VENDÉGLŐS
I.
1.

Általános irányelvek
A képzés szabályozásának jogi háttere

A központi program
– a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény,
– a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,
– a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény,
valamint
a 10/2007. (II. 27.) SZMM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos
– Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM
rendelet módosításáról,
– a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált
szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet,
– az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.)
OM rendelet,
– a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.)
SZMM rendelet,
– az 52 811 02 0000 00 00 Vendéglős szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit
tartalmazó szakképesítésért felelős miniszteri rendelet
alapján készült.
A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni a szakképző intézményt
fenntartó helyi rendelkezéseit, az iskolaszék állásfoglalásait, a gyakorlati képzés megszervezésében
közreműködő gazdálkodó szervezet igényeit.
A képzés megszervezéséhez a szakképzést folytató intézmény a jelen általános irányelvekben
foglaltak, továbbá a központi programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján
elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját és a meghatározott képzési
időre vonatkozó megállapodást a gazdálkodó szervezettel. Ezen dokumentumokat a szakképző
intézmény fenntartója hagyja jóvá.
2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma: 52 811 02 0000 00 00
A szakképesítés megnevezése:

Vendéglős

Szakképesítések köre:
Elágazások:

nincsenek

Hozzárendelt FEOR szám:
Szakképzési évfolyamok száma:
Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

5121
2
40 %
60 %

Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van
1 év
Időtartama (évben vagy félévben):
1

Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:

nem szervezhető
-

3. A képzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. §-ában
szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus és egyéb szakember láthatja el.
Tárgyi feltételek
A szakmai elmélet oktatását és a szakképző iskolában folyó gyakorlati képzést a szakképző
iskolának kell megszervezni, amelyhez az alábbiak biztosítása szükséges:
– tankonyha
– tanterem
– számítógép-terem
– vendéglátó szaktanterem
– taniroda
– könyvtár
– üzemlátogatás
– tanétterem-tanműhely
A gazdálkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati képzéshez szükséges eszközök és felszerelések
jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet tartalmazza.
A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a gazdálkodó
szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara – adott esetben a szakképző iskola bevonásával –
ellenőrzi.
Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a gazdálkodó
szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek ellenőrzésére is.
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4.

A tanulók felvételének feltételei
A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:
Iskolai előképzettség:
érettségi vizsga
Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:
Pályaalkalmassági követelmények:
nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

5.

A szakképesítés, elágazások munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
5121

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Vendéglátó, vendéglős

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
A vendéglátó egységben a beszerzési, termelési, értékesítési és raktározási tevékenységet
végzi, irányítja. Kialakítja üzletpolitikáját és marketing stratégiáját, ápolja az üzleti és
vendégkapcsolatokat, folyamatosan gondoskodik a megfelelő árukészletről. Megszervezi
az egység adminisztrációs rendjét, biztosítja a tűz-, munka és tulajdonvédelmi előírások
betartását, gondoskodik a higiéniás szabályok betartásáról, teljes körű leltár- és anyagi
felelősséggel tartozik az egységben a készletekért
A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosító száma
megnevezése
52 811 01 0000 0000
Élelmezésvezető
33 811 03 1000 0000
Szakács
33 811 02 1000 0000
6.

Pincér

A képzés célja

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez
szükséges kompetenciák elsajátíttatása.
A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az
azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek,
személyes, társas és módszerkompetenciák).
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7.

A szakképesítés követelménymoduljai

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1428-06 Biztonságvédelmi és minőségbiztosítási feladatok végzése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Kiépíti és betartja a HACCP előírásait
Betartja és betartatja a munkavédelmi, környezetvédelmi és tűzrendészeti előírásokat
Betartja és betartatja a higiéniai előírásokat
Használja az informatikai és telekommunikációs eszközöket
Ügyel a vagyonbiztonságra
Részt vesz a kötelező egészségügyi vizsgálatokon
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A HACCP rendszer ismerete és működtetése
A HACCP rendszer alapfogalmai, alapelvei, lépésrendszere
B Kritikus szabályozási pontok és határértékek meghatározása
C Helyesbítő tevékenységek és igazolási eljárások meghatározása
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Gépírás
4
Információforrások kezelése
2
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
3
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Szakmai nyelvű beszédkészség
Személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Elhivatottság, elkötelezettség
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Önállóság
Szaglás
Ízérzékelés
Társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Irányítási készség
Közérthetőség
Kompromisszumkészség
Kapcsolatfenntartó készség
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Módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Körültekintés, elővigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1429-06 Ügyviteli tevékenységek végzése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Étlapot tervez, állít össze
Anyaghányadot, kalkulációt készít
Figyelemmel kíséri az árukészletet
Veszteségszámításokat végez
Elkészíti, módosítja a munkabeosztást
Bizonylatokat állít ki, igazol
Kiszámítja az ételek tápanyagtartalmát
Leltározási feladatokat végez
Tervezi és szervezi a termelést
Étrendjavaslatot állít össze
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Élelmiszer- és áruismeret
A Az élelmiszerek energiatartalma - fehérjék, zsírok, szénhidrátok
A Étlaptervezés, formái, jelentősége, alapelvei
B Tápanyagszámítás módszere és gyakorlata
A Ételkészítési alapfogalmak
A Ételkészítési műveletek és csoportosításuk
A Üzemszervezés
A Gazdálkodás és ügyvitel
B Raktári készletek kezelése
B Költségelszámolás
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Mennyiségérzék
4
Matematikai készségek
2
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
3
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Szakmai nyelvű beszédkészség
Személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Elhivatottság, elkötelezettség
Felelősségtudat
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Megbízhatóság
Önállóság
Szaglás
Ízérzékelés
Társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Irányítási készség
Közérthetőség
Kompromisszumkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Körültekintés, elővigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1464-06 Előkészítés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Megismeri a működési szabályokat
A személyzet számára kijelölt helyiségeket használja
Munka- és védőruhát használ, gondoz
Műszak közben és műszak után takarít
Szükség szerint mosogat
Karbantartja, tisztítja, ápolja a berendezéseket
Hiba esetén intézkedik
Óvja a saját és mások testi épségét, egészségét
Elsősegélyt nyújt
Tájékozódik a napi feladatairól
Tájékozódik a rendkívüli feladatokról
Célokat fogalmaz meg önmaga számára
Előkészíti a nyersanyagokat: hús, zöldség, tojás, stb.
Ételek tálalásának tervezése
A technológiai előírásoknak megfelelően előkészíti a gépeket és eszközöket
Szakszerűen kezeli a gépeket, eszközöket
Beosztottjait kioktatja a használatról, kezelésről
Az áru súlyával kapcsolatos számításokat készít
Gazdálkodási tevékenységet végez
Ellenőrzi a napi árukészletet és vételez a raktárakból
Gondoskodik a szakosított tárolásról
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Tűzvédelem, balesetvédelem
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A
A
A
A
A
A
A
B

Munkahelyi-, és személyi higiénia
Élelmiszerek jellemzői
Technikai ismeret
Gazdálkodás
Áruszükségleti terv,-árufedezet, beszerzési formák
Az áruátvétel szabályai, folyamata
Raktározás és készletgazdálkodás
Anyagfelhasználás mérése

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógéphasználat
5
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3
Kézírás
5
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4
Köznyelvi beszédkészség
5
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
3
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3
Idegen nyelvű beszédkészség
4
Idegen nyelvi áruismeret
4
Idegen nyelvi ismerete: berendezések, felszerelések
5
Dísztálak tervezése, megrajzolása
1
Hálózati, kapcsolási jellemzők, műszaki rajzok
4
Folyamatábrák készítése
5
Gépek, készülékek működtetéséhez kapcsolódó ábrák értelmezése
3
Elemi számolási készség
5
Mennyiségérzék
Személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Megbízhatóság
Szervezőkészség
Szorgalom, igyekezet
Társas kompetenciák:
Határozottság
Motiválhatóság
Irányíthatóság
Módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
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Tervezési képesség
Rendszerben való gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1470-06 Vendéglátási tevékenységek gyakorlása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Kapcsolatot tart a társrészlegekkel
Itallapot tervez és állít össze
Étrendjavaslatot állít össze
Alkalmazza az egészséges táplálkozás előírásait
Ellenőrzi a napi árukészletet és vételez a raktárból
Napi ajánlatot, árlapot készít
Közreműködik az üzleti arculat kialakításában
Munkaterületet nyitásra előkészít
Vendégteret nyitásra előkészít
Előkészíti a szükséges eszközöket
Kávét, reggeli italokat készít
Fogadja a vendéget, rendelést vesz fel
Ismeri, alkalmazza és biztosítja a protokoll-előírásokat
Kiszolgál, csomagol
Kezeli a vendég észrevételeit
Számlát, nyugtát készít
Fizettet
Kezeli a konfliktusokat
Elvégzi a rá háruló használt, szennyes eszközök eltisztítását
Szükség szerint standol
Elszámol a napi bevétellel
Munkaterületét előírás szerint rendezi zárás után
Leltározási feladatokat végez
Betartja és betartatja a higiéniai előírásokat
Betartja és betartatja a munkavédelmi és tűzrendészeti szabályokat
Részt vesz a kötelező egészségügyi vizsgálatokon
Fejleszti személyiségét és szakmai tudását
Figyelemmel kíséri a szakmai utánpótlás nevelését, képzését
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Pincérismeret
A Vendéglátó értékesítés
A Terítés
A Felszolgálás
A Rendezvény lebonyolítás
A Étrend
A Étkezési szokások
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A
A
A
B
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Irányítási szabályok
Műszaki
Vendégköri
Élelmiszer
Ital
Italkészítés és tárolás
Ételkészítés
Tálalás
Táplálkozástan
Gazdálkodás
Gazdasági számítás
Vendéglátó számítás
Kommunikáció
Szakmai idegen nyelv
Általános kommunikáció
Vendég kommunikáció
Etikett protokoll
Számítástechnika
Formaismeret

