
RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN  

 

A vendéglátóipar ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi 

vizsgakövetelményei a XXVII. Vendéglátóipar ágazat alábbi szakképesítéseinek közös szakmai 

tartalmát veszik alapul: 

- 54 811 01  Vendéglátásszervező-vendéglős. 

 

A) KOMPETENCIÁK 

1. Szakmai nyelv- és szóhasználat, beszédkészség 

 

TÉMÁK KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK 

1.1. A szakmai fogalmak 

helyes használata 

A szakmai fogalmak megfelelő helyen és módon 

történő alkalmazása.  

1.2. Kommunikáció szakmai 

nyelven 
A téma pontos, lényegre törő kifejtése. 

VENDÉGLÁTÓIPARi ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI  

ÉRETTSÉGI VIZSGA 

1.3. A szakmai fogalmakkal az 

ismeretanyag bemutatása 

Önálló előadásmód a szakmai kifejezések helyes 

alkalmazásával. 

 

2. Rendszerező képesség 

TÉMÁK KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK 

2.1. Elvonatkoztatás képessége 
Tények és törvényszerűségek közötti összefüggések 

felismerése. 

2.2. Lényegkiemelés 
Lényeges és kevésbé lényeges szempontok 

megkülönböztetése.  

 

3. Logikus gondolkodás 

TÉMÁK KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK 

3.1. Konvertáló képesség A meglévő tudás alapján az új ismeretek megértése. 

3.2. Logikai képesség 
A meglévő információk közötti összefüggések 

felismerése. 

3.3. Kombinatív képesség 
A meglévő információk alapján a lehetőségek 

számbavétele. 
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4. Gyakorlatias feladatelemzés képessége 

TÉMÁK KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK 

4.1.Az ismeretek alkalmazása a 

gyakorlatban 
Az elméleti ismeretek átültetése a gyakorlatba. 

4.2. Gyakorlatias 

problémamegoldás 

Az esetlegesen felmerült szakmai gyakorlati 

problémák megoldása az elméleti ismeretek 

alkalmazásával. 

5. Elemi számolási készség 

TÉMÁK KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK 

5.1. Becslés A becslés képességével való rendelkezés. 

5.2. Egyszerű számolási feladatok 

elvégzése 

A gazdálkodáshoz kapcsolódó egyszerű számolási 

feladatok végrehajtása. 

 

B) TÉMAKÖRÖK 

1. Vendéglátó gazdálkodás 

TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK 

1.1. A gazdálkodás elemei Ismerje a gazdálkodás alapjait, a gazdálkodás 

környezetét és környezeti tényezőit. Legyen képes 

bemutatni a gazdálkodás alapfogalmait, ezen belül a 

szükségletet és igényt, a szükségletek csoportosítását, 

jellemzőit, kielégítését, a gazdálkodás fogalmát és 

körforgását. 

Legyen tisztában a gazdálkodás piaci környezetével: a 

piac fogalmával, formáinak csoportosításával és azok 

jellemzésével, szereplőivel, tényezőivel (kereslet, 

kínálat, ár) és azok kapcsolatával (piaci egyensúly). 

Rendelkezzen a vállalkozás fogalmával, jellemzőivel, 

környezetével, gazdálkodásának céljával, szereplőivel, 

működésének feltételeivel kapcsolatos ismeretekkel. 
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1.2. A vendéglátás alapjai Ismerje a magyar vendéglátás történetét. 

Legyen tisztában a vendéglátás fogalmával, 

jellemzőivel, feladataival, gazdasági és társadalmi 

jelentőségével, ágazati besorolásával. 

Legyen képes bemutatni a vendéglátás fő 

tevékenységeit, ezen belül a beszerzést, az áruátvétel 

fajtáit, a raktározás jellemzőit, a termelés jellemzőit és 

részfolyamatait, az értékesítés jellemzőit, folyamatát.  

Tudja jellemezni a szolgáltatásokat, bemutatni azok 

formáit. 

Ismerje a vendéglátás kiegészítő tevékenységeit. 

1.3. A vendéglátó üzletkörök és 

üzlettípusok, azok tárgyi és 

személyi feltételei 

Legyen képes bemutatni a vendéglátó üzletköröket. 

Tudja jellemezni a vendéglátó üzlettípusokat, az üzlet 

kialakításának sajátosságait, jellemző választékát (étel- 

és italkínálat, szolgáltatások), a választékközlés 

eszközeit és vendégkörét.  

Ismerje a vendéglátó üzletek tárgyi feltételeit, ezen 

belül a helyiségeit, jellemző berendezéseit, felszerelési 

tárgyait. 

Legyen tisztában a vendéglátás személyi feltételeivel, 

a munkakörökkel és az alkalmassági feltételekkel. 

1.4. Adózási ismeretek Ismerje az adó fogalmát, az adózás alapelveit, az 

adóztatás funkcióit. 

Legyen tisztában az adózással kapcsolatos 

alapfogalmakkal, az adók csoportosításával, ismerje a 

főbb adófajták jellemzőit (SZJA, ÁFA). 

2. Szakmai számítások 

TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK 

2.1. Alapvető ismeretek Tudja alkalmazni az alapvető matematikai készségeket 

(törtek, egyenletrendezés, arányos osztás, 

feladatmegoldás, becslés). 

Legyen tisztában és tudja alkalmazni a mértékegység-

átváltást, a kerekítés szabályait és a százalékszámítást. 

2.2. Alapvető vendéglátó szakmai 

számítások 

Tudja megoldani a tömegszámítással, a 

veszteségszámítással és az anyaghányad-számítással 

kapcsolatos feladatokat. 
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2.3. A statisztika alapjai és a 

viszonyszámok 

Rendelkezzen az alapvető statisztikai ismeretekkel, 

ezen belül ismerje a statisztikai alapfogalmakat. 

