
 

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:  21 814 01 Családellátó 

 Nyilvántartási száma:   E-000561/2014/A014 

 Óraszáma:   320 óra, - Elmélet: 64 óra, - Gyakorlat: 256 óra 

 

Megszerezhető képesítés: C S A L Á D E L L Á T Ó (részszakképesítés) 

 

A képesítés birtokában betölthető munkakörök: 

 Nevelőszülő (FEOR: 3512) 

 Házi szociális munkás (FEOR: 2312) 

 Családgondozó (FEOR: 2312) 

 Házi ápoló (FEOR 5223) 

 Háztartási alkalmazott (FEOR 9237) 

 

A képzési programba történő belépés jogszabályban meghatározott feltételei: 

 Iskolai előképzettség: Befejezett iskolai végzettséget nem igényel 

 Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 Betöltött tankötelezettségi kor: 18. életév  

 

Megszerezhető kompetenciák: 

Családellátóként elsődleges feladata saját háztartásának vezetése, családjának ellátása, gyermekeinek nevelése, gondozása, 

beteg családtagjainak ápolása. Ismeretei birtokában képes idegen családok háztartási feladatainak szervezésére, 

felügyeletének ellátására, illetve részfeladatainak elvégzésére. Egyéneknek, családok, közösségek tagjainak mindennapi 

életük viteléhez segítséget nyújt (takarítás, gyermek- és beteggondozás, mosás, bevásárlás, főzés, felszolgálás, 

állatgondozási, kertészeti munkák stb.). Saját takarítási feladatain túl külső takarítási munkákat is ellát. Gyűjti, és szelektíven 

kezeli a családban, a munkahelyén keletkező hulladékot.  

 

A részszakképesítés szakmai követelménymoduljai az állam által elismert szakképesítések szakmai 

követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerint: 

 

11033-12 Család- és háztartásellátás 

  

 

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 

11033-12 Család- és háztartásellátás gyakorlati, 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: Család- és háztartásellátás feladatai 

Komplex szóbeli vizsgatevékenység: Család- és háztartásellátás 

 