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógéphasználat
5
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5
Kézírás
5
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5
Köznyelvi beszédkészség
5
Olvasott szakmai szöveg megértése
5
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5
Szakmai nyelvű beszédkészség
5
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
5
Idegen nyelvű beszédkészség
3
Telefonálás idegen nyelven
3
Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Külső megjelenés
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Megbízhatóság
Társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Udvariasság
Hatékony kérdezés készsége
Kompromisszumkészség
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Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelemmegosztás
A környezet tisztántartása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1494-06 Ellenőrzés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ellenőrzi az éttermi söntés vételezését, a termelő helységek anyagfelhasználását,
árukiadási, standolási és elszámolási munkáját
Ellenőrzi a számlázásokat (formailag és szakmailag)
Ellenőrzi a bizonylati fegyelem betartását
Ellenőrzi a vendégekkel szemben tanúsított viselkedést
Ellenőrzi a dolgozók pontos munkavégzését és ápolt megjelenését
Ellenőrzi az irányítása alatt álló terület tisztaságát, rendjét
Kivizsgálja és intézkedik a vásárlók könyvébe történt bejegyzésekkel kapcsolatban
Elkészíti/elkészítteti és betartja/betartatja a napi-heti-havi-éves ellenőrzési tervet
Közvetlenül ellenőrzi a munkafolyamatok összehangolását és a szakszerű
munkavégzést
Figyelemmel kíséri az egység költségfelhasználását
Jogszabályi és hatósági előírások betartását ellenőrzi
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Jog
A Üzemszervezés
A Gazdálkodás és ügyvitel
A Költségelszámolás
A Készletgazdálkodás
A Elszámoltatás
A Higiénia
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Mennyiségérzék
5
Matematikai készségek
2
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
5
Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
5
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5
Szakmai nyelvű beszédkészség
Személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Elhivatottság, elkötelezettség
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Megbízhatóság
Szaglás
Ízérzékelés
Precizitás
Társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Irányítási készség
Közérthetőség
Kapcsolatfenntartó készség
Interperszonális rugalmasság
Visszacsatolási készség
Áttekintő képesség
Módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Rendszerező képesség
Következtetési képesség
Hibakeresés
Értékelési képesség
Okok feltárása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1495-06 Marketing és PR ismeret
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Kialakítja és fenntartja az üzleti arculatot
Irányítja a PR tevékenységet
Szervezi/végzi a marketing és reklám tevékenységet (üzleti)
Szerkeszti a bemutató könyvet
Piacszegmentációt végez
Információt gyűjt a konkurenciáról
Tervezi és szervezi a VIP vendégek fogadását és ellátását
Javaslatot tesz az üzlet fejlesztésére
Részt vesz a szakmai rendezvényeken
A potenciális vevőkörrel felveszi és tartja a kapcsolatot
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Marketing fogalma és eszközei
B Piackutatás, konkurencia vizsgálat
A Reklám célja, eszközei és hatása
A Etikett és protokoll
A Üzleti kommunikáció
B PR alapfogalmai, eszközei
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Tájékozódás
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5
2
2
2
2
2
5
4
4
4
4

Köznyelvi beszédkészség
ECDL 1. m. IT alapismeretek
ECDL 2. m. Operációs rendszerek
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
Idegen nyelvű beszédkészség
Telefonálás idegen nyelven
Irodatechnikai eszközök használata

Személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Precizitás
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Külső megjelenés
Megbízhatóság
Pontosság
Társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Irányítási készség
Konfliktusmegoldó készség
Motiválhatóság
Meggyőzőkészség
Módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Tervezési képesség
Rendszerező képesség
Következtetési képesség
Hibakeresés
Értékelési képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1496-06 Étkezdés-vendéglátó eladó szakmai ismeret
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Használja az informatikai és telekommunikációs eszközöket
Személyes kapcsolatot tart a (törzs) vendégekkel
Folyamatosan fejleszti önmagát
Figyelemmel kíséri az árukészletet
Tervezi és szervezi a beszerzést
Részt vesz a kötelező egészségügyi vizsgálatokon
Betartja/betartatja az Etikai Kódex szabályait
Betartja a számlázási előírásokat
Betartja és betartatja a higiéniai előírásokat
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Betartja és betartatja a munkavédelmi és tűzrendészeti szabályokat
Figyelembe veszi az egészséges táplálkozás szempontjait kínálatának ajánlásakor
Biztosítja a HACCP feltételeit és az ÁNTSZ előírásainak betartását
Felkészül a termelésre és az értékesítésre
Ellenőrzi a napi árukészletet és vételez a raktárból
Részt vesz a napi ajánlat összeállításában, kiírja a napi árlapot
Előkészítő műveleteket (pénztárgép, tálaló eszközök, stb.) végez
Fogadja a vendégeket, rendelést vesz fel
Kiszolgál (ételeket, italokat), csomagol
Számlát, nyugtát készít
Vevőpanaszokat kezel
A fogyasztásra alkalmas ételeket szakszerűen tárolja
Munkaterületét előírás szerint rendezi (gépeket üzemen kívül helyezi, takarít)
Elszámolási feladatokat lát el
Elszámol a napi bevétellel
Közreműködik a leltározásban, selejtezésben
Folyamatosan rendben és tisztán tartja a pultot, és az asztalokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Tűzvédelem, balesetvédelem
A Munkahelyi-, és személyi higiénia
A Élelmi anyagok jellemzői, táplálkozásélettani jelentőségük
A Technika
A Gazdálkodás
A Áruszükségleti terv,-árufedezet, beszerzési formák
A Az áruátvétel szabályai, folyamata
A Raktározás és készletgazdálkodás
B Készletgazdálkodás mérése
B Anyagfelhasználás mérése
A Kereskedelem
A Szakmai számítások
A Higiénia
A Gépek használata, kezelése
B Kommunikáció
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógéphasználat
5
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4
Kézírás
5
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4
Köznyelvi beszédkészség
5
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
2
Idegen nyelvű olvasott szakmai szöveg megértése
3
Idegen nyelvű hallott szakmai szöveg megértése
4
Idegen nyelvű szakmai beszédkészség
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5
3
3
5
3
3
5

Dísztálak tervezése, megrajzolása
Hálózati, kapcsolási jellemzők, műszaki rajzok
Folyamatábrák készítése
Gépek, készülékek működtetéséhez kapcsolódó ábrák értelmezése
Szabadkézi rajzolás
Elemi számolási készség
Mennyiségérzék

Személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Precizitás
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Külső megjelenés
Megbízhatóság
Pontosság
Társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Irányítási készség
Konfliktusmegoldó készség
Motiválhatóság
Meggyőzőkészség
Módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Tervezés
Rendszerező képesség
Következtetési képesség
Hibakeresés
Értékelés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1497-06 Étkezdés szakmai ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Étrendjavaslatot állít össze
Ismeri a konyhatechnológiákat
Ismeri és használja az új technológiákat és anyagokat
Ápolja a gasztronómiai hagyományokat
Előkészítő műveleteket (tisztít, darabol, stb.) végez
Melegételeket készít (süt, főz, grillez, párol)
Hidegkonyhai készítményeket állít elő
Adagolja, tálalja, díszíti az ételeket helybenfogyasztásra, vagy elvitelre
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Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Élelmianyag-ismeret
A Az élelmiszerek energia- és tápanyagtartalma - fehérjék, zsírok, szénhidrátok
A Étlaptervezés fogalma, formái, jelentősége, alapelvei
B Tápanyagszámítás módszere és gyakorlata
A Ételkészítési alapfogalmak
A Ételkészítési műveletek és csoportosításuk
A Üzemszervezés
A Gazdálkodás és ügyvitel
B Raktári készletek kezelése
B Költségelszámolás
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Mennyiségérzék
4
Matematikai készségek
2
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
3
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
3
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Szakmai nyelvű beszédkészség
Személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Precizitás
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Külső megjelenés
Megbízhatóság
Pontosság
Társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Irányítási készség
Konfliktusmegoldó készség
Motiválhatóság
Meggyőzőkészség
Módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Tervezés
Rendszerező képesség
Következtetési képesség
Hibakeresés
Értékelés
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1498-06 Vendéglátó eladó szakmai ismeret
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Cukrász készítmények befejező műveleteit végzi
Hidegkonyhai készítmények befejező műveleteit végzi
Adagolja, tálalja, díszíti a készítményeket helybenfogyasztásra, vagy elvitelre
Szakszerűen kezeli a gépeket
Kávét, reggeli italokat készít
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Magyar cukrászipari termékek
A Cukrász gyakorlatok
A Hidegkonyhai termékek
A Hidegkonyhai gyakorlat
A Gépek, berendezések használata
B Vendéglátásra érvényes környezet
A Áru minőségének meghatározása
A A termékek minőségének megőrzése
A A gasztronómia fogalma, jelentősége
A Élelmianyag-ismeret
A Italismeret
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4
Kézírás
4
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4
Köznyelvi beszédkészség
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
4
Idegen nyelvű hallott szakmai szöveg megértése
4
Idegen nyelvű szakmai beszédkészség
4
Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
3
Szabadkézi rajzolás
5
Számolási készség
5
Mennyiségérzék
5
Kézügyesség
5
Tájékozódás
5
Térérzékelés
Személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Precizitás
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Külső megjelenés
Megbízhatóság
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Pontosság
Társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Irányítási készség
Konfliktusmegoldó készség
Motiválhatóság
Meggyőzőkészség
Módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Tervezés
Rendszerező képesség
Következtetési képesség
Hibakeresés
Értékelés
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Az 52 811 02 0000 00 00 azonosító számú, Vendéglős megnevezésű szakképesítés
szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
1428-06
1429-06
1464-06
1470-06
1494-06
1495-06
1496-06
1497-06
1498-06

megnevezése
Biztonságvédelmi és minőségbiztosítási feladatok végzése
Ügyviteli tevékenységek végzése
Előkészítés
Vendéglátási tevékenységek gyakorlása
Ellenőrzés
Marketing és PR ismeret
Étkezdés-vendéglátó eladó szakmai ismeret
Étkezdés szakmai ismeretek
Vendéglátó eladó szakmai ismeret
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8. A képzés szerkezete
Az 52 811 02 0000 00 00 azonosító számú, Vendéglős megnevezésű
szakképesítés időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

