
          
 

Siófoki Szakképzési Centrum  

8600 Siófok, Kálmán Imre stny. 3.        

Nyilvántartásba-vételi szám: E – 001295/2015. 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

 

Szakképesítés-ráépülés megnevezése:   Vendéglátó-üzletvezető   

OKJ azonosító szám:      34 811 02     

Felnőttképzési engedély nyilvántartási szám:  E-001295/2015/A012 

 

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

foglalkozás betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. 

Olyan szakemberek képzése, akik a vendéglátó egységben beszerzési, termelési, értékesítési 

és raktározási tevékenységet végeznek. Képes szervezni és ellenőrizni az üzlet működését. 

Megszervezi az egység adminisztrációs rendjét, biztosítja a tűz-, munka- és tulajdonvédelmi 

előírások betartását, gondoskodik a higiéniás szabályok betartásáról. 

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák:  

 Képes vállalkozást alapítani és működtetni 

 Képes üzleti tervet készíteni 

 Képes gazdasági elemzéseket végezni 

 Képes anyagi felelősséggel gazdálkodni 

 Képes megszervezni, és irányítani a vendéglátó üzlet napi munkáját 

 Képes piackutatást végezni, felmérni a vendégek igényeit, meghatározni az üzlet 

választékát 

 Képes ellenőrizni a vendéglátó üzletben folyó tevékenységeket 

 Képes szervezni és bonyolítani a vendéglátó üzlet házon belüli és házon kívüli 

rendezvényeit 

 Képes betartani és betartatni az üzletek működésére vonatkozó jogszabályi 

előírásokat 

 Képes reklámozni a vendéglátó üzletet és szolgáltatásait 

 Képes vendégpanaszokat kezelni 

 Képes biztosítani a vállalkozás internetes jelenlétét 

 

Követelmény modulok: 

Képzési program követelmény moduljai 
ÓRASZÁM A modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége Elmélet Gyakorlat Összesen 

11303-12 Üzleti gazdálkodás és 

marketing 

122 103 225 
írásbeli 

10055-12 Vendéglátó üzletvezetés 118 137 255 gyakorlati 

Összesen: 240 240 480 - 

 

A programba való bekapcsolódás feltételei:  

Iskolai végzettség:- 

Szakmai végzettség: Elfogadható szakképesítések: 

 3481101   Cukrász 

 3481103   Pincér 



 3481104   Szakács 

 3481105    Vendéglátó eladó 

 338110110000000 Cukrász 

 338110210000000 Pincér 

 338110310000000 Szakács 

 338110410000000 Vendéglátó eladó 

 33782201   Pincér 

 33782202   Vendéglátóipari eladó 

 33782601   Cukrász 

 33782601   Szakács 

 2101   Cukrász 

 2012   Felszolgáló 

 2103   Szakács 

 2105   Vendéglátóipari eladó 

 

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 vizsgafeladat megnevezése: A vendéglátó üzlet napi munkájának szervezése 

A vizsgafeladat ismertetése: A vendéglátó üzlet napi munkájának 

megszervezésével kapcsolatos két szituációs feladat elvégzése. A szituációs 

feladatok lehetnek : megrendelés összeállítása, vendégpanaszok kezelése, 

dolgozók elszámoltatása, munkamegbeszélés tartása, leltározás, leltárértékelés, 

számlázás, számlaellenőrzés, élelmiszerbiztonági, higiéniai, minőségügyi 

ellenőrzés, belső ellenőrzés, munkaidő-beosztás készítése, üzleti választék 

összeállítása, ügyviteli utasítás kiadása, rendezvény felvétele, rendezvényhez 

kapcsolódó forgatkönyv készítése, diszpzíciók készítése. 

 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc 

 A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70 % 

 

Központi írásbeli vizsgatevékenység: 

 

A vizsgafeladat megnevezése: A vendéglátó üzleti tevékenységhez kapcsolódó 

gazdasági számítások és elemzések végzése. 

 

Vizsgafeladat ismertetése: Ár- és költségkalkulációk készítése, tápanyag- és 

energiaszámítás, készletgazdálkodás, létszám és bérgazdálkodás, költséggazdálkodás, 



az üzleti eredményt, jövedelmezőséget befolyásoló tényezők alakulásának 

figyelemmel kisérése és elemzése, javaslatok készítése az üzlet 

munkaerőgazdálkodásával kapcsolatban és az üzleti eredmény felhasználására 

vonatkozóan. 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc 

 

 A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 % 


