
 

 

 

    

 

Szakma: SZAKÁCSSZAKÁCSSZAKÁCSSZAKÁCS    
Szakképzés típusa:    8. évfolyam8. évfolyam8. évfolyam8. évfolyam    utáni középfokú szakképzésutáni középfokú szakképzésutáni középfokú szakképzésutáni középfokú szakképzés    

OKJ szám: 34 811 0434 811 0434 811 0434 811 04    

Elméleti tananyag súlya: 33330000    %%%%    

Gyakorlati tananyag súlya: 77770000    %%%% 

Képzési idő: 3333    évévévév 

Nyári gyakorlat ideje: 9. évfolyam után 140 óra, 10. évfolyam után 140 óra9. évfolyam után 140 óra, 10. évfolyam után 140 óra9. évfolyam után 140 óra, 10. évfolyam után 140 óra9. évfolyam után 140 óra, 10. évfolyam után 140 óra 

Előfeltétel: egészségügyi alkalmasságegészségügyi alkalmasságegészségügyi alkalmasságegészségügyi alkalmasság 

Szintvizsga: vanvanvanvan  

Komplex szakmai vizsgára bocsátás feltétele:  

• az iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési kerettantervben meghatározott tantárgyak teljesítése az iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési kerettantervben meghatározott tantárgyak teljesítése az iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési kerettantervben meghatározott tantárgyak teljesítése az iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési kerettantervben meghatározott tantárgyak teljesítése     

Munkaterület leírása: 

• A szakács legfontosabb feladata a A szakács legfontosabb feladata a A szakács legfontosabb feladata a A szakács legfontosabb feladata a korszerű vendéglátás követelményeinek megfelelő feladatok ellátása: korszerű vendéglátás követelményeinek megfelelő feladatok ellátása: korszerű vendéglátás követelményeinek megfelelő feladatok ellátása: korszerű vendéglátás követelményeinek megfelelő feladatok ellátása:     

• a vendégek elvárásainak megfelelő ételválaszték kialakítása és elkészítése, valamint az elkészített ételek a vendégek elvárásainak megfelelő ételválaszték kialakítása és elkészítése, valamint az elkészített ételek a vendégek elvárásainak megfelelő ételválaszték kialakítása és elkészítése, valamint az elkészített ételek a vendégek elvárásainak megfelelő ételválaszték kialakítása és elkészítése, valamint az elkészített ételek 

megfelelő minőségi színvonalon történő tálalása a vendégek számára éttermekben émegfelelő minőségi színvonalon történő tálalása a vendégek számára éttermekben émegfelelő minőségi színvonalon történő tálalása a vendégek számára éttermekben émegfelelő minőségi színvonalon történő tálalása a vendégek számára éttermekben és egyéb helyszíneken lévő s egyéb helyszíneken lévő s egyéb helyszíneken lévő s egyéb helyszíneken lévő 

vendéglátóipari egységekben, háztartásokban.vendéglátóipari egységekben, háztartásokban.vendéglátóipari egységekben, háztartásokban.vendéglátóipari egységekben, háztartásokban.    

• A szakképesítéssel rendelkező képes:A szakképesítéssel rendelkező képes:A szakképesítéssel rendelkező képes:A szakképesítéssel rendelkező képes:    

o étlapot, menüt, napi ajánlatot, étrendet összeállítaniétlapot, menüt, napi ajánlatot, étrendet összeállítaniétlapot, menüt, napi ajánlatot, étrendet összeállítaniétlapot, menüt, napi ajánlatot, étrendet összeállítani    

o az ételekhez a nyersanyagok fajtáját, mennyiségét meghatározniaz ételekhez a nyersanyagok fajtáját, mennyiségét meghatározniaz ételekhez a nyersanyagok fajtáját, mennyiségét meghatározniaz ételekhez a nyersanyagok fajtáját, mennyiségét meghatározni    

o felmérni a meglévő készletek mfelmérni a meglévő készletek mfelmérni a meglévő készletek mfelmérni a meglévő készletek mennyiségétennyiségétennyiségétennyiségét, , , , rendelést összeállítani, árut rendelni, átvennirendelést összeállítani, árut rendelni, átvennirendelést összeállítani, árut rendelni, átvennirendelést összeállítani, árut rendelni, átvenni, , , , 

