A VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZÉSEK KERETTANTERVEI
(a vendéglátóipari szakképzésekre vonatkozó szakképzési rendelkezés melléklete)

Szakmák:

vendéglátóipari szakember, éttermi dolgozó, hotelalkalmazott,
szállodai gazdasági munkatárs, rendszergasztronómiai szakember

I. rész: Szakmai alapképzés
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Sorszám

A szakképzési profil
érintett része

Készségek és ismeretek, melyeket önálló
tervezés, kivitelezés és ellenőrzés útján kell
közvetíteni a diákok felé

Ajánlott időbeosztás a
képzési év heteire lebontva

1

1

Szakképzés- és
munkajog,
kollektív
szerződéssel
kapcsolatos jogok
(§ 4 Nr. 1)

a, a tanulószerződés fogalmának
ismertetése, különös tekintettel annak
megkötésére, tartamára illetve
lezárására
b, a tanulószerződésben felmerülő
kölcsönös jogok és kötelezettségek
megnevezése
c, a szakmai továbbképzési
lehetőségek ismertetése
d, a munkaszerződés lényeges
részeinek kiemelése
e, a gyakorlati helyre vonatkozó
kollektív szerződések lényegesebb
határozatainak megnevezése

2

A gyakorlati hely
felépítése és
szervezete (§ 4 Nr.
2)

a, a szakoktatást biztosító gyakorlati
hely felépítésének és feladatainak
ismertetése
b, a gyakorlati hely alapvető
funkcióinak, mint például áruvásárlás,
termelés, szolgáltatás, értékesítés és
adminisztráció, ismertetése
c, a gyakorlati hely illetve annak
dolgozóinak gazdasági
szervezetekkel, szakmai
képviseletekkel és szakszervezetekkel
való kapcsolatainak bemutatása
d, a gyakorlati hely vállalati
alkotmányjogi és személyzeti
képviseleti jogi szerveinek, azok
alapelveinek, feladatainak és
munkamódszereinek bemutatása

3

Biztonság- és
egészségvédelem
munka közben (§ 4
Nr. 3)

a, annak megállapítása, hogy mely
tényezők veszélyeztethetik a
munkahelyen a biztonságot és az
egészséget illetve, hogy melyek azok
az intézkedések, amelyekkel ezek
megakadályozhatók
b, az adott szakmára vonatkozó
munkavédelmi- és baleset megelőzési
előírások alkalmazása
c, baleset esetén tanúsítandó
magatartás leírása, a szükséges
azonnali intézkedések ismertetése

2

2

3

a képzés egésze során
közvetítendő

d, megelőző tűzvédelmi előírások
alkalmazása; tűz esetén tanúsítandó
magatartás leírása, tűzoltási
intézkedések ismertetése
4

Környezetvédelem A szakmai hatáskörbe tartozó, üzemi
(§ 4 Nr. 4)
eredetű környezeti ártalmak
megakadályozásához való
hozzájárulás, főként
a, a gyakorlati helyen felmerülő
lehetséges környezeti ártalmak illetve
az intézmény környezetvédelemhez
való hozzájárulásának példákkal való
szemléltetése
b, a gyakorlati helyre vonatkozó
környezetvédelmi szabályozások
alkalmazása
c, gazdaságos és környezetkímélő
energia- és anyagfelhasználási
lehetőségek alkalmazása
d, hulladék képződésének
megelőzése; az egyes anyagok és
nyersanyagok környezetkímélő
módon történő eltávolításának
bevezetése

5

Vendégekkel való
érintkezés,
információnyújtás
és értékesítés (§ 4
Nr. 5)

a, annak felvázolása és megindoklása,
milyen hatással lehet a külső
megjelenés és a viselkedés a
vendégekre
b, a vendéglátói feladatkör
megismerése
c, a vendégek információnyújtással,
ellátással és szolgáltatásokkal
kapcsolatos elvárásainak felvázolása
d, a feladatok, hatáskörök és
felelősségi körök kapcsán a gyakorlati
helyet biztosító vállalat
folyamatszervezési eljárásainak
figyelembevétele
e, vendégek fogadása és ellátása
f, szakmaspecifikus idegen nyelvű
szakkifejezések használata
g, a vendégek informálása a
szolgáltatás- és termékkínálatról
h, vélemények, megbízások átvétele
és továbbítása
i, szakmaspecifikus jogi előírások
alkalmazása
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sorszám

