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1. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása: 
A diétás szakács a közétkeztetés területén, ide értve a fekvőbeteg ellátást biztosító egészségügyi  a 
nevelési-oktatási, a szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátást végző, illetve gyermekjóléti 
alap és szakellátást biztosító intézményeket, a turizmus és a vendéglátás (gyógyszállók, wellness és 
fitnesz szolgáltatások), valamint a speciális igényű táplálás területén (pl. sporttáplálkozás) a 
dietetikus által összeállított étrendet készíti el. 
 
2. A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes: 

• az egészséges táplálkozás és a diétás előírások ismeretében minden fogyasztó, ellátott és 
szolgáltatást igénybevevő egészségi állapotának megfelelő ételek elkészítésére és tálalására, 

• az egészségmegőrző életmód és a diétát igénylő állapotok ismeretében alkalmazni a 
különböző korcsoportok energia- és tápanyagszükségletére, valamint az ételkészítés során 
felhasznált alapanyagok tápanyagértékére diétába illeszthetőségére vonatkozó ismereteit, 

• az egészséges táplálkozáshoz és a diétás ételek szakszerű elkészítéséhez kapcsolódó 
konyhatechnológiai eljárásokat, élelmiszer-alapanyag és készétel tárolási-szállítási 
követelményeket alkalmazni, 

• különböző korcsoportoknak, különleges táplálkozási igényűeknek minden, szakorvos által 
igazolt diétás étkezést igénylő személy számára az állapotának megfelelő , dietetikus által 
tervezett diétás ételeket készíteni. 

 
3. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 
 

FEOR 
száma 

FEOR 
megnevezése 

A szakképesítés-ráépüléssel 
betölthető munkakör(ök) 

5134 Szakács 

Diétás szakács 

Étkezdei szakács 

Grill szakács 

Gyermekélelmezési szakács 

Hajószakács 

Hidegkonyhai szakács 

Közétkeztetési szakács 

Kukta 

Melegkonyhai szakács 

Pizzakészítő szakács 

Segédszakács 

3222 Konyhafőnök, séf 

Szakács, diétás szakács 

Éttermi műszakvezető 

Főszakács 

Helyettes séf 

Konyhafőnök 

Konyhavezető 
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4. A képzésben való részvétel feltételei: 
• Szakmai előképzettség: 34-811-04 Szakács 

A diétás szakács képzés megkezdésének feltétele során előírt iskolai előképzettség az  
alábbi azonosító számú szakács végzettség esetén vehető figyelembe: 

33 78 26 02  Szakács 

33 811 03 0000 0000  Szakács 

33 811 03 1000 0000  Szakács 

Elfogadhatóak a fentiekkel egyenértékű jogelőd szakképesítések. 
• Előírt gyakorlat:  a szakács szakma munkaterületén a szakirányú képesítést 

megszerzését követően végzett 2 év. 
A szakmai gyakorlat részidőkből is állhat, de az utolsó időszak nem lehet 1 évnél 
rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó szakmai gyakorlat nem lehet 
egy évnél régebbi. Kivételnek minősül, ha a jelölt a vendéglátó egységben vezetőként 
dolgozik. 

• egészségügyi alkalmasság (Diétás szakács munkakörben) / (SZAKMAI ORVOSI 
ALKALMASSÁGI VÉLEMÉNY 33/1887. NM rendelet 15. sz. melléklete szerinti) / 

 
5. A képzési és vizsgadíj: 
 

OKJ 35-811-03 Diétás szakács 
képzési díj:                              Ft  
vizsgadíj:                              Ft 

 
6. Részletfizetés: 
Kezdő befizetés minden esetben a felnőttképzési szerződéskötés megkötésekor fizetendő, amelynek 
összege min. ________________ Ft. Az összeg a meghirdetett képzési díj részét képezi, így többlet 
költséget nem jelent. A fennmaradó összeget a szakmai vizsgáig tetszőleges (kamatmentes) 
részletekben szükséges befizetni. 
 
7. A képzés moduljai: 
 

A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert 
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 
azonosító száma megnevezése 

11517-14 Táplálkozási alapismeretek 

11516-14 Diétás ételkészítés 
 
8. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

 
GYAKORLATI vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: 
Diétás ételkészítési alapfeladatok 

A vizsgafeladat ismertetése: 
A vételezési jegy alapján előétel, leves, köret, főzelék, főfogás (hús, hal, egyéb), saláta, desszert 
ételcsoportokból kétféle diétás, vagy különleges igényű étel elkészítése és tálalása minimum három 
adagban. 
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 70% 