Tudja elemezni és értékelni az időbeli változás 

mutatóit, kiszámolni a dinamikus viszonyszámokat 

(bázis- és láncviszonyszám), a megoszlási 

viszonyszámot, valamint a tervfeladat- és a 

tervteljesítési viszonyszámot. 

2.4. Árképzés Legyen tisztában az árkialakítás szempontjaival, az áfa 

szerepével az árképzésben (bruttó és nettó ár, áfa és 

áfa-kulcs). 

Ismerje a nettó és a bruttó ár fogalmát, valamint az áfa 

kiszámításának módját. 

Ismerje a termékek árkialakításának sajátosságait, a 

vendéglátás árainak felépítését, tudja kiszámolni az 

árképzéssel kapcsolatos mutatókat és felismerni a 

köztük lévő összefüggéseket (haszonkulcs, 

anyagfelhasználási-szint, árrés-szint). 

Legyen tisztában az árengedmény-számítás 

módszerével, azt alkalmazni is tudja. 

2.5. Bevételszámítás Ismerje a bevétel fogalmát, fajtáit és csoportosítását, a 

bevétel nagyságát és összetételét befolyásoló 

tényezőket. 

Ismerje a bevétel szerkezetét és szerkezetének elemeit 

(anyagfelhasználás, árrés, nettó ár, bruttó ár). 

2.6. Készletgazdálkodás Legyen tisztában a készletgazdálkodás fogalmával, 

jellemzőivel. 

Ismerje az átlagkészlet fogalmát, fajtáit, 

kiszámításának módszereit. 

Legye képes kiszámítani az áruforgalmi mérlegsort, 

ismerje a készletgazdálkodási mutatókat (Fsn, Fsf). 

Ismerje a leltározás fogalmát. 

2.7. Elszámoltatás Ismerje a standolás: fogalmát, menetét, tudjon 

standívet elkészíteni, kiszámolni, az eredményeket 

értékelni. 

2.8. Létszám- és bérgazdálkodás Ismerje a munkaerő-gazdálkodás és a termelékenység 

fogalmát, tudjon termelékenységet kiszámolni. 

Ismerje a bérgazdálkodás fogalmát, a munkabért, az 

átlagbért, a bérköltséget, valamint legyen képes 

bérköltséget közteherrel kiszámolni. 
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2.9. Jövedelmezőség Ismerje a költség fogalmát, fajtáit. 

Ismerje az eredmény fogalmát, legyen tisztában a 

jövedelmezőségi tábla lényegével. 

 

3. Marketing és kommunikáció a gyakorlatban 

TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK 

3.1. A piac elemzésének 

módszerei és az eredmények 

gyakorlati alkalmazásának 

lehetőségei a vendéglátásban 

Ismerje a marketing fogalmát, kialakulását, fejlődési 

szakaszait.  

Legyen képes bemutatni a marketingtevékenység 

részfolyamatait: a piacszegmentálás és a piaci 

csoportok jellemzőit, a piackutatás módjait és azok 

jellemzőit, a marketing-mix elemeit és jellemzőit, a 

végrehajtást és az ellenőrzést. 

Ismerje a különböző üzlettípusokra vonatkozó 

piacszegmentálás sajátosságait. 

Ismerje a szekunder és primer (megkérdezéses 

vizsgálatok) adatgyűjtés lényegét. 

Ismerje a SWOT-analízist. 

3.2. A marketing-mix 

meghatározása 

Tudja bemutatni a termékfejlesztést a vendéglátásban. 

Legyen képes a marketing-szempontú ár 

meghatározására. 

Ismerje az elosztási csatornákat. 

Rendelkezzen a marketingkommunikáció eszközeivel 

kapcsolatos ismeretekkel. 

Ismerje a reklám fogalmát, feladatát, céljait, a 

reklámüzenetet, a reklámeszköz fogalmát, csoportjait, a 

reklámhordozó fogalmát, csoportjait, valamint a 

vendéglátásban alkalmazott üzleten belüli és üzleten 

kívüli reklámeszközöket és reklámhordozókat. 

Ismerje a személyes eladás, a közönségkapcsolatok, az 

eladásösztönzés fogalmát, eszközeit, valamint az egyéb 

piacbefolyásoló eszközöket. 

3.3. A marketingkommunikáció a 

vendéglátásban 

Ismerje a külső és a belső PR tényezőit és az arculati 

elemeket. 

Legyen tisztában az eladásösztönzés lehetőségeivel a 

vendéglátásban.  

Ismerje a személyes eladás módszereit és lehetőségeit a 

vendéglátásban. 

3.4. Viselkedéskultúra a 

vendéglátásban 

Ismerje és tudja alkalmazni a kommunikációs 

kapcsolatok formáit, a kapcsolatfelvételt (köszönés, 

bemutatkozás illetve bemutatás, megszólítás), a 

kapcsolattartást (beszélgetés, ismertetés) és a kapcsolat 

lezárását (elköszönés). 

Ismerje a vendégtípusokat, ismereteit tudja hasznosítani 

a gyakorlatban. 
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Tudja alkalmazni a kommunikáció különböző formáit a 

vendég és a dolgozó között. 

 

4. Élelmiszerismeret 

TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK 

4.1. Állati eredetű élelmiszerek Tudja jellemezni az állati eredetű zsiradékokat (vaj, 

sertészsír, baromfizsír, háj, tepertő, állati eredetű 

olajak), ismerje azok felhasználását. 