A szakképzési profil
érintett része

Készségek és ismeretek, melyeket önálló
tervezés, kivitelezés és ellenőrzés útján kell
közvetíteni a diákok felé

Ajánlott időbeosztás a
képzési év heteire lebontva
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Eszközök, gépek és
használati cikkek
alkalmazása,
munkatervezés (§ 4
Nr. 6)

Higiénia (§ 4 Nr. 7)

a, munkatevékenységek
megtervezése
b, a munkahely előkészítése a
higiéniai és ergonómiai
követelmények figyelembevételével
c, a munkaelőkészületek adott
szakterületnek megfelelő módon
történő kivitelezése
d, az eszközök, gépek és használati
cikkek gazdaságos alkalmazása
e, az eszközök, gépek és használati
cikkek tisztítása és karbantartása
a, a személyes- és ipari higiénia
előírásainak, alapelveinek betartása
b, a fertőtlenítő- és tisztítószerek
gazdaságos használata

Konyhai
a, a termékek minőségének
tevékenység (§ 4 Nr. ellenőrzése, felhasználási
8)
lehetőségeik szerinti rendszerezése
b, egyszerűbb ételek elkészítése
bizonyos munkatechnikák,
ételkészítési technikák
alkalmazásával
c, egyszerűbb ételek elkészítése a
receptúra, a dietetikai ismeretek
felhasználásával és a gazdaságosság
szempontjának figyelembevételével
d, egyszerűbb ételek elkészítése
előregyártott termékekből az egyes
előállítási szakaszok, a receptúra és
a gazdaságosság szempontjának
figyelembevételével
e, egyszerűbb ételek előírásoknak
megfelelő tálalása
f, közreműködés a termék
felkínálásában
Szolgáltatások (§ 4
Nr. 9)

a, a termékek eladhatóságának
ellenőrzése
b, forrázással készülő illetve forró
italok elkészítése, valamint italok
kimérése
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c, ételek és italok szervírozása
valamint a fogyasztást követően az
asztal bontása
d, közreműködés a szolgáltatások és
a menükínálat bemutatásában
e, vállalati kasszarendszer kezelése
10

11

Irodai szervezet és
kommunikáció (§ 4
Nr. 10)

a, munkahely-specifikus írásbeli
feladatok elvégzése
b, iratok iktatása és rendszerezése
c, nyilvántartó kartotékok és
adattárak vezetése, azok
felhasználása a munkahelyi
feladatok teljesítése során; az adatok
biztosítása
d, az adatvédelem törvényi és
vállalati előírásainak alkalmazása

10

Árugazdaság (§ 4 Nr. a, áruk átvétele, azok ellenőrzése
11)
súlyra, mennyiségre és látható
sérülésekre illetve az adott
vállalatnál kialakult gyakorlatnak
megfelelően egyéb intézkedések
foganatosítása
b, az áruk kívánalmaknak megfelelő
tárolása
c, raktárkészletek felügyelete

4

II. rész: Közös szakképzés
1
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sorszám

A szakképzési profil
érintett része

Készségek és ismeretek, melyeket önálló
tervezés, kivitelezés és ellenőrzés útján kell
közvetíteni a diákok felé

Ajánlott időbeosztás a
képzési év heteire lebontva

1

1

Vendégekkel való
érintkezés,
információnyújtás és
értékesítés (§ 4 Nr.
5)

a, vendég- illetve üzletorientált
kommunikáció
b, verbális és nonverbális kifejezési
módok alkalmazása
c, reklamációk fogadása,
feldolgozása és megoldási
javaslatok felvetése
d, foglalási igények fogadása,
foglalások végrehajtása
e, a vendégek kéréseik, kívánságaik
szerinti informálása
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sorszám
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A szakképzési profil
érintett része

Készségek és ismeretek, melyeket önálló
tervezés, kivitelezés és ellenőrzés útján kell
közvetíteni a diákok felé

Ajánlott időbeosztás a
képzési év heteire lebontva
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Eszközök, gépek és
használati cikkek
alkalmazása,
munkatervezés (§ 4
Nr. 6)

a, eszközök és gépek karbantartása,
gondoskodás a használati cikkek
helyreállításáról
b, a munkatevékenység
végeredményének ellenőrzése és
értékelése

