
          
 

Siófoki Szakképzési Centrum  

8600 Siófok, Kálmán Imre stny. 3.        

Nyilvántartásba-vételi szám: E – 001295/2015. 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

 

Szakképesítés megnevezése:     Pincér  

OKJ azonosító szám:      34 811 03     

Felnőttképzési engedély nyilvántartási szám:  E-001295/2015/A027 

 

A képzés célja: A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, 

foglalkozások betöltéséhez szükséges azon kompetenciák és tevékenységek elsajátítása, 

melyek birtokában a résztvevők képesek a különböző vendéglátó tevékenységet folytató 

gazdálkodó szervezetek hálózati egységeiben értékesítési és szolgáltatási feladatokat ellátni, a 

vendégek által igényelt, illetve az ajánlott termék felszolgálását és a kapcsolódó 

szolgáltatásokat a tőle elvárható legmagasabb szakmai színvonalon biztosítani, fogadni a 

vendégeket, ételeket, italokat felszolgálni. 

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák:  

 Az üzemeltetéssel kapcsolatos teendőket elvégezni 

 Az árukészlet alakulását figyelemmel kísérni, részt venni az áru szakszerű minőségi és 

mennyiségi átvételében, előírásoknak megfelelő tárolásában és dokumentálásában 

 Munkaterületét és a vendégteret nyitásra előkészíteni 

 Felszolgálni, fogadni a vendégeket, leültetni a protokoll előírások szerint, ismertetni a 

választékot, ételeket és italokat ajánlani, a rendelést felvenni 

 A felszolgáláshoz szükséges eszközöket előkészíteni, a vendégek által választott 

ételeket és italokat szakszerűen felszolgálni 

 Magszervezni a saját munkáját, a felszolgálandó étel és ital minőségét, mennyiségét és 

hőmérsékletét, az allergizáló anyagokat figyelemmel kísérni 

 Számlákat készíteni 

 Átvenni a fogyasztás ellenértékét, pénztárgépet kezelni, zárás után a vendégek 

távozását ellenőrizni, elszámolást készíteni 

 HAACP dokumentációkat kitölteni 

 Idegen nyelven rendelést felvenni 

 Környezetvédelmi előírásokat alkalmazni 

Követelmény modulok: 

Képzési program követelmény moduljai 
ÓRASZÁM A modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége Elmélet Gyakorlat Összesen 

11518-16 Élelmiszerismeret 54 0 54 írásbeli 

11561-16 Gazdálkodási ismeretek 54 0 54 írásbeli 

11523-16 Pincér szakmai idegen nyelv 48  0 48 szóbeli 

11524-16 Felszolgálási alapok 45 336 381 gyakorlati 

11525-16 Felszolgáló szakmai ismeret 36  504 540 gyakorlati 

11519-16 Élelmiszerbiztonsági 

alapismeretek 

48 0 48 
írásbeli 

11497-12 Foglalkoztatás I. 60 0 60 írásbeli 



11499-12 Foglalkoztatás II. 15 0 15 írásbeli 

Összesen: 360 840 1200  

 

A programba való bekapcsolódás feltételei:  

Iskolai végzettség: Alapfokú iskolai végzettség/ennek hiányában a képzés megkezdhető 

a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó 

29/2016 (VIII.26) NGM rendelet 3. mellékletében, a 

Vendéglátás-turisztika szakmacsoportra meghatározott 

kompetenciák birtokában is./  

 

Egészségügyi alkalmasság:  szükséges 

Egyéb feltételek: Pályaalkalmassági követelmények szükségesek 

 

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 vizsgafeladat megnevezése: Menü összeállítása és felszolgálás 

A vizsgafeladat ismertetése:  A vizsgázó egy ötfogásos menüt és hozzá illő italsort 

állít össze, egy meghatározott alaklomra és időpontra. A vizsgázó az általa 

összeállított étel- és italsorra díyzterítést készít 2 főre. 