Tudja jellemezni a tejet, tejkészítményeket, 

tejtermékeket (tej, túró, joghurt, sajt, vaj, ízesített 

tejkészítmények, tejkonzervek, sűrített tej) ismerje azok 

felhasználását. Legyen tisztában a tej és 

tejkészítmények, tejtermékek tárolásával, 

eltarthatóságával, vendéglátóipari felhasználásával. 

Ismerje a tojás felépítését, összetételét, a tojássárgája és 

a fehérje technológiai alkalmazását, a tojás minősítését. 

Legyen tisztában a tojás tárolásával, eltarthatóságával, a 

vendéglátóipari felhasználás lehetőségeivel. 

Tudja jellemezni a húst és a húsipari termékeket, 

ismerje azok táplálkozástani jelentőségét, 

felhasználását. Ismerje a húsipari termékek 

eltarthatóságát, tárolását és vendéglátóipari 

felhasználását. 

Tudja jellemezni a hús feldolgozóipar termékeit, legyen 

képes azokat csoportosítani, minőségi követelményeit 

bemutatni. 

Legyen tisztában a baromfiipari termékekkel, vágott 

baromfikkal, táplálkozástani jelentőségükkel, 

felhasználási lehetőségeikkel. Ismerje a háziszárnyasok 

(tyúk, liba, kacsa, pulyka) feldolgozását.  

Tudja jellemezni a vadakat, ismerje azok felhasználási 

lehetőségeit a vendéglátásban. Ismerje a vadhúsok 

táplálkozástani jelentőségét, feldolgozását. Ismerje a 

vadak csoportosítási lehetőségeit 

Tudja jellemezni a halakat és a hidegvérűeket, ismerje 

azok felhasználási lehetőségeit. 

4.2. Növényi eredetű élelmiszerek Ismerje a növényi eredetű zsiradékokat és azok 

felhasználási lehetőségeit. 

Tudja meghatározni a zsírok, olajok fogalmát. Ismerje a 

növényi olajok, zsírok jellemzőit, alapanyagait. Ismerje 

az állati eredetű zsírok jellemzőit, a zsírok-olajok 

minőségértékelésének szempontjait, a termékcsoport 

áruinak minőségmegőrzési szabályait. 

Tudja jellemezni a zöldségeket és gyümölcsöket, 

ismerje azok felhasználási lehetőségeit, 
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árutulajdonságait, minőségmegőrzési lehetőségeit, 

forgalmazásuk szabályait. 

Tudja jellemezni a gabona-, malom-, sütő- és tésztaipari 

termékeket és felhasználási lehetőségeiket. Ismerje a 

gabonafajtákat és alkalmazásukat az emberi 

táplálkozásban. Tudja bemutatni a malomipari 

műveletek termékeit, a száraztésztákat, a kenyeret és a 

sütőipari fehértermékeket. 

4.3. Édesítőszerek és édesipari 

termékek, koffeintartalmú élvezeti 

áruk 

Tudja jellemezni a természetes- és a mesterséges 

édesítőszereket, a kakaóport, a csokoládétermékeket és 

bevonó masszákat, valamint azok felhasználási 

lehetőségeit. 

Ismerje a kávéfajtákat, pörkölési módjait és a kávé 

felhasználását.  

Ismerje a teafajtákat, azok felhasználását. 

4.4. Fűszerek, ízesítők, 

zamatosítók és állományjavítók 

Ismerje a fűszereket, az ízesítőanyagokat, a sót, az 

ecetet, az adalékanyagokat és azok felhasználási 

lehetőségeit. 

4.5. Italok Ismerje a természetes vizek, ásványvizek, gyógyvizek 

fogalmát, szerepüket a táplálkozásban. 

Legyen tisztában a gyümölcs- és zöldséglevek, szörpök 

élettani hatásával, alapanyagaikkal, a minőségi 

követelményeikkel. 

Tudja ismertetni a szénsavas üdítőitalok táplálkozástani 

hatásait, minőségi követelményeiket, 

minőségmegőrzési időtartamukat. 

Tudja jellemezni az alkoholtartalmú italokat és azok 

felhasználását, ismerje az alkohol élettani hatását, a 

kulturált alkoholfogyasztás szabályait. 

Ismerje hazánk borvidékeit, a borok fogalmát, a borok 

minőségét meghatározó tényezőket, a borok típusait, 

jellemzését, tárolását. Legyen képes bemutatni a 

természetes és a szénsavas borokat. 

Tudja ismertetni a pezsgő minőségi jellemzőit, fajtáit, 

minőségi követelményeit, érzékszervi tulajdonságait, 

választékát. 

Ismerje a sört, a minőségét meghatározó tényezőket, a 

sörök fő típusait.  

Tudja jellemezni a szeszipari készítményeket, azok 

minőségi követelményeit. 

Ismerje a párlatok, likőrök fogalmát, csoportosítását. 

Tudja jellemezni a pálinkát és minőségi 

követelményeit. 

4.6. Higiénia és fogyasztóvédelem Ismerje és tudja alkalmazni a konyha és a kapcsolódó 

helyiségeinek higiéniai, tűzrendészeti, 

minőségbiztosítási. munkavédelmi, környezetvédelmi 
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és vagyonvédelmi szabályait. 

Tudja bemutatni a legfontosabb fogyasztóvédelmi 

szabályokat. 

 

5. Termelés elmélete 

TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK 

5.1. Üzemi ismeretek Ismerje a termelés helyiségeit, helyiségkapcsolatait, 

gépeit, berendezéseit, eszközeit. 

Legyen tisztában a termelés technológiai folyamataival 

a beszerzéstől az értékesítésig. 

Ismerje a magyar konyha jellemzőit. 

5.2. Alapkészítmények  Ismerje a konyhatechnológiai előkészítő- elkészítő és 

befejező műveletek formáit, jellemzőit. 