Árugazdaság (§ 4 Nr. a, munkahely-specifikus
11)
áruszükséglet megállapítása
b, rendelések leadása
c, leltározás, leltározás megadott
szempontok alapján
d, fizetési műveletek végrehajtása
e, az alapanyagok és használati
cikkek költségtudatos felhasználása
f, egyes kiegyenlítendő
szolgáltatások kiadásainak és
bevételeinek kiszámítása, annak
gyakorlása példák segítségével
g, eladási árak megállapítása a
vállalati kalkulációs séma alapján
Reklám és
a, reklámeszköz és reklámhordozó
eladásösztönzés (§ 4 megkülönböztetése és alkalmazása
Nr. 12)
az adott gyakorlati helyet hirdető
reklámtevékenység során
b, eladást ösztönző intézkedések
előkészítése
c, közreműködés a reklámakciókban
d, alkalomhoz illő dekoráció
készítése
e, jó reklámhatású ajánlatok
kidolgozása
Gazdasági
szolgáltatások (§ 4
Nr. 13)

a, vendégszobák ajánlathoz illetve
alkalomhoz illő előkészítése
b, vendégszobák takarítása és
karbantartása
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III. rész: Szakmaspecifikus szakképzés: éttermi dolgozó
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sorszám

A szakképzési profil
érintett része

Készségek és ismeretek, melyeket önálló
tervezés, kivitelezés és ellenőrzés útján kell
közvetíteni a diákok felé

Ajánlott időbeosztás a
képzési év heteire lebontva
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Vendégekkel való
érintkezés,
információnyújtás és
értékesítés (§ 5 Nr.
1)

a, ételek és italok kínálása
b, a vendégeknek való
információnyújtás illetve az
értékesítés során elhangzó
párbeszédek megtervezése,
kivitelezése illetve nyomon követése

Munkavégzés a
vendégek asztalánál
(§ 5 Nr. 2)

a, italok elkészítése, prezentálása és
szervírozása
b, ételek elkészítése, prezentálása és
szervírozása

12

Ünnepélyek,
rendezvények
megszervezése (§ 5
Nr. 3)

a, ünnepélyek, rendezvények
menetének megtervezése
b, menü összeállítása az ahhoz
megfelelő italokkal
c, szervezői előkészületek
d, közreműködés a szervezési
munkálatokban

12

Kiszolgáló pult
vezetése (§ 5 Nr. 4)

a, rendelések fogadása
b, a kiszolgálás megszervezése
c, a rendelés szervírozása különböző
felszolgálási módokon
d, a vendégek számláinak kiállítása
és elszámolása
e, napi bevétel elszámolása
f, pénznemek átszámítása
g, egyszerű információnyújtás
idegen nyelven
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IV. rész: Szakmaspecifikus szakképzés: hotelalkalmazott
1
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sorszám

A szakképzési profil
érintett része

Készségek és ismeretek, melyeket önálló
tervezés, kivitelezés és ellenőrzés útján kell
közvetíteni a diákok felé

Ajánlott időbeosztás a
képzési év heteire lebontva
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Vendégekkel való
érintkezés,
információnyújtás és
értékesítés (§ 6 Nr. 1)

a, ajánlatkérések feldolgozása,
ajánlatok kidolgozása
b, megrendelések visszaigazolása,
feldolgozása
c, vendégeknek való
információnyújtás illetve értékesítés

14

Recepció (§ 6 Nr. 2)

a, foglalási tervek készítése illetve a
szobakihasználtság felmérése
b, információs- és kommunikációs
technikák feladatorientált használata
c, levelezés
d, vendéktől jövő megbízások
végrehajtása
e, kiegyenlített szolgáltatások
könyvelése
f, a vendégek számláinak kiállítása
és elszámolása
g, a hotel kasszájának kezelése
illetve elszámolása
h, utazási irodákkal és szervezőkkel
való elszámolás
i, egyszerű információnyújtás idegen
nyelven
k, pénznemek átszámítása
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Marketing (§ 6 Nr. 3) a, marketingintézkedések
kidolgozása és kivitelezése
b, a marketingtevékenység
eredményeinek figyelemmel
követése
c, PR-tevékenységek
Gazdasági
szolgáltatások (§ 6
Nr. 4)

a, szakterület-specifikus személyzet
időbeosztásának összeállítása
b, szervezeti eszközök
felhasználásával történő ellenőrzési
munkálatok
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V. rész: Szakmaspecifikus szakképzés: szállodai gazdasági munkatárs
1

