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KÉPZÉS MODULJAI
A pályázati forrásból megvalósuló kísérleti képzés a szállodaipar területén kísérli meg az
úgynevezett “többszakmás” szállodaipari technikus szakképesítéshez szükséges ismeretek,
készségek, kompetenciák átadását. A képzés Németországban már létező szállodaipari
technikus képzés modellje alapján első ízben valósul meg Magyarországon.
A tanfolyami résztvevő korszerű, a gyakorlatban is hasznosítható szállodaipari ismereteket
sajátíthat el a következő területeken és foglalkozási körökben: front office-back office
(szállodai portás, recepciós) bartender-mixer, barista, housekeeping, szállodaipari higiénia.
A résztvevő számára a tesztkurzust követően lehetőséget biztosítunk arra, hogy a képzést
átadó német intézményben folyó képzésbe is becsatlakozhasson, majd a megszerzett tudásáról
a magyar nyelvű tanúsítvány mellett német nyelvű tanúsítványt szerezzen. A tanúsítványokat
igény szerint a modulokról is kiállítjuk, így az négy szakképesítésről is megszerezhető.
Modulok meghatározása:
Modul I.
A front office, back office (szállodai portás, recepciós) képzési modul célja: hogy a képzésben
résztvevő elsajátítsa a szállodai portával, recepcióval kapcsolatos azon feladatokat, melyek a
mindennapi életben a tevékenységi körön belül elengedhetetlenek. A front office – back office
ügyintéző idegen nyelveket jól beszél, ellenőrzi a szolgáltatás igénybevételét, felméri a
szálloda vendégeinek elégedettségét, kommunikációs és médiakapcsolatokat szervez. A
mindennapokban szabadidős tevékenységeket szervez, szükség esetén intézkedést hajt végre.
Rendszeresen tovább képezi magát, részt vesz szakmai előadáson. Szabadidős
tevékenységeket szervez, ajánl a szálloda vendégei részére, utazásokhoz jegyet rendel, és
információkkal látja el a szálloda vendégeit. Naprakészen tartja az értékesítéssel kapcsolatos
információkat.
Modul II.
Bartender-mixer képzési modul célja: olyan szakemberek képzése, akik képesek a vendégek
által igényelt italkülönlegességek elkészítésére, az udvarias, szakszerű felszolgálásra. A
bartender-mixer Feladatát esztétikusan és szakszerűen végzi, szakszerűen mér és választ ki
alapanyagokat. Higiénés szabályokat előírásoknak megfelelően alkalmazza. Előkészíti az
üzlet berendezését a nyitáshoz. Standolást végez, és pontos adminisztrációt vezet.
Árufeltöltéssel kapcsolatos teendőit szakszerűen végzi. Rendeléseket vesz fel. Italt ajánl a
vendégnek. A képzés során a résztvevők megismerkednek a szállodai berendezések
működésével, a működés alapszabályaival, gépek és berendezések beüzemelésével,
italkészítésnél alkalmazott eszközök szakszerű használatával, megfelelő poharak, tartozékok
és egyéb felszolgáláshoz elengedhetetlenül szükséges eszközök ismeretével, italok
csoportosításával, jellemzőivel, összetételével. Recepteket, italkülönlegességeket állítanak
össze, díszítéseket és a világszerte ismert italok szakszerű összekeverését sajátíthatják el
nálunk.
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Modul III.
A barista képzési modul célja: hogy a képzési modulon résztvevők a modern elméleti, és
gyakorlati képzés során szakmai ismereteket sajátítsanak el a kávéfőzés és a teakészítés
tudományterületén. A képzés során elsajátított szakmai ismeretek, készségek és képességek
alkalmassá teszik résztvevőinket a modern szakmai ismeretek befogadására, azok
továbbfejlesztésére korunk igényeinek megfelelően a jó ízű, valamint esztétikai
szempontoknak is megfelelő italkülönlegességek elkészítésére. A képzési modul során olyan
szakembereket készítünk fel, akik a világ bármely bárpultjában vagy kávézójában megállják a
helyüket.
Modul IV.
A housekeeping, szállodaipari higiénia képzési modul: olyan szakemberek képzése, akik a
szállodában a kulturált vendéglátáshoz szükséges higiéniai és tisztasági előírások betartásával
képesek a takarítási teendők ellátására. Betartják a tevékenységgel kapcsolatos előírásokat,
baleset esetén elsősegélyt nyújtanak és szükség esetén önállóan intézkednek. Rovarok elleni
védekezés eszközeit alkalmazza, külső és belső környezetet tisztán tartja, Igény szerint a
vendégek ruháit tisztán tartja, vasalja, kezeli, előkészíti. Ágyneműt, törölközőt cserél.
Megvarrja az elszakadt textíliát, mos, szárít, vasal. Igény szerint elvégzi a vendég ruháinak
tisztítását.
a) a kis és közepes szállodákban az igazgató irányításával a front office és a vendéglátást
területek vezetőinek mellérendeltségi viszonyában végzi feladatát
b) a housekeeping vezetője irányítja a gondnoknő, főszobaasszony tevékenységét
c) tartják a folyamatos kapcsolatot a recepcióval a szoba állapot jelzés vonatkozásában
(tisztítás, takarítás alatt, kiadható)
d) feladatuk a műszaki problémák feltárása, műszaki dolgozók felé történő jelzése, és a hiba
kijavításának ellenőrzése
e) esetlegesen a vendégek mosásra, vegytisztításra kikészített ruhájának kezelése
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KÉPZÉSI PROGRAM TEMATIKUS MAGYARÁZATA
Szállodaipari technikus képzési program tartalmi elemei
A képzés során
kompetenciák

megszerezhető képzési modulonként meghatározva

A képzésbe való bekapcsolódás és Érettségi /vendéglátó ipari előképzettség előny, de
nem feltétel/
részvétel feltételei
280 óra elmélet (2 hónap időtartam)
640 óra gyakorlat (4 hónap időtartammal)

A tervezett képzési idő

A képzés formái (egyéni felkészülés, Csoportos képzés
Frontális távoktatás
csoportos képzés, távoktatás)
A tananyag egységei (moduljai),
azok célja, tartalma, terjedelme, a
tananyagegységekhez
rendelt
elméleti és gyakorlati óraszám

1. Front office – back office ügyintézői; szállodai
recepciós ismeretek
2. Bartender-mixer ismeretek
3. Barista ismeretek
4. Housekeeping, szállodaipari higiénia
A képzés angol/német nyelvből szakmai idegen
nyelvi konzultációt is tartalmaz!

A maximális csoportlétszám

25 fő

A
képzésben
részt
vevő írásbeli és szóbeli vizsgák
Ötfokú skála
teljesítményét értékelő rendszer
Modulonként meghatározva
A képzésről, illetve a képzés egyes 1. Képzés moduljainak sikeres teljesítése
egységeinek
(moduljainak) 2. Záróvizsga szerinti teljesítés
elvégzéséről
szóló
igazolás
kiadásának feltételei
A képzési program végrehajtásához képzési modulonként meghatározva
szükséges személyi és tárgyi
feltételek,
ezek
biztosításának
módja
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ALAPFOGALMAK ÉRTELMEZÉSE
Szakmai készség fogalma
A szakképesítésre jellemző munkatevékenység automatikus, a tudat közvetlen irányítása
nélkül működő összetevője, eleme, amelynek szintje az adott készség birtoklása révén
végezhető tevékenység tartalmát tükrözi.

Szintjei
5. szint
A szakember a szokásostól eltérő munkahelyi körülmények között is képes a tanult ismeretek
magas szintű, önálló, gyors, hibátlan és szakszerű alkalmazására, tevékenységének és a
munka eredményének önálló ellenőrzésére.
4. szint
A szakember a szokásostól eltérő munkahelyi körülmények között is, közvetlen vezetői,
illetve szakmai irányítás nélkül, önállóan, gyorsan, kevés hibával képes a tanult ismeretek
szakszerű alkalmazására, a munka eredményének ellenőrzésére, a feltárt hibák javítására.
3. szint
A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen vezetői, illetve szakmai
irányítás nélkül, források és segédeszközök igénybevételével képes a tanult ismeretek önálló,
gyors és szakszerű alkalmazására, a feltárt hibák javítására.
2. szint
A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között, rendszeres irányítás mellett képes a
munkavégzésre, illetve a feladat ellátására, a hibák segítséggel történő feltárására és azok
önálló javítására.
1. szint
A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között folyamatos irányítás és célzott
segítségnyújtás mellett képes a munkavégzésre, illetve a feladat ellátására, az ismeretek
megfelelő minőségű alkalmazására.
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SZAKMAI ISMERETEK FOGALMA
A munkatevékenység során közvetlenül használt, alkalmazott technológiai szabályokra, a
műveletek során használt anyagok, tárgyak, eszközök viselkedésére, összetettebb eszköz- és
forráshasználatra, számszerű paraméterekre és minőségi jellemzőkre, továbbá a munka
közben szokásosan előforduló, szükséges döntéseket meghatározó, valamint a munkavégzés
feltételeire és hatásaira, a műveleti előírásoktól, munkabiztonsági, környezetvédelmi
szabályoktól való eltérés kockázataira és következményeire vonatkozó információk és adatok.
Típusai
A szakmai ismeretek alkalmazási típusának megítélésekor nem kell figyelembe venni, hogy
az ismeret mennyire bonyolult, megtanulásához milyen alapismeretekre van szükség stb.
“A” típus (legmagasabb)
Önálló, gyors és hibátlan ismeretalkalmazás.
Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a
munkafeladat kockázattal jár (baleseti, környezeti, kártételi stb.); egyszerűek, előre
tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a kompetencia pótolhatatlan,
hiánya vagy hibázás esetén meghiúsul a munkatevékenység.
“B” típus
A szokásos munkahelyi körülmények között hibátlan ismeretalkalmazás, hibázás esetén
meghiúsul a munkatevékenység.
“C” típus (középső)
A szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen személyes vezetői, szakmai irányítás,
közreműködés nélkül, de források, segédeszközök igénybevételének lehetősége mellett;
tájékozódásra, előzetes próbára, segédtevékenységekre is elegendő idő alatti; összességében,
illetve önellenőrzés és javítás után megfelelő minőségű eredménnyel történő
ismeretalkalmazás. Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű
megkövetelni, ahol a munkafeladat nem jár munkabiztonsági, környezeti, illetve jelentős
anyagi kártételi kockázattal; összetettek, de meghatározó elemeikben előre tervezhetők,
ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a kompetencia nehézségek árán kiváltható,
hiánya vagy hibázás esetén általában nem hiúsul meg a munkatevékenység.
“D” típus
Részben közvetlen személyes vezetői, szakmai irányítással, részben önállóan végzett
megfelelő ismeretalkalmazás.
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“E” típus (legalacsonyabb)
A szokásos munkahelyi körülmények között vezetői, szakmai irányítás mellett, személyes, a
feladatra célzott segítség lehetősége mellett; kérdésfeltevésre, feladat közbeni értelmezésre,
tájékozódásra, eszközhasználatra elegendő idő alatti; a hiba ismeretében javított, legalább
egyes meghatározó részleteiben megfelelő minőségű ismeretalkalmazás. Ilyen típusú
ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a
munkafeladat nem jár munkabiztonsági, környezeti, illetve anyagi kártételi kockázattal;
összetettek, csak egyes elemeikben tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek;
valamint a személyes szerep közreműködésre, részvételre korlátozódik.
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SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS
A TELJES KÉPZÉSI PROGRAMRA VONATKOZÓ ADATOK /FŐMODUL/