Ismerje a főzelékek, köretek fajtáit, jellemzőit, 

készítésük folyamatát, felhasználási lehetőségüket. 

Ismerje a saláták és öntetek fajtáit, jellemzőit, 

készítésük folyamatát. 

Ismerje a levesek, levesbetétek fajtáit, jellemzőit, 

készítésük folyamatát. 

Ismerje a mártások fajtáit, jellemzőit, készítésük 

folyamatát. 

Ismerje a meleg előételek fajtáit, jellemzőit, készítésük 

folyamatát. 

Ismerje a hideg előételek fajtáit, jellemzőit, készítésük 

folyamatát. 

 

6. Értékesítés elmélete 

TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK 

6.1. Az értékesítés alapjai Ismerje az értékesítés fajtáit, jellemzőit. 

Legyen képes a gépek, berendezések, eszközök és 

felszerelések használatával kapcsolatos szabályok 

alkalmazására. 

Ismerje az értékesítést előkészítő, végrehajtó és 

befejező műveletek formáit, jellemzőit. 

Legyen tisztában az értékesítés etikett és protokoll 

szabályaival. 

Tudja bemutatni a vendégtípusokat és alkalmazni a 

legcélszerűbb bánásmódokat a vendégekkel. 

Legyen képes a külföldi vendégek tájékoztatására és 

tudja alkalmazni a legcélszerűbb bánásmódokat a 

külföldi vendégekkel. 

Ismerje a hazai és nemzetközi étkezési szokásokat, 

valamint azok alkalmazási lehetőségeit. 
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6.2. Az értékesítés higiéniája, üzleti 

árukezelés 

Ismerje az áruk minőségi jellemzőinek meghatározási 

lehetőségeit, az üzleti étel-, sütemény- és fagylalt-

választék bemutatásának, tálalásának szabályait az 

eltarthatóság és a minőségmegóvás szempontjából. 

Ismerje a sütemények, hidegkonyhai és egyéb 

készítmények csomagolásának eszközeit, tudja 

alkalmazni a csomagolás szabályait. 

Legyen tisztában a hűtővitrinek, pultok rendezésének, 

feltöltésének szabályaival, azok gyakorlati 

alkalmazásával. 

Tudja ismertetni és betartani az értékesítés és 

kapcsolódó helyiségeinek higiéniai, tűzrendészeti, 

minőségbiztosítási, munkavédelmi, környezetvédelmi 

és vagyonvédelmi szabályait. 

6.3. Ételek, italok értékesítése  Ismerje az alkoholos és az alkoholmentes italok fajtáit, 

jellemzőit, készítésüket és értékesítésük folyamatát. 

Ismerje a reggeli- és uzsonnaitalok fajtáit, jellemzőit, 

tudja alkalmazni készítésük szabályait. 

Ismerje és legyen képes alkalmazni a kávéfőzés, a 

reggeli italok készítésének, kiszolgálásának és 

felszolgálásának szabályait. 

Tudja ismertetni és alkalmazni az italtárolás 

szabályait, az italkészítés folyamatát. 

Ismerje az árcímkék, ártáblák, árlapok tartalmának 

elemeit, tudja alkalmazni a termékek ajánlásának 

szabályait. 
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VENDÉGLÁTÓIPARi ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI  

ÉRETTSÉGI VIZSGA 

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK EMELT SZINTEN

A vendéglátóipar ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi 

vizsgakövetelményei a XXVII. Vendéglátóipar ágazat alábbi szakképesítésének 

szakmai tartalmát veszi alapul: 
- 54 811 01 Vendéglátásszervező-vendéglős. 

A) KOMPETENCIÁK 

1. Szakmai nyelv- és szóhasználat, beszédkészség 

TÉMÁK EMELT SZINTŰ KÖVETELMÉNYEK 

1.1. A szakmai fogalmak helyes 

használata 

A szakmai fogalmak megfelelő helyen és módon 

történő alkalmazása.  

A fogalmak jelentésváltozatainak megkülönböztetése. 

1.2. Kommunikáció szakmai 

nyelven 
A téma pontos, szabatos, lényegre törő kifejtése. 

1.3. A szakmai fogalmakkal az 

ismeretanyag bemutatása, 

értelmezése 

Önálló előadásmód a szakmai kifejezések helyes 

alkalmazásával. 

2. Rendszerező képesség 

TÉMÁK EMELT SZINTŰ KÖVETELMÉNYEK 

2.1. Elvonatkoztatás képessége 
Tények és törvényszerűségek közötti összefüggések 

felismerése, alkalmazása. 

2.2. Lényegkiemelés 

Lényeges és kevésbé lényeges szempontok 

megkülönböztetése.  

Információk szétválogatása szakmai szempontok 

alapján. 

3. Logikus gondolkodás 

TÉMÁK EMELT SZINTŰ KÖVETELMÉNYEK 

3.1. Konvertáló képesség 
A meglévő tudás átalakításával új ismeretek 

alkalmazása. 

3.2. Logikai képesség 
A meglévő információk közötti összefüggések 

felismerése. 

3.3. Kombinatív képesség 
A meglévő információk alapján a lehetőségek 

számbavétele. 
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4. Gyakorlatias feladatelemzés képessége 

TÉMÁK EMELT SZINTŰ KÖVETELMÉNYEK 

4.1. Ismereteit alkalmazza a 

gyakorlatban 

Képes  a különböző elméleti tantárgyaknál tanult 

ismeretek gyakorlati alkalmazására. 

4.2. Gyakorlatias 

problémamegoldás 

Az esetlegesen felmerült szakmai gyakorlati problémát 

az elméleti ismeretei alkalmazásával hatékonyan képes 

megoldani. 