2

3

4

sorszám

A szakképzési profil
érintett része

Készségek és ismeretek, melyeket önálló
tervezés, kivitelezés és ellenőrzés útján kell
közvetíteni a diákok felé

Ajánlott időbeosztás a
képzési év heteire lebontva

1

1

2

Emberi erőforrások
(§ 7 Nr. 1)

Irodai szervezet és
kommunikáció (§ 7
Nr. 2)

2

3

a, munka- és szociális jogi
rendelkezések valamint kollektív
szerződésjogi- és vállalati
szabályozások feladatorientált
alkalmazása
b, közreműködés a személyzet
összetételének megtervezésében,
munkaerő beszerzési intézkedések
kezdeményezése
c, munkaviszony létrehozásával és
megszüntetésével kapcsolatos
folyamatok kezelése
d, munkaidő illetve munkától való
távollétek adminisztrációjával
kapcsolatos folyamatok kezelése
e, a munakerőértékelés céljainak,
jelentőségének szemléltetése
f, díjszámlázás

14

a, megbeszélések tárgyra és
időtartamra vonatkozó előírások
szerinti előkészítése, nyomon
követése
b, levelezés
c, információs- és kommunikációs
technikák feladatorientált használata
d, a kommunikáció szabályainak
alkalmazása, a kommunikációs
zavarok ezek segítségével történő
megelőzése
e, a közös munka aktív alakítása,
adott gyakorlati feladatok csapattal
közösen történő megvalósítása
f, határidők megszabása,
koordinálása és ellenőrzése
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sorszám

A szakképzési profil
érintett része

Készségek és ismeretek, melyeket önálló
tervezés, kivitelezés és ellenőrzés útján kell
közvetíteni a diákok felé

Ajánlott időbeosztás a
képzési év heteire lebontva
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3
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Kereskedelmi
folyamatok
irányítása és
ellenőrzése (§ 7 Nr.
3)

a, évzárást előkészítő munkálatok
b, fizetési forgalom kivitelezése,
pénznemek átváltása
c, fizetési késedelem esetén a
vállalatnál kialakult gyakorlatnak
megfelelő intézkedések
foganatosítása
d, költségellenőrzés, megfelelő
intézkedések indítványozása
e, a kalkulációkhoz és árképzéshez
szükséges adatok megállapítása
f, a befektetések fontosságának
kihangsúlyozása
g, a vállalat által nyújtott
szolgáltatások gazdaságosságát
vizsgáló folyamatos ellenőrzések
fontosságának hangsúlyozása
h, a vállalat számviteli
eredményeinek felhasználása a
kereskedelmi folyamatok irányítása
és ellenőrzése során, különös
tekintettel a vállalati mutatók
kiértékelésére
i, a kereskedelmi jelentések
elkészítésében való közreműködés
k, vállalati statisztikák vezetése

Árugazdaság (§ 7 Nr. a, beszerzési források meghatározása
4)
és ajánlatok bekérése
b, ajánlatok összevetése típus,
állapot, ár, mennyiség, minőség,
csomagolási költségek, szállítási
határidő, szállítási- és fizetési
feltételek alapján
c, vásárlás; szállítási határidők
nyomon követése
Vendégekkel való
érintkezés,
információnyújtás és
értékesítés (§ 7 Nr.
5)

a, vendégeknek való
információnyújtás megtervezése,
kivitelezése illetve nyomon követése
b, egyszerű információnyújtás
idegen nyelven
c, számlák kiállítása
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VI. rész: Szakmaspecifikus szakképzés: rendszergasztronómiai szakember
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sorszám

A szakképzési profil
érintett része

Készségek és ismeretek, melyeket önálló
tervezés, kivitelezés és ellenőrzés útján kell
közvetíteni a diákok felé

Ajánlott időbeosztás a
képzési év heteire lebontva

1

1
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Rendszerszervezés
(§ 8 Nr. 1)

a, a gyakorlati helyet biztosító
vállalat gasztronómiai
koncepciójának elhatárolása más
gasztronómiai koncepcióktól
b, a standardok betartásának
ellenőrzése illetve az azoktól való
eltérés esetén intézkedések
foganatosítása
c, munkafolyamatok megtervezése,
megszervezése
d, információs- és kommunikációs
csatornák használata a vállalat
folyamatszervezési eljárásainak
keretein belül