2
3

342/6.0/1470-06

342/3.0/1470-06

342/4.0/1470-06

342/1.0/1470-06

342/2.0/1496-06

1
342/2.0/1470-06

4
5
6
7
8
9

342/7.0/1470-06
342/9.0/1470-06

10
11

342/5.0/1470-06

12
13
342/4.0/1496-06

342/6.0/1429-06

342/2.0/1464-06

342/5.0/1428-06

342/1.0/1464-06

342/1.0/1496-06

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

14
15
16
17
18
19

342/10.0/1470-06

342/5.0/1429-06

342/5.0/1428-06

20

342/4.0/1428-06

342/3.0/1464-06

342/2.0/1429-06

342/1.0/1429-06

Hetek száma

342/1.0/1428-06

1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 342/2.0/1428-06
14
15
16
17
18 342/3.0/1428-06
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
1 2 3 4 5 6

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Nyári összefüggő szakmai gyakorlat: 90 óra
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.
Új tananyagegységek lehetnek:

– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése,
megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegységek

– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m. Információ és
kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó tananyagegységek.
További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
342/1.0/1497-06

342/2.0/1497-06

342/10.0/1470-06

342/1.0/1498-06

342/3.0/1496-06

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

342/2.0/1498-06

342/3.0/1429-06

342/3.0/1464-06

342/1.0/1495-06

342/1.0/1494-06

1

13
14
15
16
17
18
19

342/4.0/1464-06

342/3.0/1498-06

342/5.0/1496-06

342/3.0/1497-06

342/2.0/1495-06

20

342/2.0/1494-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

342/8.0/1470-06

31
32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.
Új tananyagegységek lehetnek:

– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése,
megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegységek

– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m. Információ és
kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó tananyagegységek.

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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Az 52 811 02 0000 00 00 azonosító számú, Vendéglős megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

342/1.0/1428-06
342/2.0/1428-06
342/3.0/1428-06
342/4.0/1428-06
342/5.0/1428-06
342/1.0/1429-06
342/2.0/1429-06
342/3.0/1429-06
342/4.0/1429-06
342/5.0/1429-06
342/6.0/1429-06
342/1.0/1464-06
342/2.0/1464-06
342/3.0/1464-06
342/4.0/1464-06
342/1.0/1470-06
342/2.0/1470-06
342/3.0/1470-06
342/4.0/1470-06
342/5.0/1470-06
342/6.0/1470-06
342/7.0/1470-06
342/8.0/1470-06
342/9.0/1470-06
342/10.0/1470-06
342/1.0/1494-06

27

342/2.0/1494-06

28
29

342/1.0/1495-06
342/2.0/1495-06

30

342/1.0/1496-06

31
32
33
34
35
36
37
38

342/2.0/1496-06
342/3.0/1496-06
342/4.0/1496-06
342/5.0/1496-06
342/1.0/1497-06
342/2.0/1497-06
342/3.0/1497-06
342/1.0/1498-06

megnevezése
Ételkészítési ismeretek
Élelmiszer ismeretek
Ételkészítési gyakorlat
Idegen nyelv ismeret
Számítástechnika
Ételkészítési ismeretek
Élelmiszer ismeretek
Gazdálkodási ismeretek
Idegen nyelv ismeret
Számítástechnika
Kommunikáció
Élelmiszerismeret
Gazdálkodási ismeretek
Ételkészítési gyakorlatok
Ételkészítési ismeretek
Vendéglátó értékesítési ismeret
Kínálat összeállítási ismeret
Élelmianyag ismeret
Étel-ital készítési ismeret
Vezetés és gazdálkodás ismeret
Kommunikáció
Számítástechnika
Idegen nyelv
Forma-szín-tér
Vendéglátó értékesítés gyakorlat
Az elszámolás ellenőrzése
Munkaerő szervezése és
ellenőrzése
Üzleti marketing tevékenység
Marketing kommunikáció
Az értékesítési dolgozóval
kapcsolatos elvárások
Áruforgalmi ismeretek
Értékesítési ismeretek
Higiéniai ismeretek
Szakmai idegen nyelv
Technológiai ismeret
Ételkészítés
Kínálat tervezés
Műszaki alapismeret
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elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

összes

30
30
0
36
0
60
30
40
0
0
36
0
41
0
72
14
9
12
8
15
3
6
9
2
0
60

30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
0
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
30
0
72
0
0
0
36
72
0
0
0
252
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
182
0

60
30
30
36
72
60
30
40
36
72
36
40
41
292
72
14
9
12
8
15
3
6
9
2
182
60

36

0

0

36

45
33

0
0

18
0

63
33

16

0

0

16

42
0
0
35
12
24
21
14

0
0
0
0
0
0
0
0

0
90
11
0
0
80
0
0

42
90
11
35
12
104
21
14

39
40

342/2.0/1498-06
342/3.0/1498-06

Hidegkonyhai ismeretek
Cukrászati ismeretek
Mindösszesen óra:

0
0
791

0
0
110

46
46
935

46
46
1836

A tanár kötelező óraszámát kell alkalmazni a gyakorlati oktatónál abban az esetben, ha a központi program (tanterv)
szerint elméletigényes szakmai tantárgy gyakorlati képzésében tart tanórai foglalkozást.
Azokban a speciális szakiskolákban és készségfejlesztő speciális szakiskolákban, valamint a közoktatási törvény 27. §
(8) bekezdése szerinti oktatásban résztvevők számára a rész-szakképesítés megszerzésére irányuló képzés szakmai
programjának kialakítása során a szakmai és vizsgakövetelményben megadott közös modulokat kell alapul venni.
Az iskolai rendszerben oktatható rész-szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
óraszámait (óratervét) a szakképző iskola úgy állíthatja össze, hogy a szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz
rendelt tananyagegységek táblázatban szereplő tananyagegység azonosítói és a szakmai és vizsgakövetelményben a
rész-szakképesítésre meghatározott követelménymodulok megegyező azonosítói alapján választja ki a
tananyagegységeket.
Ha a rész-szakképesítés egy követelménymodulja a szakképesítés egy követelménymoduljának csak a részét képezi,
úgy a rész-szakképesítés követelménymoduljához tartozó tananyagegységet ennek figyelembevételével
- a szakképesítés követelménymoduljához kapcsolódó tananyagegység többlet tartalmának elhagyásával kell kialakítani.

9.

A szakképesítés vizsgáztatási követelményei
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga
eredményes letételével
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A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1428-06 Biztonságvédelmi és minőségbiztosítási feladatok végzése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Az élelmezési üzemre vonatkozó munkavédelmi, érintésvédelmi, baleset- és
tűzvédelmi, valamint a minőségbiztosításra vonatkozó előírások ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1429-06 Ügyviteli tevékenységek végzése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Ügyviteli feladatok lebonyolítása, a vizsgafeladatban megadott
szempontok alapján
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1464-06 Előkészítés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Gazdálkodási számítások, veszteségszámítás, kapacitásszámítás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 60 perc (felkészülési idő 45 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Élelmi anyagok jellemzői, felhasználási lehetőségeik
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 80%
2. feladat 20%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
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szakmai

1470-06 Vendéglátási tevékenységek gyakorlása
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Árubeszerzés, készletezés, árutárolás, nyitással,
kapcsolatos teendők elvégzése, eszközismeret
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc

értékesítéssel,

zárással

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A vállalkozás működtetésének ismertetése, a vendéglátás speciális teendőinek
ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 60%
2. feladat 40%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1494-06 Ellenőrzés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Ellenőrzési és ügyviteli feladatok lebonyolítása a megadott vizsgafeladatok alapján
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Egy konkrét ellenőrzési eredmény értékelése, következmények megállapítása
(esettanulmány)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 45 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 70%
2. feladat 30%
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1495-06 Marketing és PR ismeret
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Egy konkrét reklámanyag, vagy bemutató könyv tervének elkészítése a megadott
szempontok alapján
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 90 perc
24

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Marketing- és PR alapfogalmainak ismertetése, üzleti alkalmazása, etikett és
protokoll ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 60%
2. feladat 40%
7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1496-06 Étkezdés-vendéglátó eladó szakmai ismeret
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Gazdálkodási számítások, leltárkészítés, elszámoltatás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Esettanulmány elemzése, és szituációs gyakorlat megoldása a vendéglátóértékesítéssel kapcsolatban
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Komplex ismeretek számonkérése központi tételek alapján (HACCP, higiénia,
értékesítő tevékenység, vendégismeret stb. témakörökben)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 30%
3. feladat 30%
8. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1497-06 Étkezdés szakmai ismeretek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Étlaptervezés és ügyviteli feladatok lebonyolítása, a vizsgafeladatban megadott
szakmai szempontok alapján
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 120 perc
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A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Technológiai feladat megoldása (melegkonyhai és
elkészítése, adagolása, tálalása)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc

hidegkonyhai termék

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 60%
9. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1498-06 Vendéglátó eladó szakmai ismeret
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Vendéglátó eladói gyakorlat (befejező műveletek, adagolás, tálalás, csomagolás,
kávékülönlegesség készítése)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Vendéglátó eladói elmélet ( áru- és italismeret, az élelmiszer-biztonsági és
higiéniai előírások alkalmazása; Környezetvédelmi előírások érvényesítése)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
A szakmai vizsga értékelése %-osan
Az 52 811 02 0000 00 00 azonosító számú, Vendéglős megnevezésű szakképesítéshez
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 5
2. vizsgarész: 10
3. vizsgarész: 10
4. vizsgarész: 15
5. vizsgarész: 15
6. vizsgarész: 10
7. vizsgarész: 15
8 vizsgarész: 10
9. vizsgarész: 10
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez, elágazáshoz rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
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A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
10.

Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a Vendéglős
szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás felméréséhez” c. dokumentumban
foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
Az 52 811 02 0000 00 00 azonosító számú, Vendéglős megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG

342/1.0/1428-06

Ételkészítési
ismeretek

azonosítója

sza
sza

342/1.1/1428-06
342/1.2/1428-06

30
0

0
30

0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
342/1.1/1428-06
A tananyagelem megnevezése:
A munkavégzés személyi feltételeinek megismertetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiépíti és betartja a HACCP előírásait
Betartja és betartatja a higiéniai előírásokat
Használja az informatikai és telekommunikációs eszközöket
Betartja és betartatja a munkavédelmi, környezetvédelmi és tűzrendészeti előírásokat
Részt vesz a kötelező egészségügyi vizsgálatokon
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus HACCP rendszer ismerete és működtetése
A típus HACCP rendszer alapfogalmai, alapelvei, lépésrendszere
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépírás
4. szint Információforrások kezelése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Kompromisszumkészség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 45%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 10%
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Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 25%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Tankonyha
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mikrobiológiai és higiénés alapismeretek elsajátítása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
342/1.2/1428-06
A tananyagelem megnevezése:
A konyha kialakítása, berendezéseinek használata, rendeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Használja az informatikai és telekommunikációs eszközöket
Ügyel a vagyonbiztonságra
Betartja és betartatja a higiéniai előírásokat
Betartja és betartatja a munkavédelmi, környezetvédelmi és tűzrendészeti előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus HACCP rendszer ismerete és működtetése
B típus Kritikus szabályozási pontok és határértékek meghatározása
C típus Helyesbítő tevékenységek és igazolási eljárások meghatározása
A típus HACCP rendszer alapfogalmai, alapelvei, lépésrendszere
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Információforrások kezelése
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Szervezőkészség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Irányítási készség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Esetleírás készítése 15%
Rajz készítés tárgyról 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 15%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 15%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 15%
A képzési helyszín jellege:
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Tankonyha
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

2. TANANYAGEGYSÉG

azonosítója

342/2.0/1428-06

Élelmiszer ismeretek

sza

342/2.1/1428-06

30

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
342/2.1/1428-06
A tananyagelem megnevezése:
Élelmiszer romlás és élelmiszer fertőzés megelőzése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiépíti és betartja a HACCP előírásait
Betartja és betartatja a higiéniai előírásokat
Részt vesz a kötelező egészségügyi vizsgálatokon
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus HACCP rendszer ismerete és működtetése
A típus HACCP rendszer alapfogalmai, alapelvei, lépésrendszere
B típus Kritikus szabályozási pontok és határértékek meghatározása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Ízérzékelés
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Esetleírás készítése 25%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 20%
Leírás készítése 35%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

3. TANANYAGEGYSÉG

342/3.0/1428-06

Ételkészítési
gyakorlat

azonosítója

sza

342/3.1/1428-06

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
342/3.1/1428-06
A tananyagelem megnevezése:
Élelmiszer romlás és élelmiszer fertőzés megelőzése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiépíti és betartja a HACCP előírásait
Betartja és betartatja a higiéniai előírásokat
Részt vesz a kötelező egészségügyi vizsgálatokon
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus HACCP rendszer ismerete és működtetése
A típus HACCP rendszer alapfogalmai, alapelvei, lépésrendszere
B típus Kritikus szabályozási pontok és határértékek meghatározása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
I. szint formációforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Ízérzékelés
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Esetleírás készítése 25%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 20%
Leírás készítése 35%
A képzési helyszín jellege:
Tankonyha
Képzési idő:
30 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mikrobiológiai és higiénés alapismeretek elsajátítása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

4. TANANYAGEGYSÉG

azonosítója

342/4.0/1428-06

Idegen nyelv ismeret

sza

342/4.1/1428-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
342/4.1/1428-06
A tananyagelem megnevezése:
Alapozó idegen nyelv
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Használja az informatikai és telekommunikációs eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus HACCP rendszer alapfogalmai, alapelvei, lépésrendszere
B típus Kritikus szabályozási pontok és határértékek meghatározása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépírás
4. szint Információforrások kezelése
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

5. TANANYAGEGYSÉG

342/5.0/1428-06

Számítástechnika

azonosítója

sza

342/5.1/1428-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
342/5.1/1428-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános informatika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiépíti és betartja a HACCP előírásait
Használja az informatikai és telekommunikációs eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus HACCP rendszer ismerete és működtetése
A típus HACCP rendszer alapfogalmai, alapelvei, lépésrendszere
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépírás
4. szint Információforrások kezelése
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
72 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

6. TANANYAGEGYSÉG

342/1.0/1429-06

Ételkészítési
ismeretek

azonosítója

sza
sza

342/1.1/1429-06
342/1.2/1429-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
342/1.1/1429-06
A tananyagelem megnevezése:
Az éttermi kínálat tervezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Étlapot tervez, állít össze
Anyaghányadot, kalkulációt készít
Kiszámítja az ételek tápanyagtartalmát
Tervezi és szervezi a termelést
Étrendjavaslatot állít össze
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az élelmiszerek energiatartalma - fehérjék, zsírok, szénhidrátok
A típus Étlaptervezés, formái, jelentősége, alapelvei
A típus Ételkészítési alapfogalmak
A típus Ételkészítési műveletek és csoportosításuk
B típus Raktári készletek kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Mennyiségérzék
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Rendszerező képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Ízérzékelés
Szaglás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Közérthetőség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Leírás készítése 25%
Műveletek gyakorlása 40%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 35%
A képzési helyszín jellege:
35

30
30

0
0

0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

60

Tankonyha
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Táplálkozástani ismeretek elsajátítása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
342/1.2/1429-06
A tananyagelem megnevezése:
Szervezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Étlapot tervez, állít össze
Anyaghányadot, kalkulációt készít
Figyelemmel kíséri az árukészletet
Elkészíti, módosítja a munkabeosztást
Leltározási feladatokat végez
Tervezi és szervezi a termelést
Étrendjavaslatot állít össze
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Étlaptervezés, formái, jelentősége, alapelvei
A típus Üzemszervezés
B típus Raktári készletek kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Mennyiségérzék
4. szint Matematikai készségek
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Irányítási készség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 35%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 65%
A képzési helyszín jellege:
Tankonyha
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

7. TANANYAGEGYSÉG

azonosítója

342/2.0/1429-06

Élelmiszer ismeretek

sza

342/2.1/1429-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
342/2.1/1429-06
A tananyagelem megnevezése:
Alapanyagismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Étlapot tervez, állít össze
Anyaghányadot, kalkulációt készít
Kiszámítja az ételek tápanyagtartalmát
Étrendjavaslatot állít össze
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Élelmiszer- és áruismeret
A típus Az élelmiszerek energiatartalma - fehérjék, zsírok, szénhidrátok
A típus Étlaptervezés, formái, jelentősége, alapelvei
B típus Tápanyagszámítás módszere és gyakorlata
B típus Raktári készletek kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Felelősségtudat
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 30%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 15%
Tesztfeladat megoldása 15%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

8. TANANYAGEGYSÉG

342/3.0/1429-06

Gazdálkodási
ismeretek

azonosítója

sza

342/3.1/1429-06

40

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
342/3.1/1429-06
A tananyagelem megnevezése:
A termeléshez szükséges gazdasági ismeretek alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Étlapot tervez, állít össze
Anyaghányadot, kalkulációt készít
Veszteségszámításokat végez
Bizonylatokat állít ki, igazol
Kiszámítja az ételek tápanyagtartalmát
Leltározási feladatokat végez
Étrendjavaslatot állít össze
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Étlaptervezés, formái, jelentősége, alapelvei
A típus Gazdálkodás és ügyvitel
B típus Raktári készletek kezelése
B típus Költségelszámolás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Matematikai készségek
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 55%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 45%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Táplálkozástani ismeretek elsajátítása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

9. TANANYAGEGYSÉG

azonosítója

342/4.0/1429-06

Idegen nyelv ismeret

sza

342/4.1/1429-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
342/4.1/1429-06
A tananyagelem megnevezése:
Alapozó idegen nyelv
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Étlapot tervez, állít össze
Étrendjavaslatot állít össze
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Ételkészítési alapfogalmak
A típus Ételkészítési műveletek és csoportosításuk
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Közérthetőség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

10. TANANYAGEGYSÉG

342/5.0/1429-06

Számítástechnika

azonosítója

sza

342/5.1/1429-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
342/5.1/1429-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai informatika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Étlapot tervez, állít össze
Elkészíti, módosítja a munkabeosztást
Figyelemmel kíséri az árukészletet
Veszteségszámításokat végez
Bizonylatokat állít ki, igazol
Kiszámítja az ételek tápanyagtartalmát
Étrendjavaslatot állít össze
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Étlaptervezés, formái, jelentősége, alapelvei
B típus Tápanyagszámítás módszere és gyakorlata
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Mennyiségérzék
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
72 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