5. Elemi számolási készség 

TÉMÁK EMELT SZINTŰ KÖVETELMÉNYEK 

5.1. Becslés 

Rendelkezzen a becslés képességével a gyors számolás 

és a gazdálkodási feladatok pontos elvégzése 

érdekében. 

5.2. Egyszerű számolási feladatok 

elvégzése 

Legyen képes a gazdálkodáshoz kapcsolódó egyszerű 

számolási feladatok végrehajtására. 

B) TÉMAKÖRÖK 

1. Vendéglátó gazdálkodás  

TÉMAKÖRÖK EMELT SZINTŰ KÖVETELMÉNYEK 
1.1. A gazdálkodás elemei Ismerje a gazdálkodás alapjait, a gazdálkodás 

környezetét és környezeti tényezőit.  

Tudja bemutatni a gazdálkodás alapfogalmait, ezen 

belül a szükségletet és igényt, a szükségletek 

csoportosítását, jellemzőit, kielégítését, a gazdálkodás 

fogalmát és körforgását (a termelés fogalmát és a 

termelés tényezőit, az elosztást, a cserét és formáit, a 

fogyasztást és formáit, az újratermelést). 

Legyen tisztában a gazdálkodás piaci környezetével: a 

piac fogalmával, formáinak csoportosításával és azok 

jellemzésével, szereplőivel, tényezőivel (kereslet, 

kínálat, ár) és azok kapcsolatával (piaci egyensúly). 

Legyen képes bemutatni a gazdálkodás alapegységeit, 

ezen belül a háztartásokat és a vállalkozásokat. 

Ismerje a vállalkozás fogalmát, jellemzőit, környezetét, 

gazdálkodásának célját, szereplőit, működésének 

feltételeit. 

1.2. A vendéglátás alapjai Ismerje a vendéglátás rövid történetét, a magyar 

vendéglátás történetét, kiemelkedő személyiségeit. 

Legyen tisztában a vendéglátás fogalmával, 

jellemzőivel, feladataival, gazdasági és társadalmi 

jelentőségével, ágazati besorolásával. 
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Legyen képes bemutatni a vendéglátás fő 

tevékenységeit, ezen belül a beszerzést, az áruátvétel 

fajtáit, a raktározás jellemzőit, a termelés jellemzőit és 

részfolyamatait, az értékesítés jellemzőit, folyamatát.  

Tudja jellemezni a szolgáltatásokat, bemutatni azok 

formáit. 

Ismerje a vendéglátást kiegészítő tevékenységeit. 

1.3. A vendéglátó üzletkörök és 

üzlettípusok, azok tárgyi és 

személyi feltételei 

Legyen képes bemutatni a vendéglátó üzletköröket. 

Tudja jellemezni a vendéglátó üzlettípusokat, az üzlet 

kialakításának sajátosságait, jellemző választékát (étel- 

és italkínálat, szolgáltatások), a választékközlés 

eszközeit és vendégkörét.  

Tudja bemutatni a vendéglátó üzletek tárgyi feltételeit, 

ezen belül a helyiségeit, jellemző berendezéseit, 

felszerelési tárgyait. 

Ismerje a vendéglátás személyi feltételeit, a 

munkaköröket, a munkaköri leírásokat és az 

alkalmassági feltételeket. 

1.4. Adózási ismeretek Tudja jellemezni a központi költségvetést és az 

államháztartást. 

Ismerje az adó fogalmát, az adózás alapelveit, az 

adóztatás funkcióit. 

Legyen tisztában az adózással kapcsolatos 

alapfogalmakkal, az adók csoportosításával, ismerje a 

főbb adófajták jellemzőit (SZJA, ÁFA, jövedéki adó, 

társasági adó, osztalékadó, helyi adók). 

1.5. Finanszírozás Ismerje a vállalkozás eszközeit és forrásait, ezen belül a 

finanszírozási formákat, a pénzforgalom és a fizetési 

kötelezettségek formáit, gyakorlati teendőit. 

2. Szakmai számítások 

TÉMAKÖRÖK EMELT SZINTŰ KÖVETELMÉNYEK 
2.1. Alapvető ismeretek Tudja alkalmazni az alapvető matematikai készségeket 

(törtek, egyenletrendezés, arányos osztás, 

feladatmegoldás, becslés). 

Legyen tisztában és tudja alkalmazni a mértékegység-

átváltást, a kerekítés szabályait és a százalékszámítást. 

2.2. Alapvető vendéglátó szakmai 

számítások 

Tudja megoldani a tömegszámítással, a 

veszteségszámítással és az anyaghányad-számítással 

kapcsolatos feladatokat. 

2.3. A statisztika alapjai és a 

viszonyszámok 

Rendelkezzen az alapvető statisztikai ismeretekkel, 

ezen belül ismerje a statisztikai alapfogalmakat és a 

statisztikai időszakokat. 

Tudja elemezni és értékelni az időbeli változás 

mutatóit, feltárni az összefüggéseket, kiszámolni a 

dinamikus viszonyszámokat (bázis- és 
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láncviszonyszám), a megoszlási viszonyszámot, 

valamint a tervfeladat és a tervteljesítési 

viszonyszámot. 

2.4. Árképzés Legyen tisztában az árkialakítás szempontjaival, az áfa 

szerepével az árképzésben (bruttó és nettó ár, áfa és áfa-

kulcs). 

Ismerje a nettó és a bruttó ár fogalmát, valamint az áfa 

kiszámításának módját. 

Ismerje a termékek árkialakításának sajátosságait, a 

vendéglátás árainak felépítését, tudja kiszámolni az 

árképzéssel kapcsolatos mutatókat és felismerni a 

köztük lévő összefüggéseket (haszonkulcs, 

anyagfelhasználási-szint, árrés-szint). 

