
          
 

Siófoki Szakképzési Centrum  

8600 Siófok, Kálmán Imre stny 3.        

Nyilvántartásba-vételi szám: E – 001295/2015. 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

 

Szakképesítés-ráépülés megnevezése:   Sommelier  

OKJ azonosító szám:      35 811 01     

Felnőttképzési engedély nyilvántartási szám:  E-001295/2015/A010 

 

A képzés célja: A szakképesítés-ráépülés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakör, 

foglalkozás betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. 

A sommelier tervezi, karban tartja és kezeli az étterem teljes hazai és külföldi italválasztékát 

és szivarkínálatát. Tervezi, követi a fogyást, raktárkészlettel gazdálkodik. Fogadja, ital 

ajánlásaival ellátja az étterembe érkező vendégeket, részükre értékesít, italokat és szivart 

szolgál fel szakszerűen, majd búcsúztatja őket. 

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák:  

 A szakképzés-ráépüléssel rendelkező képes: 

 folyamatosan képezni magát a borászati évjáratok területén 

 aktívan részt venni az asztalszervíz ízléses elkészítésében 

 értékesítés-ösztönző stratégiákat bevezetni és meg kell valósítani 

 felkészülni az italok mellé ajánlott ételek elkészítési technológiájából 

 pontosan ismerni a hazai borvidékek jellemző borait, kultúráját 

 kiemelten kezeli a saját és munkahelyének higiéniáját 

 a felszolgálói csapatmunkában zökkenőmentesen beilleszkedni 

 folyamatosan figyelemmel kísérni a munkájához szükséges eszközök, gépek 

fejlődését 

 alapvető tudással rendelkezni a vendéglátás, a konyhatechnika, a 

nyersanyagkezelés területén 

 kellő felkészültséggel rendelkezni a borászati technológia területén 

 ismeri a szénsavas italok készítési technológiáját 

 ismeri a borkülönlegességek készítésének technológiáját 

 megfelelő logisztikai képességgel rendelkezni a raktározás területén 

 ismerni a bor nyilvántartásával kapcsolatos jövedéki előírásokat 

 felkészülni a koktélok párlatok, az ásványvizek, az üdítőitalok és a szivarok 

minősítésében és ajánlásában 

 kellő szakértelemmel rendelkezni a kávé és teák italválasztékának ismertetéséhez 

 

 

 

 

Követelmény modulok: 

Képzési program követelmény moduljai 
ÓRASZÁM A modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége Elmélet Gyakorlat Összesen 

10949-12 A Sommelier tevékenysége 192 288 480 gyakorlati,szóbeli 

Összesen: 192 288 480 - 



 

A programba való bekapcsolódás feltételei:  

Iskolai végzettség: Szőlész-borász alap-szakképesítés vagy középfokú vendéglátóipari 

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: Sommelier komplex gyakorlati vizsgafeladat 

A vizsgafeladat ismertetése:  A vizsgázó a komplex vizsga keretében végrehajtja az 

étel- és italkínálat ismertetését, valamint a terítési gyakorlatot kiegészítve a bor 

érzékszervi bírálatával és a speciális szolgáltatás ajánlásával. 

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 45 % 

 

B) A vizsgafeladat megnevezése: A megadott borok és italok organoleptikus 

vizsgálata 

A vizsgafeladat ismertetése: Borkóstolás és a kóstolt borszakszerű értékelése, majd 

jellemzése szóban, hozzá étel ajánlása 
Vizsgafeladat időtartama: 20 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15 % 

 

 

Szóbeli vizsgatevékenység: 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Egy borvidék és legjellemzőbb borfajtáinak bemutatása 

kulturális jellemzőivel együtt 
A vizsgafeladat ismertetése: A jelölt a tananyagban megismert hazai és külföldi 

borvidékek közül egyet tételhúzás útján kiválaszt, bemutatja azt és az adott borvidék 

legjellemzőbb borfajtáját is jellemzi.  
A vizsgatevékenység időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40% 

 