Marketing (§ 8 Nr. 2) a, a vállalat működtetésével
kapcsolatos marketingeszközök
alkalmazása
b, termékprezentálási stratégiák
alkalmazása az
értékesítésirányításban
c, marketingintézkedések
eredményeinek kiértékelése
Vendégekkel való
érintkezés,
információnyújtás és
értékesítés (§ 8 Nr.
3)

a, a vendégeknek való
információnyújtás illetve az
értékesítés során elhangzó
párbeszédek megtervezése és
kivitelezése a marketingkoncepció
figyelembevételével
b, a vendégeknek való
információnyújtás illetve az
értékesítés során elhangzó
párbeszédek nyomon követése,
kiértékelése
c, egyszerű információnyújtás idegen
nyelven
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sorszám

A szakképzési profil
érintett része

Készségek és ismeretek, melyeket önálló
tervezés, kivitelezés és ellenőrzés útján kell
közvetíteni a diákok felé

Ajánlott időbeosztás a
képzési év heteire lebontva

1

4

5

Személyi állomány a, személyzet összeállítása
igazgatása (§ 8 Nr. 4) b, munka- és szociális jogi
rendelkezések valamint kollektív
szerződésjogi és vállalati
szabályozások feladatorientált
alkalmazása
c, díjelszámolás tételeinek kifejtése
d, munkaviszony létrehozásával és
megszüntetésével kapcsolatos
folyamatok kezelése
e, munkaidő illetve munkától való
távollétek adminisztrációjával
kapcsolatos folyamatok kezelése
f, közreműködés képzési lehetőségek
megszervezésében és képzések
lebonyolításában
g, közreműködés a munkaerő
beszerzésben
h, munkamegbeszélések céljának,
jelentőségének szemléltetése
A vállalat működési
teljesítményének
szabályozása és
ellenőrzése (§ 8 Nr.
5)

a, adatok feldolgozása, ellenőrzése
b, költségellenőrzés, megfelelő
intézkedések indítványozása
c, árugazdálkodási rendszer
alkalmazása
d, vállalati mutatók kiértékelése,
illetve megfelelő intézkedések
indítványozása
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A szakács szakképzés kerettanterve
(a szakács szakképzésre vonatkozó szakképzési rendelkezés melléklete)
I. Szakmai alapképzés
1

2

3

4

sorszám

A szakképzési profil
érintett része

Készségek és ismeretek, melyeket önálló
tervezés, kivitelezés és ellenőrzés útján kell
közvetíteni a diákok felé

Ajánlott időbeosztás a
képzési év heteire lebontva

1

1

Szakképzés- és
munkajog, kollektív
szerződéssel
kapcsolatos jogok
(§ 3 Nr. 1)

a, a tanulószerződés
fogalmának ismertetése, különös
tekintettel annak megkötésére,
tartamára illetve lezárására
b, a tanulószerződésben felmerülő
kölcsönös jogok és kötelezettségek
megnevezése
c, a szakmai továbbképzési
lehetőségek ismertetése
d, a munkaszerződés lényeges
részeinek kiemelése
e, a gyakorlati helyet biztosító
vállalatra vonatkozó kollektív
szerződések lényegesebb
határozatainak megnevezése

2

A gyakorlati hely
felépítése és
szervezete (§ 3 Nr.
2)

a, a szakoktatást biztosító gyakorlati
hely felépítésének és feladatainak
ismertetése
b, a gyakorlati hely alapvető
funkcióinak, mint például áruvásárlás,
termelés, szolgáltatás, értékesítés és
adminisztráció, ismertetése
c, a gyakorlati hely illetve annak
dolgozóinak gazdasági
szervezetekkel, szakmai
képviseletekkel és szakszervezetekkel
való kapcsolatainak bemutatása
d, a gyakorlati hely vállalati
alkotmányjogi és személyzeti
képviseleti jogi szerveinek, azok
alapelveinek, feladatainak és
munkamódszereinek bemutatása

Biztonság és
egészségvédelem
munka közben (§ 3
Nr. 3)

a, annak megállapítása, hogy mely
tényezők veszélyeztethetik a
munkahelyen a biztonságot és az
egészséget illetve, hogy melyek azok
az intézkedések, amelyekkel ezek
megakadályozhatók