1. A program megnevezése: szállodaipari technikus
2. A program besorolása: szakmai képzés
3. Szakmai képzés esetén szakmacsoport megjelölése a 150/2012. Korm. r. 2.2.5. pontja
alapján
Vendéglátás- turisztika
4. A program célja
A képzés célja, hogy a hozzánk jelentkező résztvevők az érettségit követően az elméleti
tudásukat a gyakorlatba átültetve is meg tudják valósítani, így szerezzenek korszerű, a
gyakorlatban is hasznosítható szállodaipari ismereteket a következő területeken front officeback office (szállodai portás, recepciós) bartender-mixer, barista, housekeeping, szállodaipari
higiénia.
A résztvevő számára a tesztkurzust követően lehetőséget biztosítunk arra, hogy a képzést
átadó német intézményben folyó képzésbe is becsatlakozhasson, majd a megszerzett tudásáról
a magyar nyelvű tanúsítvány mellett német nyelvű tanúsítványt szerezzen. A tanúsítványokat
igény szerint a modulokról is kiállítjuk, így az öt szakképesítésről is megszerezhető.
5. A program célcsoportja
Mindenki, aki legalább a 18. évét betöltötte, érettségivel rendelkezik és a szállodaiparban
kíván elhelyezkedni.
6. A program során megszerezhető kompetenciák
A kompetenciákat a képzési programban modulonként határozzuk meg, melykompetenciák
segítségével a az adott szakképesítési területen önálló tevékenységre alkalmassá válnak.
7. A programba való bekapcsolódás feltételei
Végzettség

Szakmai gyakorlat
Egészségügyi alkalmasság
Előzetesen elvárt ismeret(ek)
Egyéb feltétel(ek)

érettségi /vendéglátó ipari
előképzettség előny, de nem
feltétel/
nem szükséges
szükséges
nem szükséges
nincs
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8. A programban való részvétel feltételei
Részvétel követésének módja
Megengedett hiányzás
Egyéb feltétel(ek)

haladási napló és jelenléti ív
összes óraszám legfeljebb 20%-a
-

9. A képzés fogyatékkal élők, vagy hátrányos helyzetűek számára is elérhető, a speciális
képzési igények figyelembevétele az alábbiak szerinti :
Képzésünk jellegét, és kimeneteli követelményeit figyelembe véve a képzésben a legtöbb
fogyatékosságot nem tudjuk figyelembe venni, hiszen képzésünk kimenete megkívánja az ép
mozgáskoordinációt, gondolkodást és az érzelmi stabilitást, a tanulási képességek helyénvaló
alkalmazását, a jó mozgás, beszéd és hallásképességet. Ezeket összegezve képzésünkben
kizárólag a látássérülteket, azon belül a gyengén látássérült – szemüveges – résztvevőket
tudjuk csak képezni, mert ez az egyetlen olyan megengedhető fogyatékosság, melynek
fennállása a képzésben való részvételt, a képzés kimeneti eredményben való sikerességet, a
felhasznált tudást nem hátráltatja.
A képzéshez szükséges speciális A képzés a képzésben résztvevő oktatótól
szaktudás
biztosítása,
speciális külön szaktudást nem igényel.
környezet
kialakítása,
akadálymentesítés
A foglalkozás speciális módszerei
Szakorvosi
véleményt
kérünk
a
résztvevőktől a fogyatékosság meglétről, így
a speciális igényekre időben fel tudunk
készülni.
A speciális tananyagok, taneszközök
Tanterem erősebb megvilágítása.
Nyomtatott anyagot számukra nagyobb
betűmérettel bocsájtjuk a résztvevők
rendelkezésére.
Számítógéphez kapcsolt BRAILAB PC
beszélőegységgel
hangos
tananyag
felolvasást biztosítunk.
Tananyag auditív módszerrel történő
átadása.
A
résztvevők
teljesítményének A résztvevő felmentést kap az írásbeli vizsga
értékelése, illetőleg a vizsgáztatás alól, melyet szóbeli vizsgával pótolunk.
során alkalmazott speciális eljárások
Tervezett képzési idő
Teljes képzési idő
Ebből elmélet
Ebből gyakorlat
Intenzitása

920 óra
280 óra
640 óra
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Tanóráink
Képzési
nap Képzési
hét Képzési
hónap
intenzitását
a intenzitástól
intenzitástól
intenzitástól
résztvevői
függ.
függ.
függ.
igényekhez igazítjuk,
tehát
annak
meghatározása
a
résztvevővel kötött
megállapodás
függvénye.
A
teljes
képzés
tervezett időtartama 6
hónap (ebből 2 hónap
elmélet és 4 hónap
gyakorlat).
A teljes képzési idő
nem haladhatja meg a
12
hónap
időtartamot.
10. A képzés módszerei és formája
A képzés módszereit a képzési modulokon belül szabályozzuk, a modulcélokkal összhangban.
11. A program moduljai
A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás
M-01
M-02
M-03
M-04

front office-back office (szállodai portás, recepciós)
bartender-mixer
barista
housekeeping, szállodaipari higiénia (szállodai szobaasszony)

12. A program folyamata
A képzési folyamat részletes (a képzés szakmai előkészítését, szervezését, lebonyolítását és
zárását meghatározó) leírása.
13. A program folyamata
I. A képzési tevékenység előkészítése, tervezése:
Intézményünkben a képzés előkészülete két megoldással realizált:
1.Résztvevő önmaga jelentkezik – székhelyünkön kerül lebonyolításra.
2.Megbízás, előszervezés illetve pályázat alapján egy lőre meghatározott létszámú csoport
oktatását vállaljuk – megrendelővel kötött egyezség alapján (jogszabályi követelmények
figyelembevételével)
1. Résztvevő jelentkezése:
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Képzéseinket folyamatos meghirdetés mellett indítjuk, ennek előfeltétele a csoportlétszám
ideális összeállása (létszám, tudásszint stb.).
A fentiek együttállását követően értesítjük a jelentkezőket a képzés indulási feltételeiről
ajánlat formájában. Az ajánlat tartalmaz minden olyan fontos elemet, amelynek segítségével a
jelentkező eldöntheti, hogy kíván-e együtt tanulni velünk.
-

ajánlat (az ajánlat és a jelentkezési lap sorrendje felcserélhető, szituációfüggő,
lényegében mindkét pontot megvalósítjuk)
jelentkezési lap – nyilatkozat tétellel
felnőttképzési szerződés
képzés elindítása
haladási napló és jelenléti ív vezetése (jelölve az esetleges hiányzásokat)
modul során és modul végén értékelés
tanúsítvány kiadása és átvétele
elégedettségmérés (résztvevőnként és oktatónként/csoport)
statisztika készítése – OSAP

2. Előszervezett csoport indításánál:
Megbízás esetén a vállalati vezető, vagy vállalati középvezető keres meg minket azzal a
szándékkal, hogy dolgozóikat képezzük tovább jelen képzési programunk keretein belül. A
vállalat már egy komplett csoporttal várja a képzés megkezdését.
Ebben az esetben a vállalat kapcsolattartójával egyeztetjük le a lényegi-, illetve
ténykérdéseket. Majd a keretszerződés megkötésekor átadjuk neki a képzéssel kapcsolatos
alapvető dokumentációkat, a képzési programot, a jelentkezési lapokat és a felnőttképzési
szerződéseket. A képzési szerződés megkötésekor egyeztetjük a kezdési időpontokat és a
vállalat által biztosított helyszínen megkezdjük a képzést.
Az előszervezett csoportoknál kizárólag a képzés megkezdése és a képzési helyszín
megválasztása különbözik a megszokottól, minden egyéb folyamat – amely a lebonyolítást
illeti – megegyezik a megszokott rendszerrel. (Lásd alul.)
Az előszervezett képzéseknél csak akkor áll módunkban megkezdeni a munkát, ha a képzést
igénylő az akkreditációs követelményeknek megfelelő tantermet biztosít.
II. A képzés indítása:
A képzés indításakor a tanfolyam felelőse tájékoztatja a résztvevőket, a képzés során:
- velük szemben támasztott követelményekről,
- az intézmény által nyújtott szolgáltatásokról,
- a képzési folyamatról,
- a számonkérésekről,
- a vizsga lehetőségeiről, módjáról, és
- a panaszkezelés lehetőségeiről.
- ennek tényéről jelentkezőinket nyilatkoztatjuk
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Ezután következik a képzés lebonyolítása a kiadott ütemterv és a képzési programban
meghatározott módon.
Röviden a képzés menetéről:
- haladási napló és jelenléti ív vezetése (jelölve az esetleges hiányzásokat)
- modul során és modul végén értékelés
- tanúsítvány kiadása és átvétele
- elégedettségmérés (résztvevőnként és oktatónként/csoport)
- statisztika készítése – OSA
III. A képzés befejezése:
A zárás feltételei a PA I. illetve a PA II. adatlapok vonatkozó előírásainak megfelelően
történik. A képzés modulrendszerű, kimenete a modulokban meghatározott. Minden modul
önálló egységet alkot, de az ellenőrzésre, visszacsatolásra vonatkozó szabályozás minden
modulban azonos módon és azonos feltételekkel történik.
- modul végén értékelés (modulzáró)
- tanúsítvány kiadása és átvétele
- elégedettségmérés (résztvevőnként és oktatónként/csoport)
- statisztika készítése – OSAP
14. Csoportlétszám
Minimum 10 fő
Maximum 25 fő
15. A program során alkalmazott értékelési rendszer
Számonkérések formája
programmodulonként szabályozott
Számonkérések
programmodulonként szabályozott
rendszeressége
Számonkérések tartalma
programmodulonként szabályozott
A felnőttek tudásszintjének programmodulonként szabályozott
ellenőrzésére
szolgáló
módszer(ek)
Megszerezhető minősítések
Megszerezhető
minősítésekhez
tartozó
követelményszintek