Legyen tisztában az árengedmény-számítás 

módszerével, azt alkalmazni is tudja. 

2.5. Bevételszámítás Tudja ismertetni a bevétel fogalmát, fajtáit és 

csoportosítását, a bevétel nagyságát és összetételét 

befolyásoló tényezőket. 

Ismerje a bevétel szerkezetét és szerkezetének elemeit 

(anyagfelhasználás, árrés, nettó ár, bruttó ár). 

2.6. Készletgazdálkodás Legyen tisztában a készletgazdálkodás fogalmával, 

jellemzőivel. 

Ismerje az átlagkészlet fogalmát, fajtáit, kiszámításának 

módszereit. 

Tudja kiszámítani az áruforgalmi mérlegsort, a  

készletgazdálkodási mutatókat (Fsn, Fsf), valamint 

legyen képes változásuk vizsgálatára. 

Tudja bemutatni a leltározás fogalmát, a leltározás 

bizonylatait, a leltározás menetét (előkészítés, elvégzés, 

ellenőrzés, értékelés), a dolgozók leltárfelelősségét. 

2.7. Elszámoltatás Ismerje a standolás fogalmát, menetét, tudjon standívet 

elkészíteni, tudjon elszámoltatni. 

2.8. Létszám- és bérgazdálkodás Ismerje a munkaerő-gazdálkodás és a 

létszámgazdálkodás fogalmát, a termelékenység 

fogalmát, tudjon termelékenységet kiszámolni. 

Ismerje a bérgazdálkodás fogalmát, legyen képes annak 

elemzésére, tudjon munkabért, átlagbért, bérköltséget, 

valamint bérköltséget közteherrel kiszámolni. 

2.9. Jövedelmezőség Ismerje a költség fogalmát, fajtáit és azok 

csoportosítását. 

Legyen tisztában a költséggazdálkodással és a  

költségelemzéssel (költségszint). 

Ismerje az eredmény fogalmát, az eredmény-kimutatás 

menetét, a jövedelmezőségi táblát, legyen képes az 

adózott és az adózatlan eredmény kiszámítására. 
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3. Marketing és kommunikáció a gyakorlatban 

TÉMAKÖRÖK EMELT SZINTŰ KÖVETELMÉNYEK 
3.1. A piac elemzésének módszerei 

és az eredmények gyakorlati 

alkalmazásának lehetőségei a 

vendéglátásban 

Ismerje a marketing fogalmát, kialakulását, fejlődési 

szakaszait.  

Legyen tisztában a marketingorientáció lényegével. 

Legyen képes bemutatni a marketingtevékenység 

részfolyamatait: a piacszegmentálás és a piaci 

csoportok jellemzőit, a piackutatás módjait és azok 

jellemzőit, a marketing-mix elemeit és jellemzőit, a 

végrehajtást és az ellenőrzést. 

Ismerje a különböző üzlettípusokra vonatkozó 

piacszegmentálás sajátosságait. 

Ismerje és egyszerűbb feladatoknál tudja alkalmazni a 

szekunder adatgyűjtést és  feldolgozást. 

Ismerje és egyszerűbb feladatoknál tudja alkalmazni a 

primer adatgyűjtést (megkérdezéses vizsgálatok) és 

feldolgozást. 

Ismerje és egyszerűbb feladatoknál tudja alkalmazni a 

SWOT-analízist. 

3.2. A marketing-mix meghatározása Tudja bemutatni a termék és szolgáltatásfejlesztést a 

vendéglátásban. 

Legyen képes a marketing-szempontú ár 

meghatározására. 

Tudja bemutatni az elosztási csatornákat. 

Ismerje a marketingkommunikáció eszközeit. 

Ismerje a reklám feladatát, céljait, formáit, fogalmát, a 

reklámüzenetet, a reklámeszköz fogalmát, csoportjait, a 

reklámhordozó fogalmát, csoportjait, a vendéglátásban 

alkalmazott üzleten belüli és üzleten kívüli 

reklámeszközöket és reklámhordozókat. 

Ismerje a személyes eladás, a közönségkapcsolatok, az 

eladásösztönzés fogalmát, eszközeit, valamint az egyéb 

piacbefolyásoló eszközöket. 
3.3. A marketingkommunikáció a 

vendéglátásban 

Tudja bemutatni a külső és a belső reklámot, valamint a 

DM-et. 

Ismerje a külső és a belső PR tényezőit és az arculati 

elemeket. Legyen képes javaslatot tenni egy 

vendéglátóipari cég PR és arculati elemeire. 

Legyen tisztában az eladásösztönzés lehetőségeivel a 

vendéglátásban. Legyen képes javaslatot tenni egy 

vendéglátóipari cég eladásösztönzési lehetőségeire. 

Tudja alkalmazni a személyes eladás módszereit és 

lehetőségeit a vendéglátásban. 
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3.4. Viselkedéskultúra a 

vendéglátásban 

Ismerje és tudja alkalmazni a kommunikációs 

kapcsolatok formáit, a kapcsolatfelvételt (köszönés, 

bemutatkozás, illetve bemutatás, megszólítás), a 

kapcsolattartást (beszélgetés, ismertetés) és a kapcsolat 

lezárását (elköszönés). 

Ismerje a személyiség- és vendégtípusokat, ismereteit 

tudja hasznosítani a gyakorlatban. 

Tudja alkalmazni a kommunikáció különböző formáit a 

vendég és a dolgozó között. 

