TÁJÉKOZTATÓ
Vendéglátó eladó képzésről
A képzés
- megnevezése:
- OKJ száma:
- nyilvántartásba vételi
száma:
- köre:
- szintje:
- formája, típusa:
- KP verziószáma:

Vendéglátó eladó
31 811 04
E-000081/2014/A074

részszakképesítés
alsó középfokú részszakképesítés
csoportos
v2

A képzés díja:
OKJ-s vizsga díja:
Összesen:

96 000 Ft
43 000 Ft
139 000 Ft

(Részletfizetés lehetséges)
A képzés célja:
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 részszakképesítéssel rendelkező képes:
- reggeli és uzsonnaételeket, gyorsételeket, hidegkonyhai készítményeket, salátákat készíteni, adagolni, tálalni
helyben fogyasztásra vagy elvitelre
- szakszerűen kezelni a sütő-főző berendezéseket és az értékesítés gépeit
- betartani a higiéniai előírásokat, az élelmiszerbiztonsági, munkavédelmi, tűzrendészeti, és környezetvédelmi
szabályokat a termelő és értékesítő munkája alatt
- büfé és gyorséttermi, valamint cukrászdai, kávéházi pultkiszolgálást és felszolgálást végezni
- nyugtát, számlát készíteni, fizettetni
- elszámolni a napi bevétellel, standolni
- beüzemelni, és üzemen kívül helyezni a gépeket
- elvégezni az üzlet nyitási, és zárási teendőit
- cukrászati készítmények befejező műveleteit végezni, feltölteni a hűtővitrineket
- betartani a fogyasztóvédelmi előírásokat

A képzésben történő részvétel
bemeneti feltétele(i):

A szakmai vizsgára bocsátás
feltételei:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai
előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a 27/2012. (VIII.
27.) NGM rendelet 3. számú mellékletében a Vendéglátásturisztika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák
birtokában.
-Egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges. Szakmai
alkalmasság foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely orvosa által
igazolva.
- A hiányzás mértéke ne haladja meg a megengedett mértéket ,
amely az összóraszám 20%-a.
- A modulzáró vizsgák eredményes letétele.

Szakmai követelménymodulok és a modulzáró vizsgák tevékenysége:
11518-16 Élelmiszerismeret
11519-16 Élelmiszerbiztonsági alapismeretek
11520-16 Vendéglátó kereskedelem

Ingyenesen igénybe vehető
felnőttképzési szolgáltatások:
A képzésben résztvevők
teljesítményellenőrzése
A képzésben résztvevő
teljesítményének értékelése:
Az OKJ-s vizsga szervezésének
formái:
Sikeres OKJ-s vizsgát követően
megszerezhető dokumentum(ok):

A képzés összóraszáma:
A képzés tervezett időtartama
hónapban a záróvizsgáig

írásbeli

írásbeli
gyakorlat

Előzetes tudásmérés
Modulzáró vizsgákon
Modulzáró vizsgákon százalékos értékelés
gyakorlati, szóbeli
OKJ-s bizonyítvány

300 óra
(90 elmélet + 210 óra gyakorlat (30% elmélet - 70%
gyakorlat))
7 hónap

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok):
5133 Pultos
Mixer, Italmérő, Csapos
9235 Gyorséttermi eladó
Hidegbüfé-eladó, Gyorsétel készítő és eladó
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