előkészíteni a munkaterületet, gépeket, berendezéseket, eszközöketelőkészíteni a munkaterületet, gépeket, berendezéseket, eszközöketelőkészíteni a munkaterületet, gépeket, berendezéseket, eszközöketelőkészíteni a munkaterületet, gépeket, berendezéseket, eszközöket    

o különféle ételeket készítenikülönféle ételeket készítenikülönféle ételeket készítenikülönféle ételeket készíteni, , , , nyersanyagokat előkészíteninyersanyagokat előkészíteninyersanyagokat előkészíteninyersanyagokat előkészíteni    

o az elkészített ételeket melegen tartani, tálalni, díszíteniaz elkészített ételeket melegen tartani, tálalni, díszíteniaz elkészített ételeket melegen tartani, tálalni, díszíteniaz elkészített ételeket melegen tartani, tálalni, díszíteni    

o különlegeskülönlegeskülönlegeskülönleges    ételkészítési technikákat alkalmazniételkészítési technikákat alkalmazniételkészítési technikákat alkalmazniételkészítési technikákat alkalmazni    

o a segédszemélyzet munkáját összehangolni, irányítania segédszemélyzet munkáját összehangolni, irányítania segédszemélyzet munkáját összehangolni, irányítania segédszemélyzet munkáját összehangolni, irányítani    

o nagykonyhai berendezéseket üzemeltetninagykonyhai berendezéseket üzemeltetninagykonyhai berendezéseket üzemeltetninagykonyhai berendezéseket üzemeltetni    

o technológiai műveletek idegen nyelvű leírásait megérteni, felhasználnitechnológiai műveletek idegen nyelvű leírásait megérteni, felhasználnitechnológiai műveletek idegen nyelvű leírásait megérteni, felhasználnitechnológiai műveletek idegen nyelvű leírásait megérteni, felhasználni    

Tanulmányai során elsajátítja az alábbi ismereteket, modulokat: 

• 10044100441004410044----12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem    

• 10045100451004510045----12 Gazdálkodás12 Gazdálkodás12 Gazdálkodás12 Gazdálkodás    

• 10046100461004610046----12 Szakmai idegen nyelv12 Szakmai idegen nyelv12 Szakmai idegen nyelv12 Szakmai idegen nyelv    

• 10048100481004810048----12 Ételkészítés alapjai12 Ételkészítés alapjai12 Ételkészítés alapjai12 Ételkészítés alapjai    

• 10049100491004910049----12 Konyhai kisegítés12 Konyhai kisegítés12 Konyhai kisegítés12 Konyhai kisegítés    

• 10075100751007510075----12 Ételkészítés12 Ételkészítés12 Ételkészítés12 Ételkészítés    

• 11497114971149711497----12 Foglalkoztatás I.12 Foglalkoztatás I.12 Foglalkoztatás I.12 Foglalkoztatás I.    

• 11499114991149911499----12 Foglalkoztatás II.12 Foglalkoztatás II.12 Foglalkoztatás II.12 Foglalkoztatás II.    

• 11500115001150011500----12 Munkahelyi egés12 Munkahelyi egés12 Munkahelyi egés12 Munkahelyi egészség és biztonságzség és biztonságzség és biztonságzség és biztonság    

Elhelyezkedési lehetőségek: 

• szakácskéntszakácskéntszakácskéntszakácsként    vendéglátóvendéglátóvendéglátóvendéglátó    egységekben, vállalkozásoknál egységekben, vállalkozásoknál egységekben, vállalkozásoknál egységekben, vállalkozásoknál             

Továbbtanulási lehetőségek: 

• 2 év alatt érettségi 2 év alatt érettségi 2 év alatt érettségi 2 év alatt érettségi bizonyítvány megszerzése bizonyítvány megszerzése bizonyítvány megszerzése bizonyítvány megszerzése majd 2 éves majd 2 éves majd 2 éves majd 2 éves VENDÉGLÁTÁSVENDÉGLÁTÁSVENDÉGLÁTÁSVENDÉGLÁTÁS----SZERVEZŐ, VENDÉGLŐSSZERVEZŐ, VENDÉGLŐSSZERVEZŐ, VENDÉGLŐSSZERVEZŐ, VENDÉGLŐS    érettségi érettségi érettségi érettségi 

utáni szakképzésbe kapcsolutáni szakképzésbe kapcsolutáni szakképzésbe kapcsolutáni szakképzésbe kapcsolódásódásódásódás    