4. Élelmiszerismeret 

TÉMAKÖRÖK EMELT SZINTŰ KÖVETELMÉNYEK 
4.1. Állati eredetű élelmiszerek Tudja jellemezni az állati eredetű zsiradékokat (vaj, 

sertészsír, baromfizsír, háj, tepertő, állati eredetű 

olajak), ismerje azok felhasználását. 

Tudja jellemezni a tejet, tejkészítményeket, 

tejtermékeket  (tej, túró, joghurt, sajt, vaj, ízesített 

tejkészítmények, tejkonzervek, sűrített tej, stb.), ismerje 

azok felhasználását. Legyen tisztában a tej és 

tejkészítmények, tejtermékek tárolásával, 

eltarthatóságával, vendéglátóipari felhasználásával. 

Ismerje a tojás felépítését, összetételét, a tojássárgája és 

a fehérje technológiai alkalmazását, a tojás minősítését. 

Legyen tisztában a tojás tárolásával, eltarthatóságával, 

a vendéglátóipari felhasználás lehetőségeivel. 

Tudja jellemezni a húst és a húsipari termékeket, 

ismerje azok táplálkozástani jelentőségét, 

felhasználását. Tudja jellemezni a tartós és nem tartós 

húsipari termékeket, darabos árukat, vörös árukat, 

pácolt, főtt, füstölt, szárított készítményeket. Ismerje a 

húsipari termékek eltarthatóságát, tárolását és 

vendéglátóipari felhasználását. 

Ismerje a húsfeldolgozó-ipar nyersanyagait, az alap-, 

segéd- és járulékos anyagokat. 

Ismerje a hús feldolgozóipari műveleteit. Tudja 

jellemezni a húsfeldolgozó-ipar termékeit, legyen képes 

azokat csoportosítani, minőségi követelményeit 

bemutatni. 

Ismerje a hőkezeléssel és hőkezelés nélkül készült 

töltelékes árukat, a darabos húskészítményeket, 

étkezési szalonnákat, húskonzerveket. 

Ismerje a halfeldolgozó-ipar termékeit, a 

halkonzerveket. 

Legyen tisztában a baromfiipari termékekkel, vágott 

baromfikkal, táplálkozástani jelentőségükkel, 

felhasználási lehetőségeikkel. Ismerje a háziszárnyasok 

(tyúk, liba, kacsa, pulyka, stb.) feldolgozását. Legyen 
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képes bemutatni a baromfihúsból készült húsipari 

termékek tárolását, eltarthatóságát. 

Tudja jellemezni a vadakat, ismerje azok felhasználási 

lehetőségeit a vendéglátásban. Ismerje a vadhúsok 

táplálkozástani jelentőségét, a vadhúsok kezelését, 

feldolgozását. Tudja a vadakat csoportosítani. 

Tudja jellemezni a halakat és a hidegvérűeket, ismerje 

azok  felhasználási lehetőségeit. 

Tudja jellemezni az egyéb hidegvérű állatokat, ismerje 

azok  táplálkozástani jelentőségét, felhasználási 

lehetőségeit (halak, puhatestűek, rákok, kagylók, 

étkezési csigák). 

4.2. Növényi eredetű élelmiszerek Tudja jellemezni a növényi eredetű zsiradékokat, 

ismerje azok felhasználási lehetőségeit. 

Tudja meghatározni a zsírok, olajok fogalmát. Ismerje 

a növényi olajok, zsírok jellemzőit, alapanyagait, 

előállításuk fő lépéseit. Ismerje növényi eredetű zsírok 

jellemzőit, előállításuk módját, a zsírok-olajok 

minőségértékelésének szempontjait, a termékcsoport 

áruinak minőségmegőrzési szabályait. 

Tudja jellemezni a zöldségeket és gyümölcsöket, 

ismerje azok felhasználási lehetőségeit, árurendszerét, 

árutulajdonságait, minőségmegőrzési lehetőségeit, 

forgalmazásuk szabályait. 

Tudja jellemezni a gabona-, malom-, sütő- és tésztaipari 

termékeket és felhasználási lehetőségeiket. Ismerje a 

gabonafajtákat és alkalmazásukat az emberi 

táplálkozásban. Tudja bemutatni a malomipari 

műveleteket és azok termékeit, a száraztésztákat, a 

kenyeret és a sütőipari fehértermékeket. 
4.3. Édesítőszerek és édesipari 

termékek, koffeintartalmú 

élvezeti áruk 

Tudja jellemezni a természetes- és a mesterséges 

édesítőszereket, a kakaóport, a csokoládétermékeket és 

bevonó masszákat, valamint azok felhasználási 

lehetőségeit. 

Ismerje a kávéfajtákat, a kávé feldolgozását, pörkölési 

módjait és a kávé felhasználását.  

Ismerje a teafajtákat, a tea feldolgozását, összetételét, 

felhasználását. 
4.4. Fűszerek, ízesítők, 

zamatosítók és 

állományjavítók 

Tudja jellemezni a fűszereket, az ízesítőanyagokat, a 

sót, az ecetet, az adalékanyagokat, valamint az 

ételkészítési és cukrászati kényelmi anyagokat és 

ismerje azok felhasználási lehetőségeit. 
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4.5. Italok Ismerje a természetes vizek, ásványvizek, gyógyvizek 

fogalmát, biológiai hatásukat, szerepüket a 

táplálkozásban. 

Legyen tisztában a gyümölcs- és zöldséglevek, szörpök 

élettani hatásával, alapanyagaikkal, minőségi 

követelményeikkel. 

Tudja ismertetni a szénsavas üdítőitalok táplálkozástani 

hatásait, kereskedelmi jelentőségüket, minőségi 

követelményeiket, minőségmegőrzési időtartamukat. 

Tudja jellemezni az alkoholtartalmú italokat és azok 

felhasználását, ismerje az alkohol élettani hatását, a 

kulturált alkoholfogyasztás szabályait. 