Elégséges (2), Közepes (3), Jó (4), Jeles (5)
51%- Elégséges
61%- Közepes
71%- Jó
81%- Jeles
Sikertelen
teljesítés(ek) A sikertelen teljesítésnek következménye, hogy a kiadott
következménye(i)
tanúsítvány csak a képzésen való részvételt igazolja, a teljesítésre
vonatkozóan további információt nem tartalmaz.
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16. Az előzetesen megszerzett tudás elismerésének módja
A képzésben résztvevő a részletes modulkövetelmények tanulmányozása után jelentkezhet
előzetesen megszerzett tudásának felmérésére és annak beszámítására. Ez esetben a tudásszint
felmérése a modulkövetelményekkel és modulcélokkal koherens, továbbá azoknak megfelelő
kompetenciákat vizsgáló mérőeszköz segítségével történik. A képzés során a mérési
eredmények kiértékelését követően felmentés adható, ha a résztvevő jelen modul kimeneti
teljesítését legalább 75% eredményességgel teljesíti. Az előzetes tudás beszámításával
felmentést a résztvevő az általa kért és sikeresen (75% eredményességgel) teljesített modul
látogatása alól kaphatja.
17. A program zárása
programmodulonként szabályozott
programmodulonként szabályozott
Amennyiben a program záróvizsgával fejeződik be:
A program zárásának feltétele(i)
A program zárásának módja
A záróvizsga rendje

Záróvizsga teljesítése
Tanúsítvány kiadásával
Megegyezik az OKJ szakmai vizsgák vizsgáztatási
rendjével
A záróvizsga követelménye
Modulzáró igazolások megléte
A záróvizsga minősítési szintjei
Elégséges (2), Közepes (3), Jó (4), Jeles (5)
A különböző minősítésekhez tartozó 51%- Elégséges
követelményszintek
61%- Közepes
71%- Jó
81%- Jeles
Sikertelen teljesítés következménye
A sikertelen teljesítésnek következménye, hogy a
kiadott tanúsítvány csak a képzésen való részvételt
igazolja, a teljesítésre vonatkozóan további információt
nem tartalmaz.
18. A program elvégzését igazoló irat
a) Bizonyítvány
b) Tanúsítvány
19. A program elvégzését igazoló irat kiadásának feltételei
A képzési szerződésben foglaltak teljesítése.
20. A program megvalósítására vonatkozó szabályozások
Felnőttképzési törvény vonatkozó rendelkezései valamint a hozzá tartozó felnőttképzési és
szakmai szabályok.

KOTK Training Center - Tempus Public Foundation
Reference number: 12/0034-L/4840
Tel: +36/70/701 -2545; Fknysz.: 01-0569-04
15/61

21. A résztvevők elégedettségére, a képzés megvalósulására, valamint eredményességére
vonatkozó információgyűjtés eljárása, a visszajelzések feldolgozásának és
hasznosításának módja
a. A résztvevők elégedettségére vonatkozó információgyűjtés eljárása és tartalma
Az intézmény minőségirányítási rendszere által szabályozott és erre a célra kialakított
értékelés a modulok tartalmára, az előadóra, a módszerekre, a tananyagra, a szervezésre
vonatkozó pozitív és negatív állításokra vonatkozó elégedettségi kérdőív kerül kiosztásra a
résztvevők számára a képzési modulok végén. Ezt követi a név nélkül kitöltött kérdőívek
begyűjtése és kiértékelése, majd azokból történő következtetések levonása, visszacsatolása.
b. A képzés megvalósulására vonatkozó információgyűjtés eljárása és tartalma
Az információgyűjtés eljárását minőségirányítási rendszerünkben foglaltak alapján végezzük,
melynek fő tartalma az információ gyűjtése és a kigyűjtött információk értékelése,
visszacsatolása.
Tartalma és folyamatban elhelyezett meghatározása:
-

oktatók által a képzési modul(ok) során és végén elkészített haladási feljegyzés illetve
az óralátogatási feljegyzés alapján
a képzési program szerinti megvalósulását a haladási napló valamint az óralátogatások
alapján értékeljük

Az adatgyűjtést a szerződések, jelenléti ívek, haladási napló, egyéb dokumentumok elemzése
során végezzük el, így az információgyűjtés eredménye az éves önértékelésben jelenik meg.
Az információgyűjtés kiterjed a résztvevők véleményének a kikérésére (résztvevői
elégedettség mérés) kérdőíveken keresztül.

c. A képzés eredményességére vonatkozó információgyűjtés eljárása és tartalma
A képzés eredményességének vizsgálata során a képzésben résztvevők eredményességét
(lemorzsolódások száma, képzést elvégzők száma, a tanúsítványt megszerzők száma) és a
képzés eredményességét vizsgáljuk. A képzésre vonatkozó információgyűjtés a képzésben
résztvevőknek kiosztott kérdőívek és azok kiértékelése alapján a képzés zárását követő
hónapban történik.
A tanfolyam során a résztvevők modulzáró vizsgákat illetve közbenső felméréseket végeznek,
melynek eredményét összesítjük.
d. A visszajelzések feldolgozásának és hasznosításának módja
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A képzés során összegyűjtött információkat (elégedettség, képzési eredményesség, felmerült
problémák, stb.) a tanfolyam végén összegezzük, majd meghatározott időközönként
(minőségirányítási rendszer alapján meghatározott) kiértékeljük.
Amennyiben a kapott eredmények korrekciót vagy beavatkozást igényelnek, úgy
megoldásokat keresünk a problémák kiküszöbölésére, és elkerülésére prevenció/korrekció).
Kelt: Budapest, 2012. május 02.

........................................................
MAGYAR PARTNER KÉPVISELŐJE

.......................................................
SZLOVÁK

KÉPVISELŐJE

........................................................
NÉMET PARTNER KÉPVISELŐJE
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PARTNER

FRONT OFFICE

– BACK OFFICE ÜGYINTÉZŐ ( SZÁLLODAI RECEPCIÓS ) ISMERETEK

A SZAKKÉPESÍTÉS MUNKATERÜLETÉNEK RÖVID, JELLEMZŐ LEÍRÁSA:
A front office, back office (szállodai portás, recepciós) képzési modul célja: hogy a képzésben
résztvevő elsajátítsa a szállodai portával, recepcióval kapcsolatos azon feladatokat, melyek a
mindennapi életben a tevékenységi körön belül elengedhetetlenek. A front office – back office
ügyintéző idegen nyelveket jól beszél, ellenőrzi a szolgáltatás igénybevételét, felméri a
szálloda vendégeinek elégedettségét, kommunikációs és médiakapcsolatokat szervez. A
mindennapokban szabadidős tevékenységeket szervez, szükség esetén intézkedést hajt végre.
Rendszeresen tovább képezi magát, részt vesz szakmai előadáson. Szabadidős
tevékenységeket szervez, ajánl a szálloda vendégei részére, utazásokhoz jegyet rendel, és
információkkal látja el a szálloda vendégeit. Naprakészen tartja az értékesítéssel kapcsolatos
információkat.
A PROGRAM SORÁN ALKALMAZOTT ÉRTÉKELÉSI RENDSZER
Számonkérések formája
Számonkérések rendszeressége
Számonkérések tartalma
A felnőttek tudásszintjének ellenőrzésére
szolgáló módszer(ek)

Szóbeli, írásbeli és gyakorlati feladatok
Programmodul végén egy alkalommal
A modul során megszerzett ismeretek
A témafeldolgozás műhelymunkával, a kapott
eredmény és az odavezető út prezentálása.

A PROGRAMMODUL IDŐTARTAMA
290

óra

Ebből
Elmélet
Gyakorlat

100
190

óra
óra

Intenzitás

Időtartam

Tanóráink intenzitását a résztvevői
igényekhez igazítjuk, tehát annak
meghatározása a résztvevővel kötött
megállapodás függvénye.
A teljes képzés tervezett időtartama 6
hónap (ebből 2 hónap elmélet és 4
hónap gyakorlat).
A teljes képzési idő nem haladhatja
meg a 12 hónap időtartamot.

Képzési
intenzit
nap
ástól
függ.

Képzési
intenzit hé
ástól
t
függ.
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Képzési
intenzitás
tól függ.

hónap

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
Front office – back office ügyintézői; szállodai recepciós
szakmai követelménymoduljai
M01-001

Kapcsolattartás és szervezés elmélet

M01-002

Ügykezelési ismeretek

M01-003

Szállodai ügyintézés

M01-004

Szakmai ismeretek alkalmazása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
M01-001 Kapcsolattartás és szervezés elmélet
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ellenőrzi a szolgáltatás igénybevételét
Felméri a szálloda vendégeinek elégedettségét
Idegen nyelven beszél
Kapcsolatot épít a szolgáltató és a szolgáltatást igénybevevő között
Kapcsolattartás, közvetítés
Kommunikációs és médiakapcsolatokat szervez
Köszönti a szálloda vendégit és fogadja őket
Mindennapi tevékenységet végez, szükség esetén intézkedést hajt végre
Programokat szervez, résztvevőket regisztrál
Reklamációt vezeti/ügyintéz/közvetít
Rendszeresen részt vesz szakmai konferencián/tréningen/előadáson
Sajtóanyagot állít össze
Szabadidős tevékenységeket ajánl a szálloda vendégeinek
Szabadidős tevékenységeket szervez, ajánl a szálloda vendégei részére
Tájékoztatást ad a vendégeknek (szolgáltatás)
Üzleti kommunikációval bánik, szabálykövető
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
Szakmai ismeretek:
B Fogyasztóvédelem és környezetvédelem
A Idegen nyelvtudás
A Információs technológia a szállodaiparban
B Konfliktus megoldás, váratlan helyzetek (vis maior)
B Marketing, PR eszközök
B Munkavédelem
A Önismeret, önfejlesztés, tudatos önfejlődés kialakítása
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A
B
A
A
A
A
C
A
A

Projektszervezés és kivitelezés (szervezéstől a lebonyolításig)
Reklamációs ügyek intézésének módjai
Szabadidős tevékenységek, programok kidolgozása és fejlesztése
Szállodai vendégek érdeklődésének felhívása, fenntartása, Szórakoztatása a szállodai
lehetőségeknek megfelelően
Szállodai vendégek fogadása, utaztatása (ügyfélellátás)
Tájékoztatás és felvilágosítás adása
Ügyfél elégedettség mérési technikák
Stratégiai feladatok (váratlan helyzet, szállodai szituációk)
Verbális kommunikációs technikák alkalmazása