Megterít a vizsgaszervező által összeállított 3 fogásos menüsorra 2 főre, mely nem 

képezi a vizsgatevékenység részét, a terítés munkafolyamatára fordított idő nem 

a vizsgatevékenység időtartamának része. 

Fogadja a vendégeket, leülteti, menüsort ismertet, háromfogásos menüsort 

szolgál fel angol felszolgálási módban, melyből egy fogás esetében a vendég 

asztalánál különleges éttermi munkát végez. 

Ezek lehetnek: saláták készítése, vagy halak filézése, vagy húsok szeletelése, vagy 

szárnyasok trancsírozása, vagy tatár beefsteak keverése, vagy flambírozás, vagy 

egyéb ételek készítése a vendég előtt. 

A menüsorhoz italfelszolgálást is végez (koktél, ásványvíz, pezsgő vagy bor, kávé), 

a koktélt és a kávét a pincér készíti el a vizsgán. A menüsor felszolgálása után 

kiállítja a vendég számára a számlát, melyet gépi vagy manuális számlázással 

készít el, a vizsgaszervező által megadott árak és számlázási adatok alapján. A 

felszolgálás befejeztével felméri a vendégek elégedettségét, elköszön a vendégektől 

A vizsgafeladat időtartama: 210 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 50 % 

 

 

 

 



Központi írásbeli vizsgatevékenység: 

 

A vizsgafeladat megnevezése: A pincér szakmai feladatai  

A vizsgafeladat ismertetése: A központi írásbeli az alábbi tématerületekből tartalmaz 

feladatokat: 

Gazdálkodás modul tárgyköreiből mindösszesen 35%-os súllyal 

A gazdálkodás modul témakköreinek beemelésével, egyenlő arányban a szakmai 

számítások, és a gazdálkodás elméleti témakörökből tartalmaz kérdéseket. 

 

Felszolgálás alapjai és Felszolgálás modulok tárgyköreiből mindösszesen 35%-os súllyal. 

A felszolgálás általános szabályai, étrendek összeállítása, elemzése, hibák feltárása, étel-

ital ismeret témakörökből tartalmaz kérdéseket. 

 

Élelmiszer ismeret modul tárgyköreiből mindösszesen 20 %-os súllyal. 

Az élelmiszerismeret modul témaköreinek beemelésével, általános élelmiszer ismeret, 

élelmiszerek fajtái, csoportosításuk, táplálkozás élettani jellemzésük, különös tekintettel 

az élelmiszerekben található allergének, a különböző élelmiszer érzékenységek, diétához 

alkalmazható élelmiszerek témakörből tartalmaz kérdéseket. 

 

Élelmiszerbiztonság modul tárgyköreinek beemelésével. 

 

A vizsgatevékenység időtartama: 120 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25% 

 

 

Szóbeli vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Étel-italismeret 

 

A vizsgafeladat ismertetése:  

a. Egy-egy italcsoportot bemutat, tálalási módjait, tálaláshoz szükséges eszközöket, 

az ételekhez ajánlható italokkal 

b. Egy-egy italcsoport bemutatása, felszolgálásuk és az ehhez szükséges eszközök 

ismertetése. Egy-egy magyar borvidéket ismertet, jellemzi az ott található szőlő 

fajtákat, bemutat az adott borvidékről borászatokat, nevesebb borokat. 

 

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgaszervező által összeállított idegen nyelvű étlap és itallap 

segítségével idegen nyelven kommunikál a vendégfogadás pillanatától a vendég távozásáig ( 

köszöntés, helykínálás, ajánlás, étel-italmegrendelés felvétele, elégedettség felmérése, 

számlázás, elköszönés) A kommunikáció során a különböző igényekkel érkező vendég 

kívánságait megérti, ez alapján ajánl ételt és italt az étlapról(pl. vegetáriánus vendég, 

fogyókúrát tartó vendég, csak bizonyos húsféléket fogyasztó vendég, vallási felekezethez 

tartozó vendég, különböző betegségekben szenvedő vendég) 

 

A vizsgafeladat időtartama: 40 perc(felkészülési idő 20 perc válaszadás 20 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25% 

 