Ismerje hazánk borvidékeit, a borok fogalmát, a borok 

minőségét meghatározó tényezőket, a borok típusait, 

jellemzését, készítését, kezelését és gondozását, 

palackozását, tárolását. Legyen képes bemutatni a 

természetes és a szénsavas borokat. 

Tudja ismertetni a pezsgő gyártását, minőségi 

jellemzőit, fajtáit, minőségi követelményeit, 

érzékszervi tulajdonságait, választékát, palacktípusait. 

Tudja jellemezni a sört, annak készítési módszerét, a 

minőségét meghatározó tényezőket. Ismerje a sörök fő 

típusait, a forgalomba hozatal feltételeit. 

Tudja jellemezni a szeszipari készítményeket, a készítés 

módjait, minőségi követelményeit, kereskedelmi 

jelentőségüket. 

Ismerje a párlatok, likőrök fogalmát, csoportosítását. 

Tudja jellemezni a pálinkát, annak készítését, minőségi 

követelményeit, kereskedelmi jelentőségét. 
4.6. Higiénia és fogyasztóvédelem Ismerje és tudja alkalmazni a konyha és a hozzá 

kapcsolódó helyiségek higiéniai, tűzrendészeti, 

minőségbiztosítási. munkavédelmi, környezetvédelmi 

és vagyonvédelmi szabályait. 

Tudja bemutatni a hazai és EU-s fogyasztóvédelmi 

szabályokat. 

5.  Termelés elmélete 

TÉMAKÖRÖK EMELT SZINTŰ KÖVETELMÉNYEK 

5.1. Üzemi ismeretek 

Ismerje a termelés helyiségeit, helyiségkapcsolatait, 

gépeit, berendezéseit, eszközeit. 

Legyen tisztában a termelés technológiai folyamataival 

a beszerzéstől az értékesítésig. 

Tudja bemutatni a magyar konyha jellemzőit. 

5.2. Alapkészítmények I. 

Ismerje a konyhatechnológiai előkészítő, elkészítő és 

befejező műveletek formáit, jellemzőit. 

Ismerje a főzelékek, köretek fajtáit, jellemzőit, 

készítésük folyamatát, felhasználási lehetőségüket. 
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Ismerje a saláták és öntetek fajtáit, jellemzőit, 

készítésük folyamatát. 

Ismerje a levesek, levesbetétek fajtáit, jellemzőit, 

készítésük folyamatát. 

Ismerje a mártások fajtáit, jellemzőit, készítésük 

folyamatát. 

Ismerje a meleg előételek fajtáit, jellemzőit, készítésük 

folyamatát. 

Ismerje a hideg előételek fajtáit, jellemzőit, készítésük 

folyamatát. 

5.3. Alapkészítmények II. 

Ismerje a reggeli és uzsonna ételek és italok fajtáit, 

készítésük folyamatát. 

Ismerje a gyorséttermi ételek fajtáit, jellemzőit, 

készítésük folyamatát. 

6. Értékesítés elmélete 

TÉMAKÖRÖK EMELT SZINTŰ KÖVETELMÉNYEK 
6.1. Az értékesítés alapjai Ismerje az értékesítés fajtáit, jellemzőit. 

Legyen képes a gépek, berendezések, eszközök és 

felszerelések használatával kapcsolatos szabályok 

alkalmazására. 

Ismerje az értékesítést előkészítő, végrehajtó és 

befejező műveletek formáit, jellemzőit. 

Legyen tisztában az értékesítés etikett és protokoll 

szabályaival. 

Tudja bemutatni a vendégtípusokat, és tudja alkalmazni 

a legcélszerűbb bánásmódot a vendégekkel. 

Legyen képes a külföldi vendégek tájékoztatására, és 

tudja alkalmazni a legcélszerűbb bánásmódot a külföldi 

vendégekkel. 

Ismerje a hazai és nemzetközi étkezési szokásokat, a 

vallási előírásokat, valamint azok alkalmazási 

lehetőségeit. 
6.2. Az értékesítés higiéniája, üzleti 

árukezelés 

Ismerje az áruk minőségi jellemzőinek meghatározási 

lehetőségeit, az üzleti étel-, sütemény- és 

fagylaltválaszték bemutatásának, tálalásának szabályait 

az eltarthatóság és a minőségmegóvás szempontjából. 

Ismerje a sütemények, hidegkonyhai és egyéb 

készítmények csomagolásának eszközeit, tudja 

alkalmazni azok szabályait. 

Legyen tisztában a hűtővitrinek, pultok rendezésének, 

feltöltésének szabályaival, azok gyakorlati 

alkalmazásával. 

Tudja ismertetni és betartani az értékesítés és 

kapcsolódó helyiségeinek higiéniai, tűzrendészeti, 

minőségbiztosítási, munkavédelmi, környezetvédelmi 

és vagyonvédelmi szabályait. 

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

18



 

6.3. Ételek, italok értékesítése  Ismerje az alkoholos és az alkoholmentes italok fajtáit, 

jellemzőit, készítésüket és értékesítésük folyamatát. 

Ismerje a reggeli- és uzsonnaitalok fajtáit, jellemzőit, 

tudja alkalmazni készítésük szabályait. 

Ismerje és legyen képes alkalmazni a kávéfőzés, a 

reggeli italok készítésének, kiszolgálásának és 

felszolgálásának szabályait. 

Tudja ismertetni és alkalmazni az italtárolás szabályait, 

az italkészítés folyamatát. 

Ismerje az árcímkék, ártáblák, árlapok tartalmának 

elemeit, tudja alkalmazni a termékek ajánlásának 

szabályait. 
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