
          
 

Siófoki Szakképzési Centrum  

8600 Siófok, Kálmán Imre stny. 3.        

Nyilvántartásba-vételi szám: E – 001295/2015. 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

 

Szakképesítés megnevezése:     Gondnok 

OKJ azonosító szám:      31 811 03     

Felnőttképzési engedély nyilvántartási szám:  E-001295/2015/A022 

 

A képzés célja: A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakör, 

foglalkozás betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. Olyan szakemberek képzése, 

akik turizmusban résztvevő hazai- és külföldi érkező vendégek, fogadókban történő szakszerű 

kiszolgálását ellátását végzik: megteremtik a vendégek kényelmét a fogadó konyhájához és 

végzik az étterméhez fűződő alapvető vendéglátóipari tevékenységek ellátását. Elkészítik az 

egyszerű ételeket. Megteremtik a biztonságos vendéglátó szolgáltatás feltételeit, és gyakoribb 

háttérmunkák szakszerű ellátását. 

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák:  

 a vendégek fogadására, és az alapvető recepcióhoz fűződő tevékenységek 

ellátására 

 a vendégek szakszerű kiszolgálására az éttermi egységben, illetve a 

szobákban egyaránt 

 egyszerűbb konyhai feladatok, előkészítések, reggelik büfébekészítések 

szakszerű ellátására 

 az élelmiszerbiztonság és a fogyasztóvédelem támasztotta következmények 

ellátására 

 a vendéglátóegység biztonságos működtetésére 

 

Követelmény modulok: 

Képzési program követelmény moduljai 
ÓRASZÁM A modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége Elmélet Gyakorlat Összesen 

10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem 62 0 62 szóbeli, gyakorlati 

10049-12 Konyhai kisegítés 30 104 134 szóbeli, gyakorlati 

11794-16 Fogadós napi tevékenységei 58 246 304 írásbeli, gyakorlati 

Összesen: 150 350 500 - 

 

A programba való bekapcsolódás feltételei:  

Iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség / ennek hiányában a képzés 

megkezdhető a szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményét 29/2016. (VIII.26.) NGM rendelet 

3. mellékletben, a Kereskedelmi marketing, üzleti 

adminisztráció szakmacsoportra meghatározott 

kompetenciák birtokában is./ 

Szakmai végzettség: - 

 

Egészségügyi alkalmasság:   szükséges 



 

Megengedett hiányzás mértéke: 20 % 

 

A képzés időbeosztása   Heti 5 nap 8,00 – 16,00 óra között  

     esetenként speciális időbeosztás  

 

A korábban megszerzett kompetenciák beszámításának lehetőségei: előzetes tudásszint 

felmérés és beszámítás 

 

Vizsgára bocsátás feltételei: 

 

- min. 51%-os sikeres modulzáró (írásbeli, gyakorlati, szóbeli) vizsga modulonként 

- A kötelező dokumentumok megléte 

- jelenléti ívvel igazolt részvétel a megengedett igazolt hiányzással figyelembe véve 

 

Szakmai záróvizsga vizsgatevékenységei:  

 

Gyakorlati vizsgatevékenység: 

 

A) A vizsgafeladat megnevezése Konyhai kisegítés 

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgafeladatban meghatározott saláta és 

salátaöntet elkészítése, figyelembe véve a tiszta munkavégzést illetve a releváns 

higiéniai szabályok betartását. 

A vizsgafeladat időtartama: 120perc 

 A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:40 % 

 

B)  A vizsgafeladat ismertetése: A gondnoki szakmából vett szituációs feladatok 

megoldása 

 

      A vizsgafeladat időtartama: 60perc 

      A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:30 % 

 

 

Központi írásbeli vizsgatevékenység: 

 

 A vizsgafeladat megnevezése: Gondnok szakmai alapok 

A vizsgafeladat ismertetése: A központi írásbeli vizsgatevékenység egy feladatsora a 

Fogyasztóvédelem I-II tantárgyak, illetve a Munkahelyi egészség és biztonság tantárgyak 

tudásanyagára vonatkozó kérdéseket tartalmazza. 

 A vizsgafeladat időtartama: 120 perc 

 A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30% 

 