Szakmai készségek:
5 Anyanyelv: beszédkészség (gyakorlat)
5 Anyanyelv: olvasott szövegértés
5 Anyanyelv: szövegfogalmazás (beszéd)
4 Anyanyelv: szövegfogalmazás (írás)
2 ECDL tananyag (1-5 modulok)
4 Irodai eszközhasználat
5 Piktogram-ismeret szakmai környezetben
5 Tájékozódás
5 Választott idegen nyelv: szaknyelv-beszédértés
5 Választott idegen nyelv: szaknyelv-beszédkészség
5 Választott idegen nyelv: szaknyelv-hallott szöveg megértése
5 Választott idegen nyelv: szaknyelv-olvasott szövegértés
4 Választott idegen nyelv: szaknyelv-társalgás telefonon idegen nyelven
5 Választott idegen: beszédkészség
Kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Önállóság
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Felelősségtudat
Külső megjelenés
Szervezőkészség
Elhivatottság, elkötelezettség
Prezentációs készség
Irányítási készség
Interperszonális rugalmasság
Udvariasság
Kommunikációs rugalmasság
Meggyőzőkészség
Fogalmazó készség
Kreativitás, ötletgazdagság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Figyelemmegosztás
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Elemző készség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
M01-002 Ügykezelési ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Adatszolgáltatás, statisztika
Banki műveletek végzése
Bevétel-kiadás bizonylatolása, elszámolás
Bizonylatolás, elszámolás, adminisztráció
Biztonságtechnika műveletek (előírások betartása, betartatása)
Gazdálkodás (ügyfél-szolgáltató)
Informatikai programokat alkalmaz
Nyomtatványok kitöltése (banki, gazdasági ügykezelés)
Pénzügyi elszámolások ügykezelése (bevételek-kiadások)
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
Szakmai ismeretek:
B Dokumentumvezetés (adminisztráció, jegyzőkönyvezés)
A Gazdálkodási adminisztráció
A Szállodagazdasági ügyvitel
A Üzleti adminisztráció
Pénzforgalmi műveletek (készpénz, bankkártya, számlavezetés)
C EU-s szabályok a fogyasztóvédelemben
C Belső szabályrendezés a fogyasztóvédelemben
C Fogyasztóvédelmi jog és intézményrendszere
C Fogyasztóvédelmi szabályok alapismerete
B Gazdasági alapok
C Jogi alaptanok
C Jogorvoslati rendszer (vásárlói panasz körében)
C Statisztika
Szakmai készségek:
2 ECDL tananyag (1-5 modulok)
5 Infokommunikációs ismeretek
5 Kommunikáció készség javítás (verbális formák)
4 Számítógépes ismeretek, szkenner használat
4 Telefon és telefax műveletek (magyarul és a választott idegen nyelven)
5 Választott idegen nyelv: kommunikáció gyakorlat
Kompetenciák:
Emlékezőképesség
Empatikus készség
Figyelemmegosztás
Fogalmazó készség
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Határozottság
Információgyűjtés
Ismeretek helyén való alkalmazása
Ellenőrzőképesség
Kezdeményező készség
Megbízhatóság
Módszeres munkavégzés
Problémamegoldás
Rugalmasság
Szervezőkészség
Udvariasság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
M01-003 Szállodai ügyintézés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Átadja a szobakulcsot
Átadó füzetben rögzíti az eseményeket
Átutalásos fizetés esetén ellenőrzi a szükséges adatokat
Éjszakai záráskor ellenőrzi a terheléseket a vendégszámlán
Ellenőrzi a szobákat
Ellenőrzi a szolgáltatás igénybevételét
Elveszett csomagok esetén segítséget nyújt
Elveszett szobakulcsok pótlása
Felméri a szálloda vendégeinek elégedettségét
Felügyeli az épületvédelmi rendszereket
Foglaltság-előrejelzésekről értesíti az érintett részlegeket
Gondoskodik váltópénzről
Idegen nyelven beszél
Információt ad a szállodáról, szolgáltatásokról
Kapcsolatot épít a szolgáltató és a szolgáltatást igénybevevő között
Kapcsolattartás, közvetítés
Kitölteti a bejelentőlapot
Lopás esetén értesíti a rendőrséget
Minőségbiztosítási rendszert ellenőrzi
Műszaki meghibásodások elhárítása
Műszakváltáskor kasszát csinál
Programokat szervez, résztvevőket regisztrál
Repülőjegyet konfirmáltat
Sajtóanyagot állít össze
Szabadidős tevékenységeket ajánl a szálloda vendégeinek
Szabadidős tevékenységeket szervez a szálloda vendégeinek
Tájékoztatást ad a vendégeknek (szolgáltatás)
Tájékoztatja a vendégeket az értékmegőrzési lehetőségekről
Taxit hív, transzferszolgáltatásokat intéz
Telefonközpontot kezel, igény szerint ébresztést végez
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Törvényi rendelkezéseket betartja
Tűz esetén intézkedik
Üzenetek vesz fel és ad át
Üzleti kommunikációval bánik, szabálykövető
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
Szakmai ismeretek:
A Idegen nyelvtudás
A Információs technológia a szállodaiparban
B Marketing, PR eszközök
A Projektszervezés és kivitelezés (szervezéstől a lebonyolításig)
A Szabadidős tevékenységek, programok kidolgozása és fejlesztése
A Szállodai vendégek érdeklődésének felhívása, fenntartása,
A Szállodai vendégek szórakoztatása a szállodai lehetőségeknek megfelelően
A Tájékoztatás és felvilágosítás adása
A Szállodai vendégek fogadása, utaztatása (ügyfélellátás)
C Ügyfél elégedettség mérési technikák
A Verbális kommunikációs technikák alkalmazása
Szakmai készségek:
2 Számítógép kezelés, használat
2 Piktogramok, feliratok értelmezése, megértése
3 Tájékozódás
4 Köznyelvi szöveg: értése, átadás-átvétel
4 Köznyelvi szöveg: írott fogalmazás
5 Infokommunikációs eszközök kezelése, használata
5 Kommunikációs készég
5 Szakmai szöveg: értése, átadás-átvétel
5 Szakmai szöveg: írott fogalmazás
5 Telefonálás idegen nyelven
5 Választott idegen nyelv: beszédkészség
5 Választott idegen nyelv: értése, átadás-átvétel
5 Választott idegen nyelv: írott fogalmazás
Kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Érzelmi stabilitás
Figyelemmegosztás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Kezdeményezőkészség
Konfliktuskezelő készség
Konfliktusmegoldó készség
Konszenzuskészség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Logikus gondolkodás
Megbízhatóság
Önállóság
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Pontosság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Rendszerező képesség
Stressz tűrő képesség
Szervezőkészség
Szorgalom, igyekezet
Udvariasság

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
M01-004 Szakmai ismeretek alkalmazása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Adminisztrál
Csomagokkal, levelekkel kapcsolatos feladatokat lát el
Étkezéssel kapcsolatos feladatokat lát el
Kedvezménykártyákat ismer, elfogad és kezel
Minibár fogyasztást biztosít, rendez, adminisztrál
Munkatársakkal információs kapcsolatot tart fenn, különös tekintettel a Housekeepingre
Panaszkezelési szabályzatnak megfelelő minőségirányítási feladatokat lát el
Számláz, valutát vált
Szobafoglalást végez, adminisztrál
Szobák aktuális állapotát adminisztrálja, lejelenti
Szobaszerviz szolgálatot lát el
Szolgáltatási feladatokat naprakészen tartja, ellenőrzi és információt biztosít
Szolgáltatásokkal kapcsolatos árinformációkat időszerű állapotban tartja (kedvezményeket
kezel)
Szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat lát el, ellenőriz, szervez, bonyolít
Telefonközpontot ellenőriz, kezel
Vendégek áthelyezésével kapcsolatos feladatokat végez
Vendégkönyvet vezet
Vendégtartozásokkal kapcsolatos feladatokat ellenőriz és kezel
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
Szakmai ismeretek:
A Adminisztráció
B Árukezelés és értékesítés
A Etika
A Gazdálkodás erőforrásokkal
B Gazdálkodás belső szolgáltatásokkal
A Rendkívüli helyzetek kezelése
B Szállodai üzemeltetés
A Szállodaipari ismeretek, szállodaüzemeltetés
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A Szervezeti felépítés ismerete
B Szolgáltatásokkal kapcsolatos szokások és elvárások
A Ügyfélkör, ügyfélismeret
A Ügyfél-kommunikáció
A Választott idegen nyelvi kommunikáció szakmai környezetben
A Verbális kommunikáció
Szakmai készségek:
5 Infokommunikáció kezelése
4 Köznyelvi szöveg: értése, átadás-átvétel
4 Köznyelvi szöveg: írott fogalmazás
3 Köznyelvi beszédkészség
5 Szakmai szöveg: értése, átadás-átvétel
5 Szakmai szöveg: írott fogalmazás
5 Szakmai nyelvű beszédkészség
2 Számítógép kezelés, használat
5 Telefonálás idegen nyelven
5 Választott idegen nyelv: értése, átadás-átvétel
5 Választott idegen nyelv: írott fogalmazás
5 Választott idegen nyelv: beszédkészség
Kompetenciák:
Éleslátás
Elhivatottság, elkötelezettség
Figyelemmegosztás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Konfliktuskezelő készség
Konfliktusmegoldó készség
Konszenzuskészség
Környezet tisztántartása
Körültekintés
Kreativitás, ötletgazdagság
Lényegfelismerés
Logikus gondolkodás
Megbízhatóság
Önállóság
Precizitás
Rendszerező képesség
Stressz tűrő képesség
Szervezőkészség
Szorgalom, igyekezet
Türelem
Udvariasság
Visszacsatolási készség
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I. MODUL
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Modulzáró vizsga eredményes letétele
2. A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész

2. vizsgarész

M01-001

M01-002

1. vizsgafeladat:

1. vizsgafeladat:

-

-

előre megadott szempontok alapján

-

az üzleti élet bonyolításához

összeállított helyzetgyakorlatok

nélkülözhetetlen teendők bemutatása,

megoldása

pénzügyi, jogi ismeretek alkalmazása

szóbeli kommunikációs eszközök

Vizsgatevékenység: Szóbeli

alkalmazásával

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15

Vizsgatevékenység: Gyakorlati

perc, válaszadási idő 15 perc)

Időtartama: 45 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

1. feladat 100%

3. vizsgarész
M01-003
1. vizsgafeladat:
-

2. vizsgafeladat:

az idegenforgalom és a vendéglátás

-

a munkavégzéssel kapcsolatos munka-,

alapvető feladatainak, valamint a front

tűz- és balesetvédelmi ismeretek,

office, back office munkájával

valamint az alapvető kapcsolati és

összefügg jogszabályok értelmezése és

viselkedési formák, szabályok

alkalmazásának ismertetése, szakmai

érvényesítése a gyakorlatban

idegen nyelv alkalmazása
Vizsgatevékenység: Szóbeli

Vizsgatevékenység: Gyakorlati
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Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, Időtartama: 60 perc
válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 45%
2. feladat 55%