11. TANANYAGEGYSÉG

342/6.0/1429-06

Kommunikáció

azonosítója

sza

342/6.1/1429-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
342/6.1/1429-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános kommunikáció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Étlapot tervez, állít össze
Elkészíti, módosítja a munkabeosztást
Étrendjavaslatot állít össze
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Üzemszervezés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Közérthetőség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

42

36

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

36

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

12. TANANYAGEGYSÉG

342/1.0/1464-06

Élelmiszerismeret

azonosítója

sza

342/1.1/1464-06

0

40

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
342/1.1/1464-06
A tananyagelem megnevezése:
Az élelmiszerek tápértékének megőrzése technológiai eljárások során
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tájékozódik a napi feladatairól
Tájékozódik a rendkívüli feladatokról
Előkészíti a nyersanyagokat: hús, zöldség, tojás, stb.
Gazdálkodási tevékenységet végez
Ellenőrzi a napi árukészletet és vételez a raktárakból
Gondoskodik a szakosított tárolásról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Munkahelyi-, és személyi higiénia
A típus Élelmiszerek jellemzői
A típus Gazdálkodási ismeretek
A típus Áruszükségleti terv,-árufedezet, beszerzési formák
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Elemi számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
4. szint Folyamatábrák készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Motiválhatóság
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Árutermelő szakmai munkatevékenység 15%
/Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 15%
Esetleírás készítése 15%
43
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Tankonyha
Képzési idő:
40 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

13. TANANYAGEGYSÉG

342/2.0/1464-06

Gazdálkodási
ismeretek

azonosítója

sza

342/2.1/1464-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
342/2.1/1464-06
A tananyagelem megnevezése:
Nyersanyag mennyiséget számít
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megismeri a működési szabályokat
Tájékozódik a napi feladatairól
Tájékozódik a rendkívüli feladatokról
Előkészíti a nyersanyagokat: hús, zöldség, tojás, stb.
Az áru súlyával kapcsolatos számításokat készít
Gazdálkodási tevékenységet végez
Ellenőrzi a napi árukészletet és vételez a raktárakból
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Élelmiszerek jellemzői
A típus Gazdálkodási ismeretek
A típus Áruszükségleti terv,-árufedezet, beszerzési formák
A típus Az áruátvétel szabályai, folyamata
A típus Raktározás és készletgazdálkodás
B típus Anyagfelhasználás mérése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Kézírás
5. szint Dísztálak tervezése, megrajzolása
5. szint Elemi számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Szorgalom, igyekezet
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
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Tesztfeladat megoldása 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
41 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

14. TANANYAGEGYSÉG

342/3.0/1464-06

Ételkészítési
gyakorlatok

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

342/3.1/1464-06
342/3.2/1464-06
342/3.3/1464-06
342/3.4/1464-06
342/3.5/1464-06
342/3.6/1464-06

0
0
0
0
0
0

0 48
0 48
0 32
292
0 16
40
0
0 108

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
342/3.1/1464-06
A tananyagelem megnevezése:
Alkalmazza az előkészítéssel kapcsolatos biztonsági szabályokat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megismeri a működési szabályokat
A személyzet számára kijelölt helyiségeket használja
Munka- és védőruhát használ, gondoz
Műszak közben és műszak után takarít
Szükség szerint mosogat
Óvja a saját és mások testi épségét, egészségét
Elsősegélyt nyújt
Tájékozódik a rendkívüli feladatokról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Tűzvédelmi, balesetvédelmi ismeretek
A típus Munkahelyi-, és személyi higiénia
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kézírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Kézügyesség
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Motiválhatóság
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 25%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 25%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 30%
A képzési helyszín jellege:
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

Tanterem
Tankonyha
Képzési idő:
48 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
342/3.2/1464-06
A tananyagelem megnevezése:
Alkalmazza az előkészítéssel kapcsolatos élelmiszerbiztonsági, higiéniai szabályokat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megismeri a működési szabályokat
A személyzet számára kijelölt helyiségeket használja
Munka- és védőruhát használ, gondoz
Műszak közben és műszak után takarít
Szükség szerint mosogat
Tájékozódik a napi feladatairól
Előkészíti a nyersanyagokat: hús, zöldség, tojás, stb.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Munkahelyi-, és személyi higiénia
A típus Élelmiszerek jellemzői
A típus Technikai ismeret
A típus Az áruátvétel szabályai, folyamata
A típus Raktározás és készletgazdálkodás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kézírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Szorgalom, igyekezet
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 30%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 35%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 35%
A képzési helyszín jellege:
Tankonyha
Képzési idő:
48 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
342/3.3/1464-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépek, berendezések használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Karbantartja, tisztítja, ápolja a berendezéseket
Hiba esetén intézkedik
Óvja a saját és mások testi épségét, egészségét
Elsősegélyt nyújt
A technológiai előírásoknak megfelelően előkészíti a gépeket és eszközöket
Szakszerűen kezeli a gépeket, eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Tűzvédelmi, balesetvédelmi ismeretek
A típus Munkahelyi-, és személyi higiénia
A típus Technikai ismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
1. szint Hálózati, kapcsolási jellemzők, műszaki rajzok
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Idegen nyelvi ismerete: berendezések, felszerelések
5. szint Gépek, készülékek működtetéséhez kapcsolódó ábrák értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 30%
A képzési helyszín jellege:
Tankonyha
Tanterem
Képzési idő:
32 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
342/3.4/1464-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkaszervezési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tájékozódik a napi feladatairól
Tájékozódik a rendkívüli feladatokról
Célokat fogalmaz meg önmaga számára
Beosztottjait kioktatja a használatról, kezelésről
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Ellenőrzi a napi árukészletet és vételez a raktárakból
Gondoskodik a szakosított tárolásról
Ételek tálalásának tervezése
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Tűzvédelmi, balesetvédelmi ismeretek
A típus Munkahelyi-, és személyi higiénia
A típus Élelmiszerek jellemzői
A típus Gazdálkodási ismeretek
A típus Áruszükségleti terv,-árufedezet, beszerzési formák
A típus Az áruátvétel szabályai, folyamata
A típus Raktározás és készletgazdálkodás
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Kézírás
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Tervezési képesség
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Szervezőkészség
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Motiválhatóság
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 20%
Műveletek gyakorlása 80%
A képzési helyszín jellege:
Tankonyha
Tanterem
Képzési idő:
16 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
342/3.5/1464-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai ismereteit bővíti
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Célokat fogalmaz meg önmaga számára
Szakszerűen kezeli a gépeket, eszközöket
Ételek tálalásának tervezése
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Technikai ismeret
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Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Idegen nyelvi áruismeret
4. szint Idegen nyelvi ismerete: berendezések, felszerelések
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 80%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Könyvtár
Üzemlátogatás
Képzési idő:
40 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
342/3.6/1464-06
A tananyagelem megnevezése:
Formák, színek harmóniájuk térbeni elhelyezésük
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Célokat fogalmaz meg önmaga számára
Előkészíti a nyersanyagokat: hús, zöldség, tojás, stb.
Ételek tálalásának tervezése
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Élelmiszerek jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
5. szint Dísztálak tervezése, megrajzolása
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Kézügyesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 30%
Műveletek gyakorlása 40%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
A képzési helyszín jellege:
Tankonyha
Képzési idő:
108 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kreativitás fejlesztése, az önállóságra való nevelés, a saját ötletek kibontakoztatása és
ezek szakmai összegzése
Különböző előkészítési alakzatok (alapanyagból) alkalmazása az ételkészítésben
Tálalási formák elsajátítása
A színek harmóniája (meleg és hideg színek egymással való kapcsolata)
A színek szerepe a tálalás során
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15. TANANYAGEGYSÉG

342/4.0/1464-06

Ételkészítési
ismeretek

azonosítója

sza

342/4.1/1464-06

72

0

0
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azonosítója
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72

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
342/4.1/1464-06
A tananyagelem megnevezése:
Formák, színek harmóniájuk térbeni elhelyezésük
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Célokat fogalmaz meg önmaga számára
Előkészíti a nyersanyagokat: hús, zöldség, tojás, stb.
Ételek tálalásának tervezése
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Élelmiszerek jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
5. szint Dísztálak tervezése, megrajzolása
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Rajz készítés tárgyról 10%
Rajz kiegészítés 10%
Rajz elemzés, hibakeresés 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Csoportos versenyjáték 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
72 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kreativitás fejlesztése, az önállóságra való nevelés, a saját ötletek kibontakoztatása és
ezek szakmai összegzése
Különböző előkészítési alakzatok (alapanyagból) alkalmazása az ételkészítésben
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Tálalási formák elsajátítása
A színek harmóniája (meleg és hideg színek egymással való kapcsolata)
A színek szerepe a tálalás során
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16. TANANYAGEGYSÉG