3

13
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3

a képzés egésze során
közvetítendőek

b, az adott szakmára vonatkozó
munkavédelmi- és baleset megelőzési
előírások alkalmazása
c, baleset esetén tanúsítandó
magatartás leírása, az első
intézkedések foganatosítása
d, megelőző tűzvédelmi előírások
alkalmazása; tűz esetén tanúsítandó
magatartás leírása, tűzoltási
intézkedések foganatosítása
4

Környezetvédelem
(§ 3 Nr. 4)

A szakmai hatáskörbe tartozó, üzemi
eredetű környezeti ártalmak
megakadályozásához való
hozzájárulás, főként
a, a gyakorlati helyen felmerülő
lehetséges környezeti ártalmak illetve
az intézmény környezetvédelemhez
való hozzájárulásának példákkal való
szemléltetése
b, a gyakorlati helyre vonatkozó
környezetvédelmi szabályozások
alkalmazása
c, gazdaságos és környezetkímélő
energia- és anyagfelhasználási
lehetőségek alkalmazása
d, hulladék képződésének
megelőzése; az egyes anyagok és
nyersanyagok környezetkímélő
módon történő eltávolításának
bevezetése
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5

6

7

8

Vendégekkel való
érintkezés,
információnyújtás
és értékesítés (§ 3
Nr. 5)

Eszközök, gépek és
használati cikkek
alkalmazása,
munkatervezés (§ 3
Nr. 6)

a, annak felvázolása és megindoklása,
milyen hatással lehet a külső
megjelenés és a viselkedés a
vendégekre
b, a vendéglátói feladatkör
megismerése
c, a vendégek információnyújtással,
ellátással és szolgáltatásokkal
kapcsolatos elvárásainak felvázolása
d, a feladatok, hatáskörök és
felelősségi körök kapcsán a gyakorlati
helyet biztosító vállalat
folyamatszervezési eljárásainak
figyelembevétele
e, vendégek fogadása és ellátása
f, szakmaspecifikus idegen nyelvű
szakkifejezések használata
g, a vendégek informálása a
szolgáltatás- és termékkínálatról
h, vélemények, megbízások átvétele
és továbbítása
i, szakmaspecifikus jogi előírások
alkalmazása

10

a, munkatevékenységek megtervezése
b, a munkahely előkészítése a
higiéniai és ergonómiai
követelmények figyelembevételével
c, a munkaelőkészületek adott
szakterületnek megfelelő módon
történő kivitelezése
d, az eszközök, gépek és használati
cikkek gazdaságos alkalmazása
e, az eszközök, gépek és használati
cikkek tisztítása és karbantartása

2

Higiénia (§ 3 Nr. 7) a, a személyes- és ipari higiénia
előírásainak, alapelveinek
alkalmazása
b, a fertőtlenítő- és tisztítószerek
gazdaságos használata

2

Konyhai
tevékenység (§ 3
Nr. 8)

12

a, a termékek minőségének
ellenőrzése, felhasználási lehetőségeik
szerinti rendszerezése
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b, egyszerűbb ételek elkészítése
bizonyos munkatechnikák,
ételkészítési technikák alkalmazásával
c, egyszerűbb ételek elkészítése a
receptúra, a dietetikai ismeretek
felhasználásával és a gazdaságosság
szempontjának figyelembevételével
d, egyszerűbb ételek elkészítése
előregyártott termékekből az egyes
előállítási szakaszok, a receptúra és a
gazdaságosság szempontjának
figyelembevételével
e, egyszerűbb ételek előírásoknak
megfelelő tálalása
f, közreműködés a termék
felkínálásában
9

10

11

Szolgáltatások (§ 3 a, a termékek eladhatóságának
Nr. 9)
ellenőrzése
b, forrázással készülő illetve forró
italok elkészítése, valamint italok
kimérése
c, ételek és italok szervírozása
valamint a fogyasztást követően az
asztal bontása
d, közreműködés a szolgáltatások és a
menükínálat bemutatásában
e, vállalati kasszarendszer kezelése
Irodai szervezet és a, munkahely-specifikus írásbeli
kommunikáció (§ 3 feladatok elvégzése
Nr. 10)
b, iratok iktatása és rendszerezése
c, nyilvántartó kartotékok és adattárak
vezetése, azok felhasználása a
munkahelyi feladatok teljesítése
során; az adatok biztosítása
d, az adatvédelem törvényi és vállalati
előírásainak alkalmazása
Árugazdaság (§ 3
Nr. 11)

a, áruk átvétele, azok ellenőrzése
súlyra, mennyiségre és látható
sérülésekre illetve az adott vállalatnál
kialakult gyakorlatnak megfelelő,
egyéb intézkedések foganatosítása
b, az áruk kívánalmaknak megfelelő
tárolása
c, raktárkészletek felügyelete
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II. Szakmaspecifikus szakképzés
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1

