
 

Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000561/2014 

 

T Á J É K O Z T A T Ó  
 

A képző intézmény:  

 BAZ Megyei Kereskedő és Vendéglátó Vállalkozók Érdekképviseleti Szervezete KISOSZ 

 Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 80. 1/9 

 Telefon: 46/508-895 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: E-000561/2014 

 

A képzési program:  

 Megnevezése:  35 811 02 Vendéglátó-üzletvezető 

 Nyilvántartási száma:   E-000561/2014/A016 

 Óraszáma:   480 óra, - Elmélet: 240 óra, - Gyakorlat: 240 óra 

 

Megszerezhető képesítés: V E N D É G L Á T Ó - Ü Z L E T V E Z E T Ő  (szakképesítés ráépülés) 
 

A képesítés birtokában betölthető munkakörök: 

 Vendéglátó tevékenységet folytató egység vezetője (FEOR: 1332) 

(bárvezető, cukrászdavezető, cukrászüzem vezetője, csárda üzletvezetője, étterem üzletvezetője, konyha-vezető, 

munkahelyi étkezde és étterem vezetője, népkonyha vezetője, vendéglő üzletvezetője, büfé-bisztróvezető, Cukrászda-

fagylaltozó vezető, eszpresszó- kávézóvezető, italboltvezető, kávéház üzletvezetője, söröző üzletvezetője, teázó 

üzletvezetője)  

 

A képzési programba történő belépés jogszabályban meghatározott feltételei: 

 Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség  

 Szakmai előképzettség: 34 811 01 Cukrász, 34 811 04 Szakács, 34 811 03 Pincér, 34 811 06 Fogadós 

 Előírt gyakorlat: szakmai előképzettségben szerzett szakképesítéssel betölthető munkakörben szerzett legalább 2 éves 

gyakorlat  

 Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 

 Betöltött tankötelezettségi kor: 18. életév  

 

Megszerezhető kompetenciák: 

A vendéglátó üzletvezető önállóan működteti, szervezi a vendéglátó üzlet működési folyamatait. Ellenőrzi és irányítja a 

beszerzést, termelést, értékesítést és a raktározást. A vendéglátó üzletvezető gondoskodik a belső- és külső kapcsolatokról, 

biztosítja a gazdasági és dokumentációs szabályokat, kezeli a marketinget. Az üzletvezető feladata az érvényben lévő 

jogszabályok és előírások betartása, betartatása. Az üzletvezető tárgyi- és humánerőforrás-gazdálkodást folytat, felelősséggel 

tartozik a rá bízott eszközökért. 

 

A szakképesítés szakmai követelménymoduljai az állam által elismert szakképesítések szakmai 

követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerint: 
11536-16 Marketing a vendéglátásban 

11537-16 Vendéglátó menedzsment 

 
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. 

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 

A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak 

azonosító száma megnevezése 
a modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 

11536-16 Marketing a vendéglátásban írásbeli, gyakorlati 

11537-16 Vendéglátó menedzsment gyakorlati 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat 

végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető. 

 

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

Komplex gyakorlati vizsgatevékenység: A vendéglátó üzlet napi munkájának szervezése 

Komplex írásbeli vizsga tevékenység: A vendéglátó üzleti tevékenységhez kapcsolódó gazdasági számítások és elemzések 

végzése 

 


