el kell fogadni.
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%.
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Fontos tudnivalók

Kedves Vizsgázó!
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 vagy fekete színű tollal oldja meg! A 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 feladatok megoldása során végzett javítás esetén pontosan jelenjen meg, hogy melyik megoldást hagyta meg! Ellenkező esetben a feladat nem ér pontot.
f) A számítások elvégzésekor 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!
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Összesen: 17 pont

1. feladat
Egy vendéglátó üzlet I. félévi készletadataiból az alábbiakat ismerjük:
január 1. 1 270 E Ft

április 1. 1 360 E Ft

június 30. 1 500 E Ft

Az I. negyedév során az anyagfelhasználás értéke 8 760 E Ft, selejt és visszáru nem volt.
A II. negyedévre a forgási sebesség napokban mutató 7,5%-os javulást mutatott.
Számítsa ki
a) az I. negyedévi árubeszerzést, az átlagkészletet és a forgási sebesség napokban mutatót,
b) a II. negyedévi forgási sebesség napokban mutatót, az átlagkészletet és az ELÁBÉ-t,
c) a nyersanyagérték (ELÁBÉ) változását kifejező dinamikus viszonyszámot (Vd%)!
Kerekítés: az E Ft-adatokat egész számra, a forgási sebességet és a dinamikus viszonyszámot
két tizedesjegyre kerekítse!
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Összesen: 21 pont

2. feladat

A Békési étteremben a koktéllapon szereplő „Tengeri fuvallat” kevert italt egy 7 fős barátnői társaság számára kedvezményesen kínálták az egyik este.
A kevert ital összetevőiről és nettó beszerzési árukról az alábbi információkat ismerjük:
„Tengeri fuvallat” 1 adagra
Hozzávaló megnevezése
vodka
áfonyalé
grapefrútlé

Mennyiségi
egysége
cl
cl
cl

Mennyisége Nettó beszerzési ár
(Ft/…)
4
3 479 Ft/0,7 l
12
3

619 Ft/l
426 Ft/l

Összesen
A kevert italok esetében az üzletükben alkalmazott haszonkulcs: 285%. Áfa = 27%.
Számítsa ki
a.) 1 adag kevert ital hozzávalóinak nyersanyagértékét (ELÁBÉ) külön-külön és összesen,
b.) 1 adag kevert ital árrését,
c.) 1 adag kevert ital kerekített fogyasztói árát a koktéllapon!
d.) A csoportnak adott 1 200 Ft/fő kedvezményes ár esetében az engedményt Ft-ban és
%-ban, a 7 adagra kiszámlázott bevételt, valamint a csoportos kedvezmény összes
értékét!
e.) Hogyan változott a haszonkulcs (Vd%)?
Kerekítés: A Ft-adatokat az árképzés során 2 tizedesjegyre, a fogyasztói árat az 5 Ft-os kerekítési szabály szerint, az engedmény %-ot és a haszonkulcsot egész számra kerekítse!
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Összesen: 18 pont

3. feladat

A Békési étteremben a vizsgált időszakban az állandó létszám: 1 fő üzletvezető, 6 fő
konyhai munkatárs, 8 fő felszolgáló és 1 fő barista. Az értékesítési dolgozók bruttó átlagbére a minimálbér 1,65-szorosa, a termelési dolgozóké bruttó 295 000 Ft. Az üzletvezető 335 000 Ft bruttó bért kap havonta.
A megnövekedett forgalom miatt március hónapban 1 fő konyhai kisegítőt alkalmaztak
két hétvégére is (szombat és vasárnap), akit hat órában alkalmaztak egyszerűsített foglalkoztatásban 728 Ft/óra bérért, így utána az étterem csak az egyszerűsített foglalkoztatás adóját fizeti (1.000 Ft/fő/nap).
Számítsa ki az I. negyedévre az összes bérjellegű ráfordítást!
A számítások során felhasználható adatok:
• Minimálbér 2019-ben = 149 000 Ft/fő/hó
• Garantált bérminimum 2019-ben = 195 000 Ft/fő/hó
• Szociális hozzájárulási adó = 19,5%
• A szakképzési hozzájárulástól és az egyéb járulékoktól ebben a feladatban tekintsen el!
Kerekítés: a Ft-adatokat egész számra kerekítse!
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Összesen: 7 pont

4. feladat

Egy vendéglátó vállalkozás gazdálkodásának elemzése során az alábbi, I. negyedéves
adatok ismeretében végezze el a következő számításokat!
•
•
•

bruttó összes árbevétel = 42 497 E Ft
alkalmazottak száma = 16 fő
az összes bruttó árbevétel 63,12%-a származott 27%-os áfakörbe tartozó (alkoholos italt tartalmazó), a többi pedig 5%-os áfakörös termék értékesítéséből
Feladat: Számítsa ki az összes nettó árbevételt és a termelékenységet a nettó árbevétellel
(Ft/fő/hó)!
Kerekítés: az E Ft-adatokat egész számra kerekítse!
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Összesen: 27 pont

5. feladat

Készítse el egy üzlet I. negyedévi eredmény-kimutatását az alábbi adatok ismeretében:
•
•
•
•
•
•

termelékenység = 751 E Ft/fő/hó (a nettó bevétellel számolva)
alkalmazottak száma = 16 fő
az üzleti átlagos haszonkulcs = 192,81%
a bérköltség közteherrel (bérjellegű ráfordítás) = 15 500 E Ft
az egyéb dologi költségekre az árrés 12,75%-a nyújtott fedezetet
az üzleti átlagos áfakulcs = 17,89%; Társasági adó = 9%!
Az egyéb társasági adó alapot csökkentő tételektől jelenleg tekintsen el!

Feladat: Számítsa ki és írja be a jövedelmezőségi tábla adatait!
Kerekítés: az E Ft-adatokat egész számra, a %-os adatokat két tizedesjegyre kerekítse!
Megnevezés

Adat (E Ft)

Színvonal (%)

Bruttó bevétel
Felszámított áfa
Nettó bevétel
ELÁBÉ
Árrés
Költségek
Adózás előtti eredmény
Társasági adó

--------------------------

Adózott eredmény
Számítások:
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Összesen: 10 pont

6. feladat

A vendéglátó vállalkozások gazdálkodásával kapcsolatos alábbi állításoknál jelölje Xszel a megfelelő oszlopban, hogy hamis vagy igaz az adott állítás!
Állítás
A.
B.
C.
D.
E.

IGAZ

A mérleg főösszege a tárgyi eszközök és a kötelezettségek értékének összege.
A szállítókkal szembeni kötelezettségek a számviteli mérlegben a
Hosszú lejáratú (1 éven túli) kötelezettségek között szerepelnek.
Az alkoholos italokra alkalmazott áfakulcs mértéke 2019-ben
Magyarországon 18%.
Az értékcsökkenési leírás fix költségnek minősül, azaz az árbevétel változásától független.
Magyarországon nem vonatkozik törvényi előírás az éttermekben
alkalmazható szervizdíj %-os mértékére.
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HAMIS