342/1.0/1470-06

Vendéglátó
értékesítési ismeret

azonosítója

sza
sza
sza

342/1.1/1470-06
342/1.2/1470-06
342/1.3/1470-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
342/1.1/1470-06
A tananyagelem megnevezése:
Értékesítés előkészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vendégteret nyitásra előkészít
Ellenőrzi a napi árukészletet és vételez a raktárból
Munkaterületet nyitásra előkészít
Előkészíti a szükséges eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Pincérismeret
A típus Vendéglátó értékesítés
A típus Terítés
A típus Felszolgálás
A típus Rendezvény lebonyolítás
A típus Étkezési szokások
A típus Vendégköri
A típus Tálalás
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Idegen nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Kompromisszumkészség
Hatékony kérdezés készsége
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Vendéglátó szaktanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
342/1.2/1470-06
A tananyagelem megnevezése:
Értékesítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kapcsolatot tart a társrészlegekkel
Fogadja a vendéget, rendelést vesz fel
Ismeri, alkalmazza és biztosítja a protokoll-előírásokat
Kiszolgál, csomagol
Kezeli a vendég észrevételeit
Számlát, nyugtát készít
Fizettet
Elvégzi a rá háruló használt, szennyes eszközök eltisztítását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Vendéglátó értékesítés
B típus Élelmiszer
A típus Ital
A típus Italkészítés és tárolás
A típus Ételkészítés
A típus Szakmai idegen nyelv
A típus Vendég kommunikáció
A típus Etikett protokoll
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kézírás
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Idegen nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Külső megjelenés
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Interperszonális rugalmasság
Udvariasság
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Vendéglátó szaktanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alapvető kereskedelem igazgatási szabályok (pl. nyitva tartás, árfeltüntetési kötelezettség,
18. életkort megelőző dohányra és alkoholtartalmú italra vonatkozó kiszolgálási tilalom,
vásárlók könyve, vásárlói tájékoztatás)
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
342/1.3/1470-06
A tananyagelem megnevezése:
Zárás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szükség szerint standol
Elszámol a napi bevétellel
Munkaterületét előírás szerint rendezi zárás után
Kapcsolatot tart a társrészlegekkel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Pincérismeret
A típus Műszaki
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Idegen nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
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Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Vendéglátó szaktanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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17. TANANYAGEGYSÉG

342/2.0/1470-06

Kínálat összeállítási
ismeret

azonosítója

sza

342/2.1/1470-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
342/2.1/1470-06
A tananyagelem megnevezése:
Kínálat összeállítás, megjelenítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Itallapot tervez és állít össze
Étrendjavaslatot állít össze
Alkalmazza az egészséges táplálkozás előírásait
Napi ajánlatot, árlapot készít
Kapcsolatot tart a társrészlegekkel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Pincérismeret
A típus Étrend
A típus Vendégköri
B típus Élelmiszer
A típus Ital
A típus Italkészítés és tárolás
A típus Ételkészítés
A típus Tálalás
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Idegen nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Hatékony kérdezés készsége
Interperszonális rugalmasság
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Vendéglátó szaktanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Étlap szerkesztés szabályai, szempontjai. Itallap szerkesztésének szabályai, szempontjai.
Árlap szerkesztés szabályai, szempontjai
Napi, heti és alkalmi étrend szerkesztés szabályai, szempontjai. Menükártya szerkesztés
Táplálkozástani ismeretek elsajátítása
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18. TANANYAGEGYSÉG

342/3.0/1470-06

Élelmianyag ismeret

azonosítója

sza
sza

342/3.1/1470-06
342/3.2/1470-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
342/3.1/1470-06
A tananyagelem megnevezése:
Élelmiszer ismeret I
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Étrendjavaslatot állít össze
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Élelmiszer
B típus Táplálkozástan
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Vendéglátó szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Nyersanyagok fajtái és jellemzőik
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
342/3.2/1470-06
A tananyagelem megnevezése:
Italismeret I
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kávét, reggeli italokat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Ital
B típus Táplálkozástan
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Megbízhatóság
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Hatékony kérdezés készsége
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Vendéglátó szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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19. TANANYAGEGYSÉG

342/4.0/1470-06

Étel-ital készítési
ismeret

azonosítója

sza
sza

342/4.1/1470-06
342/4.2/1470-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
342/4.1/1470-06
A tananyagelem megnevezése:
Ételkészítés I
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az egészséges táplálkozás előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Ételkészítés
A típus Tálalás
B típus Táplálkozástan
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Idegen nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Megbízhatóság
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Hatékony kérdezés készsége
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Vendéglátó szaktanterem
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Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mindenkori gasztronómiai trendnek megfelelő tálalás szabályainak ismerete
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
342/4.2/1470-06
A tananyagelem megnevezése:
Italkészítés I
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kávét, reggeli italokat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Ital
A típus Italkészítés és tárolás
B típus Táplálkozástan
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Idegen nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Megbízhatóság
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Hatékony kérdezés készsége
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Vendéglátó szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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20. TANANYAGEGYSÉG

342/5.0/1470-06

Vezetés és
gazdálkodás ismeret

jellege

azonosítója

sza

342/5.1/1470-06

6

0

0

sza

342/5.2/1470-06

9

0

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
342/5.1/1470-06
A tananyagelem megnevezése:
Vezetési ismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fejleszti személyiségét és szakmai tudását
Figyelemmel kíséri a szakmai utánpótlás nevelését, képzését
Betartja és betartatja a higiéniai előírásokat
Részt vesz a kötelező egészségügyi vizsgálatokon
Betartja és betartatja a munkavédelmi és tűzrendészeti szabályokat
Közreműködik az üzleti arculat kialakításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Irányítási szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
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Tanterem
Vendéglátó szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az üzlet mindennapi működésének operatív feladatai (egészségügyi előírások,
munkavédelmi- és tűzrendészeti feladatok és szabályok, szakmai továbbképzések)
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
342/5.2/1470-06
A tananyagelem megnevezése:
Gazdálkodási ismeret I
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Leltározási feladatokat végez
Ellenőrzi a napi árukészletet és vételez a raktárból
Számlát, nyugtát készít
Szükség szerint standol
Elszámol a napi bevétellel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gazdálkodás
A típus Gazdasági számítás
A típus Vendéglátó számítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Vendéglátó szaktanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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21. TANANYAGEGYSÉG

342/6.0/1470-06

Kommunikáció

azonosítója

sza

342/6.1/1470-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
342/6.1/1470-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai kommunikáció I
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli a konfliktusokat
Kapcsolatot tart a társrészlegekkel
Közreműködik az üzleti arculat kialakításában
Fogadja a vendéget, rendelést vesz fel
Ismeri, alkalmazza és biztosítja a protokoll-előírásokat
Kezeli a vendég észrevételeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Kommunikáció
A típus Általános kommunikáció
A típus Vendég kommunikáció
A típus Etikett protokoll
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Megbízhatóság
Külső megjelenés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Interperszonális rugalmasság
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Vendéglátó szaktanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kommunikáció fogalmi rendszere
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22. TANANYAGEGYSÉG

342/7.0/1470-06

Számítástechnika

azonosítója

sza

342/7.1/1470-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
342/7.1/1470-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai számítástechnika I
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kapcsolatot tart a társrészlegekkel
Itallapot tervez és állít össze
Étrendjavaslatot állít össze
Közreműködik az üzleti arculat kialakításában
Számlát, nyugtát készít
Napi ajánlatot, árlapot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Számítástechnika
A típus Műszaki
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
Tesztfeladat megoldása 15%
Utólagos szóbeli beszámoló 5%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
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Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szakmában alkalmazható szoftverek rövid ismertetése
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23. TANANYAGEGYSÉG

342/8.0/1470-06

Idegen nyelv

azonosítója

sza

342/8.1/1470-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
342/8.1/1470-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai idegen nyelv I
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kapcsolatot tart a társrészlegekkel
Itallapot tervez és állít össze
Étrendjavaslatot állít össze
Napi ajánlatot, árlapot készít
Fogadja a vendéget, rendelést vesz fel
Kezeli a vendég észrevételeit
Számlát, nyugtát készít
Fizettet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Kommunikáció
A típus Szakmai idegen nyelv
A típus Általános kommunikáció
A típus Vendég kommunikáció
A típus Etikett protokoll
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Idegen nyelvű beszédkészség
3. szint Telefonálás idegen nyelven
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Vendéglátó szaktanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alapvető szakmai kifejezések ismerete
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

24. TANANYAGEGYSÉG

342/9.0/1470-06

Forma-szín-tér

azonosítója

sza

342/9.1/1470-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
342/9.1/1470-06
A tananyagelem megnevezése:
Forma-szín-tér I
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Itallapot tervez és állít össze
Étrendjavaslatot állít össze
Napi ajánlatot, árlapot készít
Közreműködik az üzleti arculat kialakításában
Kiszolgál, csomagol
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Formaismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Hatékony kérdezés készsége
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Tesztfeladat megoldása 15%
Információk önálló rendszerezése 10%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 5%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Vendéglátó szaktanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

25. TANANYAGEGYSÉG

azonosítója

342/10.0/1470-06

Vendéglátó
értékesítés gyakorlat

sza
sza
sza

342/10.1/1470-06
342/10.2/1470-06
342/10.3/1470-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
342/10.1/1470-06
A tananyagelem megnevezése:
Előkészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vendégteret nyitásra előkészít
Ellenőrzi a napi árukészletet és vételez a raktárból
Munkaterületet nyitásra előkészít
Előkészíti a szükséges eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Pincérismeret
A típus Vendéglátó értékesítés
A típus Terítés
A típus Felszolgálás
A típus Rendezvény lebonyolítás
A típus Étkezési szokások
A típus Vendégköri
A típus Tálalás
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Idegen nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Kompromisszumkészség
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
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Műveletek gyakorlása 35%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 15%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanétterem-tanműhely
Képzési idő:
49 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Felszolgálás általános szabályai, felszolgálási módok, felszolgálási rendszerek
Értékesítési formák
Terítési típusok
Tálalás: tálalási formák a felszolgálási módoknak megfelelően
Vendégismeret
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
342/10.2/1470-06
A tananyagelem megnevezése:
Értékesítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kapcsolatot tart a társrészlegekkel
Fogadja a vendéget, rendelést vesz fel
Ismeri, alkalmazza és biztosítja a protokoll-előírásokat
Kiszolgál, csomagol
Kezeli a vendég észrevételeit
Számlát, nyugtát készít
Fizettet
Elvégzi a rá háruló használt, szennyes eszközök eltisztítását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Vendéglátó értékesítés
B típus Élelmiszer
A típus Ital
A típus Italkészítés és tárolás
A típus Ételkészítés
A típus Szakmai idegen nyelv
A típus Vendég kommunikáció
A típus Etikett protokoll
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Idegen nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelemmegosztás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Udvariasság
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 35%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 15%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanétterem-tanműhely
Képzési idő:
98 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vendégfogadás, rendelésfelvétel, étel-ital felszolgálás
Értékesítési folyamat fő része: felszolgálás
Viselkedéskultúra alapszabályai. Protokoll alapismeretek, verbális kommunikációs
eszközök
Bizonylatolás
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
342/10.3/1470-06
A tananyagelem megnevezése:
Zárás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szükség szerint standol
Elszámol a napi bevétellel
Munkaterületét előírás szerint rendezi zárás után
Kapcsolatot tart a társrészlegekkel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Pincérismeret
A típus Műszaki
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Idegen nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
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Műveletek gyakorlása 35%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 15%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanétterem-tanműhely
Képzési idő:
35 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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26. TANANYAGEGYSÉG