4. vizsgarész
M01-004
1. vizsgafeladat:
-

2. vizsgafeladat:

a szálloda alapvető feladatainak, a

-

a szállodában előforduló

szállodai elhelyezés, ellátás és egyéb

helyzetgyakorlatoknak megoldása, előre

szolgáltatásokhoz tartozó feladatoknak,

megadott szempontok alapján.

valamint a front office, back office
munkaköréhez tartozó feladatoknak a
meghatározása
Vizsgatevékenység: Írásbeli

Vizsgatevékenység: Gyakorlati

Időtartama: 150 perc (felkészülési idő 15

Időtartama: 45 perc

perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 75%

1. feladat 100%

2. feladat 25%
4. vizsgarész

3. A szakmai vizsga értékelése %-osan: vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 25
2. vizsgarész: 25
3. vizsgarész: 25
4. vizsgarész: 25
4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -
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ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A KÉPZÉSI FELADATOK TELJESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK
MINIMUMA

Számítógép-laptop
Telefon
Fax
Pénztárgép
Elsősegélydoboz
UV lámpa
Kártyaleolvasó
Kulcskártya író
Széf
Videó
Tolmácsberendezés
Projektor
Tv
Vetítővászon
Zárt láncú videó rendszer
Nyomtató
Fénymásoló
Lamináló
Internet
Zsetonok
Hangosítás
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MODUL MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI FELTÉTELEK
Programban

Oktatott

betöltött szerep

témakör

oktató

1. modul

oktató

1. modul

oktató

1. modul

Követelmények (24/2004.(VI.22.) FMM rendelet I.sz. melléklete szerinti minimális követelmények)
Végzettség(ek)/sz

Szakmai

Oktatói

Felnőttképzés

akképzettség

gyakorlat

gyakorlat

i gyakorlat

felsőfokú/egyetem
vagy főiskola/
felsőfokú/egyetem
vagy főiskola/
felsőfokú/egyetem
vagy főiskola/

1 év

1 év

1 év

1 év

1 év

1 év

1 év

1 év

1 év

Egyéb követelmény(ek)
tevékenységre kötött szerződésben
rögzített elvárások
tevékenységre kötött szerződésben
rögzített elvárások
tevékenységre kötött szerződésben
rögzített elvárások

MODUL MEGVALÓSÍTÁSÁNAK TÁRGYI FELTÉTELEI
Képzési helyszín

Igénybevétel célja

Férőhelyek száma

tanterem

elméleti oktatás

legalább 25 fő

szálloda

gyakorlati képzés

egyéni elvárások
szerint, de legalább 12
fő

Minimálisan elvárt felszereltség
tanári asztal és szék, résztvevői asztalok és székek, tábla, fogas, szeméttároló,
számítástechnikai felszereltség (laptop, projektor), segédeszközök
szálloda felszereltsége a gyakorlati tevékenységeknek megfelelő szokásos
berendezéssel és felszereltséggel

MODUL CÉLJÁNAK ELÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÖTELEZŐ IRODALOM, ÉS AZOK BIZTOSÍTÁSÁNAK MÓDJA
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Cím

Szerző
KOTK és Partnerség

Kiadó neve, székhelye

Modulokhoz igazítva

KOTK, Budapest

Kiadás éve
2013.

Biztosítás módja
képző biztosítja

MODUL CÉLJÁNAK ELÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES AJÁNLOTT IRODALOM, ÉS AZOK BIZTOSÍTÁSÁNAK MÓDJA
Cím

Szerző
KOTK és Partnerség

A

Kiadó neve, székhelye

Modulokhoz igazítva

PROGRAMMODUL

KOTK, Budapest

MEGVALÓSÍTÁSÁRA

VONATKOZÓ

EGYÉB

FELTÉTEL(EK)
Egyéb feltételeket a projektfolyamatok kidolgozása során végezzük el. A fejlesztési munka
során elkészített anyagokat ezt követően a fenti táblázatban feltüntetjük.
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Kiadás éve
2013.

Biztosítás módja
képző biztosítja

BARTENDER - MIXER ISMERETEK

A SZAKKÉPESÍTÉS MUNKATERÜLETÉNEK RÖVID, JELLEMZŐ LEÍRÁSA:
Bartender-mixer képzési modul célja: olyan szakemberek képzése, akik képesek a vendégek
által igényelt italkülönlegességek elkészítésére, az udvarias, szakszerű felszolgálásra. A
bartender-mixer feladatát esztétikusan és szakszerűen végzi, szakszerűen mér és választ ki
alapanyagokat. Higiénés szabályokat előírásoknak megfelelően alkalmazza. Előkészíti az
üzlet berendezését a nyitáshoz. Standolást végez, és pontos adminisztrációt vezet.
Árufeltöltéssel kapcsolatos teendőit szakszerűen végzi. Rendeléseket vesz fel. Italt ajánl a
vendégnek. A képzés során a résztvevők megismerkednek a szállodai berendezések
működésével, a működés alapszabályaival, gépek és berendezések beüzemelésével,
italkészítésnél alkalmazott eszközök szakszerű használatával, megfelelő poharak, tartozékok
és egyéb felszolgáláshoz elengedhetetlenül szükséges eszközök ismeretével, italok
csoportosításával, jellemzőivel, összetételével. Recepteket, italkülönlegességeket állítanak
össze, díszítéseket és világszerte ismert italok szakszerű összekeverését sajátíthatják el.
A PROGRAM SORÁN ALKALMAZOTT ÉRTÉKELÉSI RENDSZER
Számonkérések formája
Számonkérések rendszeressége
Számonkérések tartalma
A felnőttek tudásszintjének ellenőrzésére
szolgáló módszer(ek)

Szóbeli, írásbeli és gyakorlati feladatok
Programmodul végén egy alkalommal
A modul során megszerzett ismeretek
A témafeldolgozás műhelymunkával, a kapott
eredmény és az odavezető út prezentálása.

A PROGRAMMODUL IDŐTARTAMA
210

óra

Ebből
Elmélet
Gyakorlat

60
150

óra
óra

Intenzitás

Időtartam

Tanóráink intenzitását a résztvevői
igényekhez igazítjuk, tehát annak
meghatározása a résztvevővel kötött
megállapodás függvénye.
A teljes képzés tervezett időtartama 6
hónap (ebből 2 hónap elmélet és 4
hónap gyakorlat).
A teljes képzési idő nem haladhatja
meg a 12 hónap időtartamot.

Képzési
intenzit
nap
ástól
függ.

Képzési
intenzit hé
ástól
t
függ.
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Képzési
intenzitás
tól függ.

hónap

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
Bartender-mixer ismeretek szakmai követelménymoduljai
M02-001

Bartender-mixer tevékenységek végzése

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
Bartender-mixer tevékenységek végzése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofilok:
Ellenőrzi a gépek működését
Italokat készít és szolgál fel
Feladatát esztétikusan és szakszerűen végzi
Szakszerűen mér és választ ki alapanyagokat
Higiénés szabályokat előírásának megfelelően alkalmazza
Minőségirányítási rendszereket az előírás szerint dokumentálja és követi azok előírásait
(pl.: HACCP)
Feladatelvégzéséhez elengedhetetlen szükséges eszközöket és alapanyagokat rendszeresen
ellenőrzi
Előkészíti az üzlet berendezését a nyitáshoz
Standolást végez, és pontos adminisztrációt vezet
Árufeltöltéssel kapcsolatos teendőit szakszerűen végzi
Rendeléseket vesz fel
Felméri a vendég ital-igényeit
Italt ajánl a vendégnek
Vendégekkel kommunikál, igényeikre odafigyel
Szakszerűen használja a gépeket és felszereléseit
Esztétikusan díszíti az italokat
Italkészítéshez szükséges eszközöket önállón beüzemeli
Megfelelő mennyiségben képes a vételezésre
Bárpulthoz tartozó foglalásokat, előrejegyzéseket adminisztrálja és követi a változásait
Tulajdonságprofil
Szakmai kompetenciák
Szakmai ismeretek:
A Színesztétika, színek harmonizálása, összeállítása
A Verbális kommunikáció
A Alapanyag és eszközgyakorlat
A Előkészítés
A Szokások, etikett
A Felszolgálás
A Hungarikumok
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A Késztermék előállítás és felszolgálás
A Italfajták és előállításuk
A Alapanyag származás
A Verbális kommunikáció eszközei
A Választott idegen nyelv: szakmai szókincs
A Anyanyelvű: szakmai szókincs
A Értékesítési praktikák
A Értékesítési gyakorlat
B Standolás, adminisztráció
B Felszolgálási gyakorlat
B Higiénia, HACCP
B Rendezvény lebonyolítás (elmélete és gyakorlata)
B Forma és esztétika
B Italmérés, fajsúly ismeretek
C Irányítási gyakorlat
D Italok tálalása, díszítése
Szakmai ismeretek:
3 Elemi számolási készség
5 Infokommunikációs eszközök kezelése, használata
5 Kommunikációs készég
4 Köznyelvi szöveg: értése, átadás-átvétel
4 Köznyelvi szöveg: írott fogalmazás
5 Szakmai szöveg: értése, átadás-átvétel
5 Szakmai szöveg: írott fogalmazás
3 Tájékozódás
5 Telefonálás idegen nyelven
5 Választott idegen nyelv: beszédkészség
5 Választott idegen nyelv: értése, átadás-átvétel
5 Választott idegen nyelv: írott fogalmazás
2 Választott idegen nyelv: piktogramok, feliratok értelmezése, megértése
Kompetenciák
Állóképesség
Elhivatottság, elkötelezettség
Figyelemmegosztás
Hatékony kérdezés készsége
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Kézügyesség
Kompromisszumkészség
Konfliktuskezelő készség
Konfliktusmegoldó készség
Konszenzuskészség
Környezet tisztántartása
Környezeti hatások, higiénia
Körültekintés
Kreativitás, ötletgazdagság
Kreatív ötletek, megoldások kipróbálása
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Külső megjelenés
Logikus gondolkodás
Megbízhatóság
Önállóság
Precizitás
Rendszerező képesség
Szorgalom, igyekezet
Udvariasság
Visszacsatolási készség
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II. MODUL
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Modulzáró vizsga eredményes letétele
2. A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész

2. vizsgarész

1. vizsgafeladat:

1. vizsgafeladat:

-

a bár működési alapszabályainak, a

-

a Mixer Világszövetség által

mixerrel szemben támasztott szakmai és

meghatározott 5 standard és egy fantázia

személyi elvárásoknak ismertetése, az

kevertital elkészítése

italok csoportosításának, a kevert italok
készítésének bemutatása

Vizsgatevékenység: Gyakorlati

Vizsgatevékenység: Szóbeli

Időtartama: 60 perc

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

perc, válaszadási idő 15 perc)

