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1. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 
A szakács feladata a korszerű vendéglátás követelményeinek megfelelő feladatok ellátása: a 
vendégek elvárásainak megfelelő ételválaszték kialakítása és elkészítése, valamint az elkészített 
ételek megfelelő minőségi színvonalon történő tálalása a vendégek számára éttermekben és egyéb 
helyszíneken lévő vendéglátó-ipari egységekben. 
 
2. A szakképesítéssel rendelkező képes: 

• napi és alkalmi étrendet, étlapot, időszakos ajánlatokat összeállítani 
• az ételekhez a nyersanyagokat és azok mennyiségét meghatározni 
• felmérni a meglévő készletek mennyiségét 
• árut átvenni 
• előkészíteni és rendeltetésszerűen használni a munkaterületet, gépeket, berendezéseket, 

eszközöket, kézi szerszámokat 
• nyersanyagokat előkészíteni 
• a konyhatechnológiai eljárásokat tudatosan alkalmazni 
• különféle ételeket készíteni 
• az elkészített ételeket melegen illetve hidegen tartani,  
• a szakmaiság, a praktikusság és az esztétikusság figyelembe vételével az ételeket megtálalni, 

díszíteni 
• a maradványokat kezelni 
• a segédszemélyzet munkáját összehangolni, irányítani 
• feladatait az élelmiszerbiztonsági követelményeknek megfelelően végezni  
• technológiai műveletek leírásait idegen nyelven megérteni, felhasználni  

 
3. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 
 

FEOR 
száma 

FEOR 
megnevezése 

A szakképesítéssel betölthető 
munkakör(ök) 

5134 Szakács 

Étkezdei szakács 
Grill szakács 
Hajószakács 
Hidegkonyhai szakács 
Közétkeztetési szakács 
Melegkonyhai szakács 
Pizzakészítő szakács 

 
4. A képzésben való részvétel feltételei: 

• alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető e 
rendelet 3. számú mellékletében a Vendéglátás-turisztika szakmacsoportra meghatározott 
kompetenciák birtokában, 

• pályaalkalmasság,  
• egészségügyi alkalmasság (Szakács munkakörben) / (SZAKMAI ORVOSI 

ALKALMASSÁGI VÉLEMÉNY 33/1887. NM rendelet 15. sz. melléklete szerinti) / 
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5. A képzési és vizsgadíj: 
 

OKJ 34-811-04 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 szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések 
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

azonosító száma megnevezése 
11518-16 Élelmiszerismeret 
11561-16 Gazdálkodási ismeretek 
12096-16 Szakács szakmai idegen nyelv 
12094-16 Ételkészítési ismeretek alapjai 
12095-16 Ételkészítési ismeretek  
11519-16 Élelmiszerbiztonsági alapismeretek 
11497-12 Foglalkoztatás I. 
11499-12 Foglalkoztatás II. 

 
8. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

GYAKORLATI vizsgatevékenység 
 

A.) Feladat megnevezése:  
Ételkészítés alapja 

A vizsgafeladat ismertetése:  
• A kihúzott tétel alapján munkatervet állít össze (időtartam 20 perc, súlyarány 10%) 
• A vételezési jegy alapján leves betéttel, köret, főzelék feltéttel, étel kiegészítő saláta, 

egyszerű tésztaétel ételcsoportokból kétféle étel elkészítése és tálalása minimum három 
adagban. (időtartam 120 perc, súlyarány 90%) 

A vizsgafeladat időtartama: 140 perc  
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25% 
 
B.) Feladat megnevezése:  

Ételkészítési ismeretek 
A vizsgafeladat ismertetése:  
 

• A kihúzott tétele alapján munkatervet állít össze (időtartam 20 perc, súlyarány 10%) 
• A vételezési jegy alapján két étel elkészítése (meleg előétel, hideg előétel vagy főétel és 

befejező fogás, lehetőség szerint korszerű konyhatechnológia alkalmazásával), és tálalása 
minimum három adagban. (időtartam 120 perc, súlyarány 90%) 

 
A vizsgafeladat időtartama: 140 perc  
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25% 




