
 

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:  31 811 04 Vendéglátó eladó 

 Nyilvántartási száma:   E-000561/2014/A007 

 Óraszáma:   300 óra, - Elmélet: 90 óra, - Gyakorlat: 210 óra 

 

Megszerezhető képesítés: V E N D É G L Á T Ó  E L A D Ó  (részszakképesítés) 
 

A képesítés birtokában betölthető munkakörök: 

 Mixer (FEOR: 5133)  

 Italmérő (FEOR: 5133)  

 Csapos (FEOR: 5133)  

 Hidegbüfé-eladó (FEOR: 9235)  

 Gyorsétel készítő és eladó (FEOR: 9235)  

 

A képzési programba történő belépés jogszabályban meghatározott feltételei: 

 Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető 29/2016. 

(VIII. 26.) NGM rendelettel módosított 27/2012. (VIII. 27.) NGM  rendelet 3. számú mellékletében a Vendéglátás-

turisztika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában 

 Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 

 Betöltött tankötelezettségi kor: 18. életév  

 

Megszerezhető kompetenciák: 

A vendéglátó eladó a cukrászdák, kávézók, eszpresszók, ételbárok, bárok, gyors-étkezőhelyek, hidegbüfék, büfék, falatozók 

szakembere. Reggeli- és uzsonnaételeket, gyorsételeket, hidegkonyhai készítményeket, salátákat készít és értékesít helyben 

és elvitelre. 

Feladata továbbá az értékesítő munkák szakszerű ellátása, vitrineket, kínáló polc és pultrendszereket rendez, kávét és teát főz, 

alkoholmentes és alkoholos italokat készít. Cukrászkészítmények, fagylaltok befejező műveleteit végzi, pultkiszolgálást és 

felszolgálást végez. 

 

A szakképesítés szakmai követelménymoduljai az állam által elismert szakképesítések szakmai 

követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerint: 
11518-16 Élelmiszerismeret 

11519-16 Élelmiszerbiztonsági alapismeretek 

11520-16 Vendéglátó kereskedelem 

 
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 

11518-16 Élelmiszerismeret írásbeli 

11519-16 Élelmiszerbiztonsági alapismeretek írásbeli 

11520-16 Vendéglátó kereskedelem gyakorlat 

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: Termelő és értékesítő feladat végrehajtása 

Komplex szóbeli vizsga tevékenység: Vendéglátó eladó feladatai 

 