1. feladat: 100 %

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
3. A szakmai vizsga értékelése %-osan: vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 25
2. vizsgarész: 75
4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
-

alap adatlap előzetes tudásszint felmérésének értelmezésével kezelendő

5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: KOTK Training Center - Tempus Public Foundation
Reference number: 12/0034-L/4840
Tel: +36/70/701 -2545; Fknysz.: 01-0569-04
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ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A KÉPZÉSI FELADATOK TELJESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK
MINIMUMA

Szálloda berendezései, gépei
Felszolgáláshoz szükséges anyagok,
eszközök (evőeszközök,
tálalóeszközök)
Asztali díszítő elemek (gyertya, virág,
tükör stb.)
Tájékoztató és reklám anyagok és
eszközök (étlap, itallap, szóróanyagok
stb.)
Fémeszközök
Üveg eszközök
Papír eszközök
Textíliák
Kerámiák, porcelánok
Bútorzat
Gépek, berendezések
Étel kocsi
Ital kocsi
Italkeverés eszközei
Számítógép
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MODUL MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI FELTÉTELEK
Programban

Oktatott

betöltött szerep

témakör

oktató

1. modul

oktató

1. modul

oktató

1. modul

Követelmények (24/2004.(VI.22.) FMM rendelet I.sz. melléklete szerinti minimális követelmények)
Végzettség(ek)/sz

Szakmai

Oktatói

Felnőttképzés

akképzettség

gyakorlat

gyakorlat

i gyakorlat

felsőfokú/egyetem
vagy főiskola/
felsőfokú/egyetem
vagy főiskola/
felsőfokú/egyetem
vagy főiskola/

1 év

1 év

1 év

1 év

1 év

1 év

1 év

1 év

1 év

Egyéb követelmény(ek)
tevékenységre kötött szerződésben
rögzített elvárások
tevékenységre kötött szerződésben
rögzített elvárások
tevékenységre kötött szerződésben
rögzített elvárások

MODUL MEGVALÓSÍTÁSÁNAK TÁRGYI FELTÉTELEI
Képzési helyszín

Igénybevétel célja

Férőhelyek száma

tanterem

elméleti oktatás

legalább 25 fő

szálloda

gyakorlati képzés

egyéni elvárások
szerint, de legalább 12
fő

Minimálisan elvárt felszereltség
tanári asztal és szék, résztvevői asztalok és székek, tábla, fogas, szeméttároló,
számítástechnikai felszereltség (laptop, projektor), segédeszközök
szálloda felszereltsége a gyakorlati tevékenységeknek megfelelő szokásos
berendezéssel és felszereltséggel

MODUL CÉLJÁNAK ELÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÖTELEZŐ IRODALOM, ÉS AZOK BIZTOSÍTÁSÁNAK MÓDJA
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Cím

Szerző
KOTK és Partnerség

Kiadó neve, székhelye

Modulokhoz igazítva

KOTK, Budapest

Kiadás éve
2013.

Biztosítás módja
képző biztosítja

MODUL CÉLJÁNAK ELÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES AJÁNLOTT IRODALOM, ÉS AZOK BIZTOSÍTÁSÁNAK MÓDJA
Cím

Szerző
KOTK és Partnerség
A

Kiadó neve, székhelye

Modulokhoz igazítva

PROGRAMMODUL

KOTK, Budapest

MEGVALÓSÍTÁSÁRA

VONATKOZÓ

EGYÉB

FELTÉTEL(EK)
Egyéb feltételeket a projektfolyamatok kidolgozása során végezzük el. A fejlesztési munka
során elkészített anyagokat ezt követően a fenti táblázatban feltüntetjük.
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Kiadás éve
2013.

Biztosítás módja
képző biztosítja

BARISTA ISMERETEK

A SZAKKÉPESÍTÉS MUNKATERÜLETÉNEK RÖVID, JELLEMZŐ LEÍRÁSA:
A barista képzési modul célja: hogy a képzési modulon résztvevők a modern elméleti, és
gyakorlati képzés során szakmai ismereteket sajátítsanak el a kávéfőzés és a teakészítés
tudományterületén. A képzés során elsajátított szakmai ismeretek, készségek és képességek
alkalmassá teszik résztvevőinket a modern szakmai ismeretek befogadására, azok
továbbfejlesztésére korunk igényeinek megfelelően a jó ízű, valamint esztétikai
szempontoknak is megfelelő italkülönlegességek elkészítésére. A képzési modul során olyan
szakembereket készítünk fel, akik a világ bármely bárpultjában vagy kávézójában megállják a
helyüket.
A PROGRAM SORÁN ALKALMAZOTT ÉRTÉKELÉSI RENDSZER
Számonkérések formája
Számonkérések rendszeressége
Számonkérések tartalma
A felnőttek tudásszintjének ellenőrzésére
szolgáló módszer(ek)

Szóbeli, írásbeli és gyakorlati feladatok
Programmodul végén egy alkalommal
A modul során megszerzett ismeretek
A témafeldolgozás műhelymunkával, a kapott
eredmény és az odavezető út prezentálása.

A PROGRAMMODUL IDŐTARTAMA
210

óra

Ebből
Elmélet
Gyakorlat

60
150

óra
óra

Intenzitás

Időtartam

Tanóráink intenzitását a résztvevői
igényekhez igazítjuk, tehát annak
meghatározása a résztvevővel kötött
megállapodás függvénye.
A teljes képzés tervezett időtartama 6
hónap (ebből 2 hónap elmélet és 4
hónap gyakorlat).
A teljes képzési idő nem haladhatja
meg a 12 hónap időtartamot.

Képzési
intenzit
nap
ástól
függ.

Képzési
intenzit hé
ástól
t
függ.
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Képzési
intenzitás
tól függ.

hónap

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
Barista ismeretek szakmai követelménymoduljai
M03-001

Barista termelési és értékesítési feladatok

M03-002

Barista teakészítő termelő és értékesítő munkája

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
M03-001 Barista termelési és értékesítési feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Egyedi receptek alapján kávékülönlegességeket készít
Ellenőrzi és karbantartja a munkájához szükséges gépeket és berendezéseket
Infokommunikációs eszközöket alkalmaz és használ
Ismeri és működteti a HACCP rendszert
Ismeri a kávéfőzés történetét
Kávébemutatókat tart
Kávékülönlegességeket készít
Kommunikál a vendégekkel, figyelmüket fenntartja
Különböző eljárásokkal díszíti a kávét
Tanácsokkal látja el a kávéfogyasztó vendégeket
Tradicionális kávéfőzési technikákat alkalmaz
Ügyel a higiéniára, annak szabályait betartja és betartatja
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
Szakmai ismeretek:
A Ismeretekkel rendelkezik a barista feladatokról, melyeket alkalmaz
A Különleges eszpresszó készítési gyakorlatokat alkalmaz
A Ismeri az eszpresszó kultúra fortélyait
A HACCP rendszert működtet
A Ismeri a kávéfőzéshez szükséges eszközöket és megfelelően használja, karbantartja őket
A Minőségi kávé alapjai
A Kávédíszítési eljárások
A Kávékészítési eljárások
A Tradicionális kávéfajták elkészítése (pl.: olasz, német, angol, ír stb.)
A Tradicionális eszpresszó kultúra
A Tejes kávéitalok, jeges kávéitalok
A Tejhab készítés, öntés
A Török kávéfőzési eljárások
B A kávé története, a kávéfeldolgozás, kávéfajták
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Szakmai készségek:
5 Infokommunikációs eszközök kezelése, használata
5 Kommunikációs készég
5 Szakmai szöveg: értése, átadás-átvétel
5 Szakmai szöveg: írott fogalmazás
5 Telefonálás idegen nyelven
5 Választott idegen nyelv: beszédkészség
5 Választott idegen nyelv: értése, átadás-átvétel
5 Választott idegen nyelv: írott fogalmazás
Kompetenciák:
Áttekintő képesség
HACCP
Hibaelhárítás
Higiénia
Kapcsolattartó készség
Pontosság
Precizitás
Problémamegoldás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
M03-002 A teakészítő termelő és értékesítő munkája
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
A teafőzéshez szükséges gépeket és berendezéseket kezeli és karban tartja
Alkalomhoz, napszakhoz, évszakhoz, alkalomhoz igazodva teakülönlegességet készít,
ajánl
Gyógyteát készít
Higiéniai előírásokat ismeri és betartja
Ismeri a teafőzés történetét
Ismeri és alkalmazza a tradicionális készítésű teakülönlegességek fortélyait
Ismeri és működteti a HACCP rendszert
Nemzetközi és egyedi receptek alapján teakülönlegességeket készít
Tanácsot ad a teafogyasztó vendégeknek
Teabemutatókat tart
Teafüveket, gyümölcsteákat és gyógyteákat ajánl
Teához illő desszerteket ajánl, készít
Teaszertartásokat rendez
Teát készít különféle eljárásokkal
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
Szakmai ismeretek:
A Gyógyteák
A Gyümölcsteák
A Nemzetközi és tradicionális teatörténet ismerete
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A Tea tárolás
A Teafajták a napszakhoz, évszakhoz és alkalomhoz
A Teafajták, ízek és aromák
A Teák ajánlás, bemutatás
A Teaszertartások és kiegészítők
B Jellegzetes teacserjék ismerete
B Osztályozás
B Teaházak, teaszertartások
B Teakertek
B Teaszüret, betakarítás
B Teával készült ételek, sütemények, gyümölcsök
Szakmai készségek:
5 A teakészítés, a teafőzés és a teaszertartás gépeinek, eszközeinek szakszerű használata
5 HACCP rendszert működtet
5 Ismeretekkel rendelkezik a teatermelő és értékesítő feladatokról, melyeket alkalmaz
5 Ismeri a teafőzéshez szükséges eszközöket és megfelelően használja, karbantartja őket
5 Ismeri a teakultúra fortélyait
5 Különleges teakészítési gyakorlatokat alkalmaz
5 Olvasott szakmai szöveg megértése
5 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5 Teadíszítési eljárások
5 Tradicionális teakultúra
5 Tradicionális teafajták elkészítése (pl.: kínai, angol, német stb.)
Kompetenciák:
A környezet tisztántartása
Áttekintő képesség
HACCP
Hibaelhárítás
Higiénia
Kapcsolattartó készség
Pontosság
Precizitás
Problémamegoldás
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III. MODUL
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Modulzáró vizsga eredményes letétele
2. A szakmai vizsga részei:
1. Barista termelési és értékesítési feladatok
1. vizsgarész
2. vizsgarész

1. vizsgafeladat:
- eszpresszó kávét, kávékülönlegességeket
készít, tálal és szolgál fel
- kávéhoz illő ételeket, süteményeket és
italokat ajánl és szolgál fel
Vizsgatevékenység: Gyakorlati