342/1.0/1494-06

Az elszámolás
ellenőrzése

azonosítója

szk
szk
szk

342/1.1/1494-06
342/1.2/1494-06
342/1.3/1494-06

20
20
20

0
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
342/1.1/1494-06
A tananyagelem megnevezése:
Elszámoltatás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi az éttermi söntés vételezését, a termelő helységek anyagfelhasználását,
árukiadási, standolási és elszámolási munkáját
Elkészíti/elkészítteti és betartja/betartatja a napi-heti-havi-éves ellenőrzési tervet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gazdálkodás és ügyvitel
A típus Elszámoltatás
A típus Készletgazdálkodás
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mennyiségérzék
5. szint Matematikai készségek
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hibakeresés
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Visszacsatolási készség
Áttekintő képesség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Írásos elemzések készítése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Taniroda
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ellenőrzési terv célja, tartalma. A ellenőrzést végző személyek kiválasztásának és
felkészítésének módszere
A vételezés, anyagfelhasználás ellenőrzésével kapcsolatos bizonylatok tartalmi és formai
ellenőrzése
Elszámoltatás a vételezés, anyagfelhasználás, értékesítés bizonylatai alapján. Az
elszámoltatás értékelése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
342/1.2/1494-06
A tananyagelem megnevezése:
Bizonylati fegyelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a számlázásokat (formailag és szakmailag)
Ellenőrzi a bizonylati fegyelem betartását
Jogszabályi és hatósági előírások betartását ellenőrzi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Jog
A típus Gazdálkodás és ügyvitel
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
5. szint Mennyiségérzék
5. szint Matematikai készségek
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hibakeresés
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Visszacsatolási készség
Áttekintő képesség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Taniroda
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A számlák készítésével kapcsolatos szakmai és formai előírások ismerete. A számlázási
szabályok betartásának ellenőrzése
Javított és storno számlák, bizonylatok ellenőrzése
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A bizonylatok kiállításával kapcsolatos előírások, és a bizonylati fegyelem ismerete,
betartásának ellenőrzése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
342/1.3/1494-06
A tananyagelem megnevezése:
Költséghatékonyság
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyelemmel kíséri az egység költségfelhasználását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Készletgazdálkodás
A típus Költségelszámolás
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mennyiségérzék
5. szint Matematikai készségek
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelés
Okok feltárása
Tervezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Áttekintő képesség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 50%
Írásos elemzések készítése 20%
Tesztfeladat megoldása 15%
Elemzés készítése tapasztalatokról 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tevékenység során felmerülő költségek értelmezése, csoportosítása. A költségek
kapcsolatának elemzése a bevétellel
Készlet és költség kapcsolata, készletgazdálkodás. Optimális árukészlet meghatározása. A
költség és az eredmény kapcsolata
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27. TANANYAGEGYSÉG

342/2.0/1494-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
342/2.1/1494-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkafolyamatok ellenőrzése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közvetlenül ellenőrzi a munkafolyamatok összehangolását és a szakszerű munkavégzést
Ellenőrzi a vendégekkel szemben tanúsított viselkedést
Kivizsgálja és intézkedik a vásárlók könyvébe történt bejegyzésekkel kapcsolatban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Üzemszervezés
A típus Jog
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezés
Következtetési képesség
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Elhivatottság, elkötelezettség
Ízérzékelés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Irányítási készség
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Esetleírás készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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A munkafolyamatok, az infrastruktúra és a munkaerő összehangolása a hatékonyság
érdekében
A munkavégzés szakszerűsége, jogszabályok ismeret és betartása/betartatása, ezek
ellenőrzésének módjai
Az eltérő típusú vendégekkel való bánásmód, a vendéggel való kapcsolattartás,
konfliktusok kezelése, ellenőrzésének módszerei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
342/2.2/1494-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkahelyi higiénia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a dolgozók pontos munkavégzését és ápolt megjelenését
Ellenőrzi az irányítása alatt álló terület tisztaságát, rendjét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Üzemszervezés
A típus Higiénia
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hibakeresés
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Szaglás
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Közérthetőség
Áttekintő képesség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Írásos elemzések készítése 30%
Információk önálló rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A dolgozók és a munkaterület higiéniájával kapcsolatos követelmények ismerete,
betartatása és ellenőrzése
A munkavégzésre történő felkészülés (szakmai, személyi), a munkaidő pontos betartása, a
munkautasítások szakszerű végrehajtásának ellenőrzése
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28. TANANYAGEGYSÉG

342/1.0/1495-06

Üzleti marketing
tevékenység

azonosítója

szk
szk
szk

342/1.1/1495-06
342/1.2/1495-06
342/1.3/1495-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
342/1.1/1495-06
A tananyagelem megnevezése:
Marketing a gyakorlatban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szervezi/végzi a marketing és reklám tevékenységet (üzleti)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Marketing fogalma és eszközei
A típus Reklám célja, eszközei és hatása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Tájékozódás
5. szint Köznyelvi beszédkészség
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
4. szint Irodatechnikai eszközök használata
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezés
Rendszerező képesség
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Megbízhatóság
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Konfliktusmegoldó készség
Meggyőzőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Esetleírás készítése 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
342/1.2/1495-06
A tananyagelem megnevezése:
Piackutatás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Piacszegmentációt végez
Információt gyűjt a konkurenciáról
Javaslatot tesz az üzlet fejlesztésére
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Marketing fogalma és eszközei
B típus Piackutatás, konkurencia vizsgálat
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Tájékozódás
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
4. szint Idegen nyelvű beszédkészség
4. szint Telefonálás idegen nyelven
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hibakeresés
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Információk önálló rendszerezése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
342/1.3/1495-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzleti arculat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kialakítja és fenntartja az üzleti arculatot
Szerkeszti a bemutató könyvet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Üzleti kommunikáció
A típus Reklám célja, eszközei és hatása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi beszédkészség
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
4. szint Irodatechnikai eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Tervezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Meggyőzőkészség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 20%
Leírás készítése 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra gyakorlat fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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29. TANANYAGEGYSÉG

342/2.0/1495-06

Marketing
kommunikáció

azonosítója

szk
szk

342/2.1/1495-06
342/2.2/1495-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
342/2.1/1495-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzleti PR tevékenység
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Irányítja a PR tevékenységet
Tervezi és szervezi a VIP vendégek fogadását és ellátását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Etikett és protokoll
A típus Üzleti kommunikáció
B típus PR alapfogalmai, eszközei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
4. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Idegen nyelvű beszédkészség
4. szint Telefonálás idegen nyelven
4. szint Irodatechnikai eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezés
Rendszerező képesség
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Külső megjelenés
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Meggyőzőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Írásos elemzések készítése 20%
Leírás készítése 20%
Esetleírás készítése 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
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15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
342/2.2/1495-06
A tananyagelem megnevezése:
Kommunikáció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a szakmai rendezvényeken
A potenciális vevőkörrel felveszi és tartja a kapcsolatot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Etikett és protokoll
A típus Üzleti kommunikáció
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
4. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Idegen nyelvű beszédkészség
4. szint Telefonálás idegen nyelven
4. szint Irodatechnikai eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Külső megjelenés
Megbízhatóság
Külső megjelenés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Meggyőzőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Esetleírás készítése 30%
Elemzés készítése tapasztalatokról 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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30. TANANYAGEGYSÉG

342/1.0/1496-06

Az értékesítési
dolgozóval
kapcsolatos
elvárások

azonosítója

sza

342/1.1/1496-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
342/1.1/1496-06
A tananyagelem megnevezése:
Személyi követelmények
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Folyamatosan fejleszti önmagát
Betartja/betarttatja az Etikai Kódex szabályait
Használja az informatikai és telekommunikációs eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kommunikáció
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Meggyőzőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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31. TANANYAGEGYSÉG

342/2.0/1496-06

Áruforgalmi
ismeretek

azonosítója

sza
sza

342/2.1/1496-06
342/2.2/1496-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
342/2.1/1496-06
A tananyagelem megnevezése:
Beszerzés, készletezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tervezi és szervezi a beszerzést
Figyelemmel kíséri az árukészletet
Ellenőrzi a napi árukészletet és vételez a raktárból
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gazdálkodás
A típus Áruszükségleti terv,-árufedezet, beszerzési formák
A típus Az áruátvétel szabályai, folyamata
A típus Raktározás és készletgazdálkodás
A típus Készletgazdálkodás mérése
A típus Anyagfelhasználás mérése
A típus Szakmai számítások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Folyamatábrák készítése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Következtetési képesség
Tervezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 20%
89

18
24

0
0

0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

42

Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
342/2.2/1496-06
A tananyagelem megnevezése:
Tervezés, előkészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a napi ajánlat összeállításában, kiírja a napi árlapot
Felkészül a termelésre és az értékesítésre
Figyelembe veszi az egészséges táplálkozás szempontjait kínálatának ajánlásakor
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Élelmi anyagok jellemzői, táplálkozás-élettani jelentőségük
A típus Technika
A típus Higiénia
A típus Gépek használata, kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Dísztálak tervezése, megrajzolása.
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Szabadkézi rajzolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Tervezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Motiválhatóság
Meggyőzőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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32. TANANYAGEGYSÉG

