
          
 

Siófoki Szakképzési Centrum  

8600 Siófok, Kálmán Imre stny. 3.        

Nyilvántartásba-vételi szám: E – 001295/2015. 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

 

Szakképesítés  megnevezése:     Vendéglátó eladó   

OKJ azonosító szám:      34 811 05     

Felnőttképzési engedély nyilvántartási szám:  E-001295/2015/A013 

 

A képzés célja: A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, 

foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajáttítatása. 

Azon kompetenciák és szakmai ismeretek elsajáttítatása, ami egy vendéglátó eladó munkakör 

betöltése során előforduló munkatevékenységek elvégzését biztosítja: reggeli-, és 

uzsonnaételeket, gyorsételeket, hidegkonyhai készítményeket, salátákat készít és értékesít 

helyben és elvitelre. 

Feladata továbbá az értékesítő munkák szakszerű ellátása, vitrineket, kínáló polc és 

pultrendszereket rendez, kávét és teát főz, alkoholmentes és alkoholos italokat készít. 

Cukrászkészítmények, fagylaltok befejező műveleteit végzi, pultkiszolgálást és felszolgálást 

végez. 

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák:  

 az üzletben megjelenő keresletet és kínálatot, figyelemmel kísérni az 

árukészlet felmérését 

 az üzlet választékának összeállítása 

 anyaghányad, kalkuláció, árlap készítése, az ételek tápanyag- és 

energiatartalmának kiszámítása 

 reggeli és uzsonnaételek, gyorsételek , hidegkonyhai készítmények, saláták 

készítése, helyben fogyasztás vagy elvitel adagolása és tálalása 

 a sütő-főző berendezések és az értékesítés gépeinek szakszerűen kezelése 

 a higiéniai előírások, az élelmiszerbiztonsági, munkavédelmi, 

tűzrendészeti, és környezetvédelmi szabályok betartása a termelő és 

értékesítő munkája alatt 

 büfé és gyorséttermi, valamint cukrászdai, kávéházi pultkiszolgálás és 

felszolgálás végzése 

 nyugta, számlakészítése, fizettetés 

 napi bevétellel elszámolni, standolás 

 a gépek beüzemelése, és üzemen kívül helyezése 

 az üzlet nyitási elvégzése, és zárási teendők 

 cukrászati készítmények befejező műveleteinek végzése, a hűtővitrinek 

feltöltése 

 fagylalt fagyasztása, a fagyi pult feltöltése, a nyilvántartásaik vezetése 

 a fogyasztóvédelmi előírások betartása 

 idegen nyelven kommunikálni a munkatársaival és a vendégekkel 

 

 

 

 



Követelmény modulok: 

Képzési program követelmény moduljai 
ÓRASZÁM A modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége Elmélet Gyakorlat Összesen 

11500-12 Munkahelyi egészség és 

biztonság 

18 0 18 
írásbeli 

11499-12 Foglalkoztatás II. 18 0 18 írásbeli 

11497-12 Foglalkoztatás I. 60 0 60 írásbeli 

10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem 48 0 48 szóbeli 

10045-12 Gazdálkodás 54 0 54 írásbeli 

10046-12 Szakmai idegen nyelv 36 0 36 szóbeli 

10056-12 Gyorsétkeztetés, ételeladás 24 340 364 gyakorlati 

10057-12 Vendéglátó eladói értékesítés 30 332 362 gyakorlati 

Összesen: 288 672 960 - 

 

A programba való bekapcsolódás feltételei:  

Iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség / ennek hiányában a képzés 

megkezdhető a szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményét kiadó 25/2014 (VIII.26) NGM 

rendelet 3. mellékletben, a Vendéglátás-turisztika 

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: Termelő és értékesítő feladat végrehajtása 

A vizsgafeladat ismertetése: Két vendég részére 2-2 féle gyorséttermi, 

hidegkonyhai, reggeli, uzsonna étel, és reggeli, vagy uzsonna ital készítése. Az 

elkészített ételek adagolása, tálalása. A vizsgázó a vendégeket köszönti, ismerteti 

a kiszolgálásra vagy felszolgálásra, kerülő ételek, italok neveit, jellemzőit. Az 

italokat a pultban elkészíti. Az étkezés befejezésekor elkészíti a gépi nyugtát, és 

„fizetteti „ a vendéget. Az üzletben található gépeket, sütő-főző berendezéseket 

üzembe, illetve üzemen kívül helyezi. 

A vizsgafeladat időtartama: 150 perc 



 A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 % 

 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Termelő és értékesítő feladat végrehajtása 

A vizsgafeladat ismertetése: Egy cukrászati készítmény(pohárkrém, 

fagylaltkülönlegesség) összeállítása. Hozzá egy kávé, vagy teakülönlegesség, 

valamint egy turmix vagy kevert ital készítése, és mindkét termék 

felszolgálása. A vizsgázó az A és a B feladatban készített, ételeket, 

cukrászsüteményeket, és italokat a tanult idegen nyelven ismerteti a 

vendégeknek, és a kiszolgálás ideje alatt idegen nyelven kommunikál. 

      A vizsgafeladat időtartama: 100 perc 

      A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50% 

 

 A vizsgafeladat időtartama: 250 perc 

 A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 80% 

 

Szóbeli vizsgatevékenység: 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Vendéglátó eladó feladatai 

A vizsgafeladat ismertetése: Vendéglátó vállalkozások lényege és jellemzői, élelmiszeranyag 

és italismeret, különböző kávékészítési, kávédíszítési eljárások, teakészítési, teaszertartási 

ismeretek, koktél, jégkása, frappé, és turmixital készítési ismeretek, cukrászdai és kávéházi 

felszolgálás szabályait, élelmiszerbiztonsági szabályok, vendégkommunikáció, etikett, 

protokoll szabályok. A szakmai ismeretek idegen nyelvű szituációi, olvasás, fordítás 

 

A vizsgafeladat időtartama: 35 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 15 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %  