1. vizsgafeladat:
- ismerteti a kávé történetét, kávétermő
helyeket, kávéfajtákat, a kávéfőzési
eljárásokat, és kávékülönlegességeket.
ismerteti a kávéfogyasztási szokásokat és
összefüggését a korszerű életmóddal, és
kávéfogyasztás kultúrájával

Időtartama: 60 perc

Vizsgatevékenység: Szóbeli

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%

Időtartama: 45 perc (ebből felkészülési idő
30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 100%

2. Barista teakészítő termelő és értékesítő munkája
3. vizsgarész

4. vizsgarész

1. vizsgafeladat:
- teát, gyümölcsteát, gyógyteákat,
teakülönlegességeket készít, tálal,
valamint teához illő ételeket,
süteményeket, gyümölcsöket és italokat
ajánl és szolgál fel

1. vizsgafeladat:
- ismerteti a tea történetét, teatermő
helyeket, teafajtákat, a teafőzési, illetve
teakészítési eljárásokat, és a
teakülönlegességeket
- ismerteti a teafogyasztási szokásokat és
összefüggéseit a korszerű életmóddal, és
teafogyasztás kultúrájával
- ajánlani tud napszakhoz, évszakhoz,
alkalomhoz illő teaitalokat

Vizsgatevékenység: Gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%

Vizsgatevékenység: Szóbeli
Időtartama: 45 perc (ebből felkészülési idő
30 perc, válaszadási idő 15 perc)
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A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 100%

3. A szakmai vizsga értékelése %-osan: vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 35
2. vizsgarész: 35
3. vizsgarész: 15
4. vizsgarész: 15
4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése.
5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
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ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A KÉPZÉSI FELADATOK TELJESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK
MINIMUMA

Szálloda berendezései, gépei
Felszolgáláshoz szükséges anyagok,
eszközök (evőeszközök,
tálalóeszközök)
Asztali díszítő elemek (gyertya, virág,
tükör stb.)
Tájékoztató és reklám anyagok és
eszközök (étlap, itallap, szóróanyagok
stb.)
Fémeszközök
Üveg eszközök
Papír eszközök
Textíliák
Kerámiák, porcelánok
Bútorzat
Gépek, berendezések
Étel kocsi
Ital kocsi
Italkeverés eszközei
Számítógép

KOTK Training Center - Tempus Public Foundation
Reference number: 12/0034-L/4840
Tel: +36/70/701 -2545; Fknysz.: 01-0569-04
47/61

MODUL MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI FELTÉTELEK
Programban

Oktatott

betöltött szerep

témakör

oktató

1. modul

oktató

1. modul

oktató

1. modul

Követelmények (24/2004.(VI.22.) FMM rendelet I.sz. melléklete szerinti minimális követelmények)
Végzettség(ek)/sz

Szakmai

Oktatói

Felnőttképzés

akképzettség

gyakorlat

gyakorlat

i gyakorlat

felsőfokú/egyetem
vagy főiskola/
felsőfokú/egyetem
vagy főiskola/
felsőfokú/egyetem
vagy főiskola/

1 év

1 év

1 év

1 év

1 év

1 év

1 év

1 év

1 év

Egyéb követelmény(ek)
tevékenységre kötött szerződésben
rögzített elvárások
tevékenységre kötött szerződésben
rögzített elvárások
tevékenységre kötött szerződésben
rögzített elvárások

MODUL MEGVALÓSÍTÁSÁNAK TÁRGYI FELTÉTELEI
Képzési helyszín

Igénybevétel célja

Férőhelyek száma

tanterem

elméleti oktatás

legalább 25 fő

szálloda

gyakorlati képzés

egyéni elvárások
szerint, de legalább 12
fő

Minimálisan elvárt felszereltség
tanári asztal és szék, résztvevői asztalok és székek, tábla, fogas, szeméttároló,
számítástechnikai felszereltség (laptop, projektor), segédeszközök
szálloda felszereltsége a gyakorlati tevékenységeknek megfelelő szokásos
berendezéssel és felszereltséggel

MODUL CÉLJÁNAK ELÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÖTELEZŐ IRODALOM, ÉS AZOK BIZTOSÍTÁSÁNAK MÓDJA
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Cím

Szerző
KOTK és Partnerség

Kiadó neve, székhelye

Modulokhoz igazítva

KOTK, Budapest

Kiadás éve
2013.

Biztosítás módja
képző biztosítja

MODUL CÉLJÁNAK ELÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES AJÁNLOTT IRODALOM, ÉS AZOK BIZTOSÍTÁSÁNAK MÓDJA
Cím

Szerző
KOTK és Partnerség
A

Kiadó neve, székhelye

Modulokhoz igazítva

PROGRAMMODUL

KOTK, Budapest

MEGVALÓSÍTÁSÁRA

VONATKOZÓ

EGYÉB

FELTÉTEL(EK)
Egyéb feltételeket a projektfolyamatok kidolgozása során végezzük el. A fejlesztési munka
során elkészített anyagokat ezt követően a fenti táblázatban feltüntetjük.
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Kiadás éve
2013.

Biztosítás módja
képző biztosítja

HOUSEKEEPING , SZÁLLODAIPARI HIGIÉNIAI ISMERETEK

A SZAKKÉPESÍTÉS MUNKATERÜLETÉNEK RÖVID, JELLEMZŐ LEÍRÁSA:
A housekeeping, szállodaipari higiénia képzési modul: olyan szakemberek képzése, akik a
szállodában a kulturált vendéglátáshoz szükséges higiéniai és tisztasági előírások betartásával
képesek a takarítási teendők ellátására. Betartják a tevékenységgel kapcsolatos előírásokat,
baleset esetén elsősegélyt nyújtanak és szükség esetén önállóan intézkednek. Rovarok elleni
védekezés eszközeit alkalmazza, külső és belső környezetet tisztán tartja, Igény szerint a
vendégek ruháit tisztán tartja, vasalja, kezeli, előkészíti. Ágyneműt, törölközőt cserél.
Megvarrja az elszakadt textíliát, mos, szárít, vasal. Igény szerint elvégzi a vendég ruháinak
tisztítását.
f) a kis és közepes szállodákban az igazgató irányításával a front office és a vendéglátást
területek vezetőinek mellérendeltségi viszonyában végzi feladatát
g) a housekeeping vezetője irányítja a gondnoknő, főszobaasszony tevékenységét
h) tartják a folyamatos kapcsolatot a recepcióval a szoba állapot jelzés vonatkozásában
(tisztítás, takarítás alatt, kiadható)
i) feladatuk a műszaki problémák feltárása, műszaki dolgozók felé történő jelzése, és a hiba
kijavításának ellenőrzése
j) esetlegesen a vendégek mosásra, vegytisztításra kikészített ruhájának kezelése
A PROGRAM SORÁN ALKALMAZOTT ÉRTÉKELÉSI RENDSZER
Számonkérések formája
Számonkérések rendszeressége
Számonkérések tartalma
A felnőttek tudásszintjének ellenőrzésére
szolgáló módszer(ek)
A PROGRAMMODUL IDŐTARTAMA
210

Szóbeli, írásbeli és gyakorlati feladatok
Programmodul végén egy alkalommal
A modul során megszerzett ismeretek
A témafeldolgozás műhelymunkával, a kapott
eredmény és az odavezető út prezentálása.

óra

Ebből
Elmélet
Gyakorlat

60
150
Intenzitás

óra
óra
Időtartam
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Tanóráink intenzitását a résztvevői
igényekhez igazítjuk, tehát annak
meghatározása a résztvevővel kötött
megállapodás függvénye.
A teljes képzés tervezett időtartama 6
hónap (ebből 2 hónap elmélet és 4
hónap gyakorlat).
A teljes képzési idő nem haladhatja
meg a 12 hónap időtartamot.

Képzési
intenzit
nap
ástól
függ.

Képzési
intenzit hé
ástól
t
függ.

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
Housekeeping, szállodaipari higiénia ismeretek szakmai
követelménymoduljai
M04-001

Takarítási ismeretek (helyiségek és tisztítószerek)

M04-002

Textíliák és kezelésük

M04-003

Külső környezet gondozása

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
M04-001 Takarítási ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Anyagismeret (pl.: kárpit, fa, fém felület, bőr stb.)
Anyagszükséglet, készlet és rendelés elmélet
Feladatvégzési sorrend a szállodán belüli helyiségek takarításában
Gondoskodás a balesetmentes környezet megteremtéséről
Hulladékok, vegyszerek kezelése, elhelyezése, ártalmatlanítása
Napi takarítás, nagytakarítás megszervezése
Napi takarítói feladatok összehangolása a szálloda működésével
Rovarok elleni védelem elsajátítása
Szervezési feladatok a szállodában helységekre bontva
Takarítógépek alkalmazása
Tisztítószerek technológiája, alkalmazása a gépi takarításnál
Tisztítószerek technológiája, alkalmazása a kézi takarításnál
Tulajdonságprofil:
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Képzési
intenzitás
tól függ.

