
 

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 01 Falusi vendéglátó 

 Nyilvántartási száma:   E-000561/2014/A015 

 Óraszáma:   560 óra, - Elmélet: 168 óra, - Gyakorlat: 392 óra 
 

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

 

A képesítés birtokában betölthető munkakörök: 

 Gazdaasszony (FEOR: 5242) 

 Falusi vendéglátó (FEOR: 5242) 

 Háztartási alkalmazott (FEOR: 9237) 

  

A képzési programba történő belépés jogszabályban meghatározott feltételei: 

 Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető 56/2016. 

(VIII. 19.) FM 3. számú mellékletében az élelmiszeripari szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában 

 Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 Betöltött tankötelezettségi kor: 18. életév  

 

Megszerezhető kompetenciák: 

Falusi vendéglátóként komplex szolgáltatást (szállásadás, étkeztetés, programszervezés, stb.) biztosít. A tevékenység során 

figyelembe veszi környezetének hagyományait, népművészeti lehetőségeit. Saját takarítási feladatain túl külső takarítási 

munkákat is ellát. Gyűjti és szelektíven kezeli a családban, a munkahelyén keletkező hulladékot.  

 

A szakképesítés szakmai követelménymoduljai az állam által elismert szakképesítések szakmai 

követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerint: 
11034-16 Üzemgazdaság, ügyvitel 

11035-12 Vendéglátás 

11037-12 Falusi vendégfogadás 

 

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 

11034-16 Üzemgazdaság, ügyvitel írásbeli 

11035-12 Vendéglátás gyakorlat, szóbeli 

11037-12 Falusi vendégfogadás gyakorlat, szóbeli 

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: Falusi vendégfogadás, Konyhatechnika és felszolgálás 

Komplex írásbeli vizsga tevékenység: Gazdasági feladatok 

Komplex szóbeli vizsga tevékenység: Vendégfogadás és ellátás 