342/3.0/1496-06

Értékesítési
ismeretek

azonosítója

sza
sza

342/3.1/1496-06
342/3.2/1496-06

0
0

0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
342/3.1/1496-06
A tananyagelem megnevezése:
Értékesítési folyamat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fogadja a vendégeket, rendelést vesz fel
Előkészítő műveleteket (pénztárgép, tálaló eszközök, stb.) végez
Kiszolgál (ételeket, italokat), csomagol
A fogyasztásra alkalmas ételeket szakszerűen tárolja
Folyamatosan rendben és tisztán tartja a pultot, és az asztalokat
Munkaterületét előírás szerint rendezi (gépeket üzemen kívül helyezi, takarít)
Személyes kapcsolatot tart a (törzs) vendégekkel
Vevőpanaszokat kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Technika
A típus Kereskedelem
A típus Higiénia
A típus Gépek használata, kezelése
B típus Kommunikáció
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Gépek, készülékek működtetéséhez kapcsolódó ábrák értelmezése
4. szint Idegen nyelvű szakmai beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Idegen nyelvű hallott szakmai szöveg megértése
2. szint Idegen nyelvű olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Hálózati, kapcsolási jellemzők, műszaki rajzok
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Tervezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Külső megjelenés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Konfliktusmegoldó készség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
Írásos elemzések készítése 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
60 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
342/3.2/1496-06
A tananyagelem megnevezése:
Elszámolás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a számlázási előírásokat
Számlát, nyugtát készít
Elszámolási feladatokat lát el
Elszámol a napi bevétellel
Közreműködik a leltározásban, selejtezésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gazdálkodás
A típus Szakmai számítások
B típus Kommunikáció
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Kézírás
3. szint Elemi számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 30%
Írásos elemzések készítése 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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33. TANANYAGEGYSÉG

342/4.0/1496-06

Higiéniai ismeretek

azonosítója

sza

342/4.1/1496-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
342/4.1/1496-06
A tananyagelem megnevezése:
Személyi és üzleti higiénia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kötelező egészségügyi vizsgálatokon
Betartja és betarttatja a higiéniai előírásokat
Betartja és betarttatja a munkavédelmi és tűzrendészeti szabályokat
Biztosítja a HACCP feltételeit és az ÁNTSZ előírásainak betartását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Tűzvédelem, balesetvédelem
A típus Munkahelyi-, és személyi higiénia
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Hálózati, kapcsolási jellemzők, műszaki rajzok
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Következtetési képesség
Tervezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Meggyőzőkészség
Konfliktusmegoldó készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
11 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ételek higiénés tulajdonságainak megismerése (pl. frissentartás, felmelegítés, ételminta
stb.)
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34. TANANYAGEGYSÉG

342/5.0/1496-06

Szakmai idegen
nyelv

azonosítója

sza

342/5.1/1496-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
342/5.1/1496-06
A tananyagelem megnevezése:
Idegen nyelvi kommunikáció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Használja az informatikai és telekommunikációs eszközöket
Fogadja a vendégeket, rendelést vesz fel
Kiszolgál (ételeket, italokat), csomagol
Személyes kapcsolatot tart a (törzs) vendégekkel
Vevőpanaszokat kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kommunikáció
A típus Élelmi anyagok jellemzői, táplálkozás-élettani jelentőségük
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Idegen nyelvű szakmai beszédkészség
3. szint Idegen nyelvű hallott szakmai szöveg megértése
2. szint Idegen nyelvű olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Pontosság
Külső megjelenés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
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35 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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35. TANANYAGEGYSÉG

azonosítója

342/1.0/1497-06

Technológiai ismeret

sza

342/1.1/1497-06

12

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
342/1.1/1497-06
A tananyagelem megnevezése:
Technológiai alapok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ismeri a konyhatechnológiákat
Ismeri és használja az új technológiákat és anyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Ételkészítési alapfogalmak
A típus Ételkészítési műveletek és csoportosításuk
A típus Élelmianyag-ismeret
A típus Az élelmiszerek energia- és tápanyagtartalma - fehérjék, zsírok, szénhidrátok
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Hibakeresés
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Meggyőzőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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36. TANANYAGEGYSÉG

342/2.0/1497-06

Ételkészítés

azonosítója

sza
sza

342/2.1/1497-06
342/2.2/1497-06

24
0

0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
342/2.1/1497-06
A tananyagelem megnevezése:
Ételkészítési elmélet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészítő műveleteket (tisztít, darabol, stb.) végez
Melegételeket készít (süt, főz, grillez, párol)
Hidegkonyhai készítményeket állít elő
Adagolja, tálalja, díszíti az ételeket helybenfogyasztásra, vagy elvitelre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Ételkészítési alapfogalmak
A típus Ételkészítési műveletek és csoportosításuk
A típus Üzemszervezés
A típus Élelmianyag-ismeret
A típus Az élelmiszerek energia- és tápanyagtartalma - fehérjék, zsírok, szénhidrátok
A típus Gazdálkodás és ügyvitel
B típus Raktári készletek kezelése
B típus Költségelszámolás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Mennyiségérzék
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezés
Rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Precizitás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Irányítási készség
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 70%
100

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
104
80

A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
342/2.2/1497-06
A tananyagelem megnevezése:
Ételkészítési gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészítő műveleteket (tisztít, darabol, stb.) végez
Melegételeket készít (süt, főz, grillez, párol)
Hidegkonyhai készítményeket állít elő
Adagolja, tálalja, díszíti az ételeket helybenfogyasztásra, vagy elvitelre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Ételkészítési alapfogalmak
A típus Ételkészítési műveletek és csoportosításuk
A típus Üzemszervezés
A típus Élelmianyag-ismeret
A típus Az élelmiszerek energia- és tápanyagtartalma - fehérjék, zsírok, szénhidrátok
A típus Gazdálkodás és ügyvitel
B típus Raktári készletek kezelése
B típus Költségelszámolás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Tervezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Külső megjelenés
Megbízhatóság
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Irányítási készség
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 20%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 10%
A képzési helyszín jellege:
Tankonyha
Képzési idő:
80 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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37. TANANYAGEGYSÉG

342/3.0/1497-06

Kínálat tervezés

azonosítója

sza

342/3.1/1497-06

21

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
342/3.1/1497-06
A tananyagelem megnevezése:
Gasztronómia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Étrendjavaslatot állít össze
Ápolja a gasztronómiai hagyományokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Élelmianyag-ismeret
A típus Az élelmiszerek energia- és tápanyagtartalma - fehérjék, zsírok, szénhidrátok
A típus Étlaptervezés fogalma, formái, jelentősége, alapelvei
B típus Tápanyagszámítás módszere és gyakorlata
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Matematikai készségek
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hibakeresés
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Külső megjelenés
Megbízhatóság
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Kapcsolatteremtő készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Leírás készítése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
21 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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38. TANANYAGEGYSÉG

azonosítója

342/1.0/1498-06

Műszaki alapismeret

sza

342/1.1/1498-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
342/1.1/1498-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépek kezelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakszerűen kezeli a gépeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gépek, berendezések használata
B típus Vendéglátásra érvényes környezet
A típus A termékek minőségének megőrzése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hibakeresés
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Meggyőzőkészség
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Tesztfeladat megoldása 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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39. TANANYAGEGYSÉG

342/2.0/1498-06

Hidegkonyhai
ismeretek

azonosítója

sza

342/2.1/1498-06

0

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
342/2.1/1498-06
A tananyagelem megnevezése:
Hidegkonyhai gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hidegkonyhai készítmények befejező műveleteit végzi
Adagolja, tálalja, díszíti a készítményeket helybenfogyasztásra, vagy elvitelre
Szakszerűen kezeli a gépeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Hidegkonyhai termékek
A típus Hidegkonyhai gyakorlat
A típus Gépek, berendezések használata
B típus Vendéglátásra érvényes környezet
A típus Áru minőségének meghatározása
A típus A termékek minőségének megőrzése
A típus A gasztronómia fogalma, jelentősége
A típus Élelmianyag-ismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kézügyesség
5. szint Mennyiségérzék
4. szint Kézírás
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Tájékozódás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Tervezés
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Precizitás
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Kapcsolatfenntartó készség
Motiválhatóság
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Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 20%
A képzési helyszín jellege:
Tankonyha
Képzési idő:
46 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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40. TANANYAGEGYSÉG

342/3.0/1498-06

Cukrászati
ismeretek

azonosítója

sza

342/3.1/1498-06

0

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
342/3.1/1498-06
A tananyagelem megnevezése:
Cukrászati gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Cukrász készítmények befejező műveleteit végzi
Adagolja, tálalja, díszíti a készítményeket helybenfogyasztásra, vagy elvitelre
Kávét, reggeli italokat készít
Szakszerűen kezeli a gépeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Magyar cukrászipari termékek
A típus Cukrász gyakorlatok
A típus Gépek, berendezések használata
B típus Vendéglátásra érvényes környezet
A típus Áru minőségének meghatározása
A típus A termékek minőségének megőrzése
A típus A gasztronómia fogalma, jelentősége
A típus Italismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Idegen nyelvű hallott szakmai szöveg megértése
4. szint Idegen nyelvű szakmai beszédkészség
3. szint Szabadkézi rajzolás
5. szint Számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
5. szint Kézügyesség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Tervezés
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Precizitás
Külső megjelenés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Kapcsolatteremtő készség
Motiválhatóság
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Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 20%
A képzési helyszín jellege:
Tankonyha
Képzési idő:
46 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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