hónap

Szakmai kompetenciák:
Szakmai ismeretek:
A Balesetmentes környezetet biztosít, figyelme mindenre kiterjed
A Felismeri a szennyeződéseket
A Felületeket tisztántartja, ápolja (felületeknek megfelelően eltérően)
A Higiénia
A Ismeri a veszélyes vegyszerek hatását, használatát és megfelelő, balesetmentes tárolás
szabályait
A Különböző felületek között különbséget tesz
A Tevékenységével kapcsolatos előírásokat követi, betartja és betartatja
A Vegyszerek használatával, ártalmatlanításával kapcsolatos előírásokat betartja
B Elvégzi a napi takarítást és nagytakarítást a szállodában
B Hulladék-kezelési ismeretek elsajátítása és alkalmazása
B Környezettudatosság
B Megfelelő tisztítási módot választ
B Munkavédelem
B Tisztítószer szükséglet helyes megítélése
Szakmai készségek:
5 Kézi takarítóeszközök alkalmazása
5 Gépi takarítóeszközök alkalmazása
5 Környezettudatosság
5 Takarító berendezések alkalmazása
5 Takarító eszközök, vegyszerek alkalmazása
5 Vegyszerek alkalmazása
5 Felületkezelés
Kompetenciák:
Tiszta környezet igénye
Gyakorlatias szemlélet (eszköz, felület, helyiség vonatkozásában)
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Higiéniás
Irányíthatóság
Kézügyesség
Környezettudatosság
Megbízhatóság
Segítőkészség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
M04-002 Textíliák és kezelésük
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
A kondicionáló szerek, mosást és vasalást könnyítő szerek kiválasztása
A ruhadarabok hibás alkatrészeinek cseréje javíthatatlanság esetén
A ruházati textíliákon keletkezett hibák szakszerű, esztétikus kijavítása: lyukas és füles
gombfelvarrás
Ágyterítők tisztíthatósága
Balesetmentes eszközismeret
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Falvédő textíliák, szőnyegek karbantartása és eszközei
Felvarrások leszakadásának javítása, lyukak eltüntetése (foltozás, stoppolás)
Foltok eltávolításának technológiája
Konyharuhák kezelése (mosás, fertőtlenítés, folteltávolítás, vasalás)
Környezetbarát, környezetkímélő mosószerek megismerése
Megszakadt varrások kézi és gépi öltésekkel történő pótlása
Mosás, öblítés, szárítás technológiája
Mosási tényezők (víz, mosószer, eljárás, hőmérséklet, időtartam) szerepe
Ruházati textíliák javításának technológiája
Szárítógép-ismeret, balesetmentes szárítógép kezelés
Terítők, éttermi abroszok, textilszalvéták tisztíthatósága
Textíliák tisztításának technológiája
Textíliák víztelenítése: csavarás, centrifugálás, szárítás, szárítógép használata
Vasalás technológiája
Feladathoz rendelt munkafolyamatok
A Ágyneműt, törölközőt cserél
A Balesetvédelemmel és baleset elhárítással kapcsolatos szabályokat ismer, alkalmaz
A Betartja a munkavédelmi előírásokat
A Elsősegély ismeretek
A Igény szerint elvégzi a vendég ruháinak tisztítását
A Igény szerint elvégzi a vendég ruháinak vasalását
A Megvarrja az elszakadt textíliát, mos, szárít
B Igény szerint elvégzi a vendég ruháinak (ruhaneműk, cipők) tisztítását
B Kiválasztja a textíliának megfelelő tisztítási eljárást
Szakmai ismeretalkalmazások:
A Higiénia
B Környezettudatosság
B Munkavédelem
B Varrógépek ismerete, használata
Szakmai készségek:
5 Takarító-berendezések, eszközök, vegyszerek alkalmazása
5 Környezet-tudatosság
5 Mosógépek, szárítóberendezések, vegyszerek alkalmazása
5 Háztartási és ipari vasa-lóberendezések, - eszközök, vegyszerek alkalmazása
Kompetenciák:
Tiszta környezet igénye
Gyakorlatias szemlélet (eszköz, felület, helyiség vonatkozásában)
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Higiéniás
Irányíthatóság
Kézügyesség
Környezettudatosság
Megbízhatóság
Segítőkészség
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
M04-003 Külső környezet
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Megismeri a szálloda működését, és feladatait képes azzal összehangolni
Megszervezi a napi takarítást és időszakos takarítást a külső területeken (balkon, udvar,
kert, járda, parkoló, közlekedők, kiszolgáló helyiségek)
Betartja a tevékenységével kapcsolatos előírásokat
Baleset esetén elsősegélyt nyújt, intézkedik
Feladathoz rendelt munkafolyamatok
A Higiénia
A Munkaszervezés a belső és a külső takarítási feladatok területén
A Szállodaműködés és feladatok összehangolása
B Baleset esetén elsősegélyt nyújt, intézkedik
B Betartja a tevékenységével kapcsolatos előírásokat
B Elvégzi a napi takarítást és időszakos takarítást a külső területeken
B Környezettudatos
B Megtervezi a napi takarítást a lakáscélú helyiségekben (társalgó, nappali, hálószoba)
B Munkavédelemi előírásokat betartja és betartatja
B Takarítói feladatait összehangolja a szálloda, panzió működésével
B Védekezik az ember életterét zavaró rovarok ellen
Szakmai készségek:
5 Háztartási és ipari vasa-lóberendezések, - eszközök, vegyszerek alkalmazása
5 Kézi takarítóeszközök alkalmazása
5 Környezet-tudatosság
5 Mosógépek, szárítóberendezések, vegyszerek alkalmazása
5 Takarító-berendezések, eszközök, vegyszerek alkalmazása
5 Vegyszerek alkalmazása
Kompetenciák:
Tiszta környezet igénye
Gyakorlatias szemlélet (eszköz, felület, helyiség vonatkozásában)
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Higiéniás
Irányíthatóság
Kézügyesség
Környezettudatosság
Megbízhatóság
Segítőkészség
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IV. MODUL
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Modulzáró vizsga eredményes letétele
2. A szakmai vizsga részei:
1. Housekeeping, szállodaipari higiénia ismeretek
1. vizsgarész

2. vizsgarész

1. vizsgafeladat:
- a szállodai szoba/fürdő higiéniás
feltételeinek biztosítása, takarítás, mosás,
szárítás, vasalás, varrás
Vizsgatevékenység: Gyakorlati

1. vizsgafeladat:
- a szálláshigiéniai feltételei: takarítás,
külső környezet, textíl, gépek
- a szálláshigiénia biztosításának módja:
takarítás, külső-, belső helyiségek,
textíliák, gépek

Időtartama: 120 perc

Vizsgatevékenység: Szóbeli

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%

Időtartama: 45 perc (ebből felkészülési idő
30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 100%

3. A szakmai vizsga értékelése %-osan: vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 50%
2. vizsgarész: 50%
4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -
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ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A KÉPZÉSI FELADATOK TELJESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK
MINIMUMA

Egyszerű porszívó, portalanító
tartozékokkal
Hengerkefés szőnyegporszívó
Hengerkefés kárpit porszívó
Por- és vízszívó
Szóró-szívógép
Hulladékszívó
Habosító berendezés
Gőzfejlesztő
Hidegvizes nagynyomású gép és
tartozékok
Gőzfázissal is rendelkező
nagynyomású gép és tartozékok
Egytárcsás súrológép és tartozékai
Száraz hengerkefés bedolgozó
Száraz-nedves hengerkefés súroló
Súroló automata
Szőnyegtisztító automata
Polírozógép és padok
Mechanikus seprőgép
Vezetőüléses seprő-szívógép vagy
Vezetőüléses seprő-súrológép
Kézi eszközök
Kiegészítő anyagok
Kezelőszerek
Burkolatok
Szennyeződés
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MODUL MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI FELTÉTELEK
Programban

Oktatott

betöltött szerep

témakör

oktató

1. modul

oktató

1. modul

oktató

1. modul

Követelmények (24/2004.(VI.22.) FMM rendelet I.sz. melléklete szerinti minimális követelmények)
Végzettség(ek)/sz

Szakmai

Oktatói

Felnőttképzés

akképzettség

gyakorlat

gyakorlat

i gyakorlat

felsőfokú/egyetem
vagy főiskola/
felsőfokú/egyetem
vagy főiskola/
felsőfokú/egyetem
vagy főiskola/

1 év

1 év

1 év

1 év

1 év

1 év

1 év

1 év

1 év

Egyéb követelmény(ek)
tevékenységre kötött szerződésben
rögzített elvárások
tevékenységre kötött szerződésben
rögzített elvárások
tevékenységre kötött szerződésben
rögzített elvárások

MODUL MEGVALÓSÍTÁSÁNAK TÁRGYI FELTÉTELEI
Képzési helyszín

Igénybevétel célja

Férőhelyek száma

tanterem

elméleti oktatás

legalább 25 fő

szálloda

gyakorlati képzés

egyéni elvárások
szerint, de legalább 12
fő

Minimálisan elvárt felszereltség
tanári asztal és szék, résztvevői asztalok és székek, tábla, fogas, szeméttároló,
számítástechnikai felszereltség (laptop, projektor), segédeszközök
szálloda felszereltsége a gyakorlati tevékenységeknek megfelelő szokásos
berendezéssel és felszereltséggel

MODUL CÉLJÁNAK ELÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÖTELEZŐ IRODALOM, ÉS AZOK BIZTOSÍTÁSÁNAK MÓDJA
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Cím

Szerző
KOTK és Partnerség

Kiadó neve, székhelye

Modulokhoz igazítva

KOTK, Budapest

Kiadás éve
2013.

Biztosítás módja
képző biztosítja

MODUL CÉLJÁNAK ELÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES AJÁNLOTT IRODALOM, ÉS AZOK BIZTOSÍTÁSÁNAK MÓDJA
Cím

Szerző
KOTK és Partnerség

A

Kiadó neve, székhelye

Modulokhoz igazítva

PROGRAMMODUL

KOTK, Budapest

MEGVALÓSÍTÁSÁRA

VONATKOZÓ

EGYÉB

FELTÉTEL(EK)
Egyéb feltételeket a projektfolyamatok kidolgozása során végezzük el. A fejlesztési munka
során elkészített anyagokat ezt követően a fenti táblázatban feltüntetjük.
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Kiadás éve
2013.

Biztosítás módja
képző biztosítja

ZÁRÓVIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
A szakmai követelménymodulok zárása modulzáróvizsgával történik. A szakmai záróvizsgára
való jelentkezés feltétele a megelőző modulvizsgák sikeres abszolválása, melyet a KOTK és a
Nemzetközi Partnerség közösen szervez meg. Modulzáróvizsga a képzésben való részvétel
nélkül nem tehető le, kivéve, ha a modulokat a résztvevő a képzéseink alkalmával teljesítette.
A vizsgázni szándékozó résztvevőnek a vizsga előtt legalább 30 nappal jelentkeznie kell.
A sikeres modulzáróvizsgáról igazolást állítunk ki, a záróvizsga sikeres elvégzése
bizonyítvánnyal teljesíthető.
1. A szakmai záróvizsgára bocsátás feltételei:
I-IV. modulok modulzáró vizsgáinak sikeres teljesítése
2. A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész

2. vizsgarész

(elméleti záróvizsga)

(gyakorlati záróvizsga)

1. vizsgafeladat:

1. vizsgafeladat:

A modulok tananyagából összeállított szóbeli A modulok tananyagából összeállított
vizsga (legalább 40 tétel, melyet a

gyakorlati vizsga (legalább 12 tétel, melyet a

vizsgáztató tanárok állítanak össze a képzési

vizsgáztató tanárok állítanak össze a képzés

tananyag alapján legalább 40 nappal a

gyakorlati tananyaga alapján legalább 40

vizsgát megelőzően).

nappal a vizsgát megelőzően).

Vizsgatevékenység: Szóbeli

Vizsgatevékenység: Gyakorlati

Időtartama: 45 perc (ebből felkészülési idő
30 perc, válaszadási idő 15 perc)

Időtartama: 120 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 100%

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 100%

3. A szakmai vizsga értékelése %-osan: vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 50%
2. vizsgarész: 50%
4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:
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A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -
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A PROGRAMMODUL CÉLJÁNAK ELÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES TANANYAGOK,
SEGÉDANYAGOK, SEGÉDESZKÖZÖK, ÉS AZOK BIZTOSÍTÁSÁNAK MÓDJA
A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma
A programmodulokon belül meghatározott
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