1

Vendégekkel való
érintkezés,
információnyújtás és
értékesítés (§ 3 Nr.
5)

a, vendég- illetve üzletorientált
kommunikáció
b, verbális és nonverbális kifejezési
módok alkalmazása
c, reklamációk fogadása,
feldolgozása és megoldási javaslatok
felvetése
d, a vendégek kéréseik, kívánságaik
szerint történő informálása

2

Eszközök, gépek és
használati cikkek
alkalmazása,
munkatervezés (§ 3
Nr. 6)

a, eszközök és gépek karbantartása,
gondoskodás a használati cikkek
helyreállításáról
b, a munkatevékenység
végeredményének ellenőrzése és
értékelése

3

Árugazdaság (§ 3 Nr. a, a termékek minőségének
11)
ellenőrzése, felhasználási
lehetőségeik szerinti rendszerezése
b, munkahely-specifikus
áruszükséglet megállapítása
c, rendelések leadása
d, leltározás és a leltár
eredményének továbbítása
e, az alapanyagok és használati
cikkek költségtudatos felhasználása
f, egyes kiegyenlítendő
szolgáltatások kiadásainak és
bevételeinek kiszámítása, annak
gyakorlása példák segítségével
g, eladási árak megállapítása a
vállalati kalkulációs séma alapján

4

Reklám és
a, eladásösztönzési
eladásösztönzés (§ 3 tevékenységekben való
Nr. 12)
közreműködés
b, alkalomhoz illő dekoráció
készítése
c, jó reklámhatású ajánlatok
kidolgozása
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Munka- és
konyhatechnikai
eljárások
alkalmazása (§ 3 Nr.
13)

a, munkatechnikák alkalmazása
b, ételkészítési technikák
alkalmazása
c, ételek tálalása
d, marinádok készítése
e, panír elkészítése
f, töltelékek elkészítése

Növényi
élelmiszerek
elkészítése (§ 3 Nr.
14)

a, saláták elkészítése
b, zöldségfélék és burgonya
elkészítése
c, hüvelyesek elkészítése
d, gabonafélék és őrlemények
elkészítése
e, tésztafélék és tésztaételek
elkészítése

Levesek és mártások a, alaplevek elkészítése
elkészítése (§ 3 Nr. b, híg levesek elkészítése
15)
c, sűrített levesek elkészítése
d, vajkeverékek elkészítése

Halak, kagylók és
rákok elkészítése (§
3 Nr. 16)

8

8

6

e, hideg és meleg mártások,
alapmártások és azok
továbbfejlesztett változatainak
elkészítése

4

a, tengeri és édesvízi halak
elkészítése
b, kagylók és rákok elkészítése

10

Húsok és belsőségek a, ételek elkészítése húsokból
feldolgozása (§ 3 Nr. b, ételek elkészítése belsőségekből
17)
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Vadak és szárnyasok a, ételek elkészítése házi- és
elkészítése (§ 3 Nr. vadszárnyasokból
18)
b, ételek elkészítése vadhúsokból
Előételek elkészítése a, előételek elkészítése és
és hidegtálak tálalása felszolgálása
(§ 3 Nr. 19)
b, tálak különböző termékekből
történő összeállítása, tálalása,
díszítése és felszolgálása
Tejtermékek és tojás a, sajtételek elkészítése
elkészítése (§ 3 Nr. b, ételek elkészítése túróból és
20)
joghurtból
c, tojásételek elkészítése
Tészták és masszák
elkészítése,
felhasználása (§ 3
Nr. 21)

a, alaptészták elkészítése és
felhasználása
b, masszák elkészítése és
felhasználása
c, előre elkészített tészták
felhasználása

Édességek
elkészítése (§ 3 Nr.
22)

a, puding elkészítése
b, krémes édességek elkészítése
c, édes tojásételek elkészítése
d, gyümölcsételek elkészítése
e, parfék elkészítése, jégrémek
tálalása
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