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AHÁNY SZAKMA, ANNYI ESÉLY…! 

PINCÉR 

„A” 

OKJ-sz.  34 811 03         I/2020/1. 
A Pincér képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000203/2014/A023 

                                                             iskolarendszeren kívüli felnőttképzés 

A KORONAVÍRUSRA TEKINTETTEL KONTAKTÓRÁINK DIGITÁLIS FORMÁJÁBAN VALÓSULNAK MEG! 

A szakképesítés megnevezése: PINCÉR 

Hozzárendelt FEOR sz.:  

Betölthető munkakörök: 

 

 

 

 

Szakmacsoport:                      

5132 Pincér 

Étkezőkocsi felszolgáló 

Éttermi felszolgáló 

Főpincér 

Hajópincér 

Italpincér 

18. szakmacsoport Vendéglátó-turisztika 

A képzés jellege: OKJ-s szakképesítés 

A képzéshez szükséges végzettség: 

 

 

 

Pályaalkalmassági követelmény: 

A pincér szakképesítés munkaterületének 

rövid, jellemző leírása: 

Alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a 

Vendéglátás-turisztika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában 
Egészségügyi alkalmasság, foglakozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges/ 

egészségügyi kiskönyv 

A felnőttképzési szerződésben a jogszabályi előírásoknak megfelelően feltüntetésre kerül az 

előzetes tudás beszámítása éa modulzáró igazolás alapján az adott modulból való felmentés 

ténye. 

igen 

A pincér a különböző vendéglátó tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek hálózati 

egységeiben értékesítési és szolgáltatási feladatokat lát el. A vendégek által igényelt, illetve 

az ajánlott termék felszolgálását és a kapcsolódó szolgáltatásokat a tőle elvárható 

legmagasabb szakmai színvonalon biztosítja, az udvarias és szakszerű felszolgálás előírásai 

szerint. Fogadja a vendégeket, ételeket, italokat szolgál fel 

A képzés költsége: 239 000 Ft (tartalmazza: az oktatás, a jegyzetek, a gyakorlati hely díját) 

Havi kamatmentes  részletfizetés lehetséges 

Gyakorlati helyet biztosítunk, ami benne van az árban   

  Céghez kihelyezetten is (10 fő esetén)!   

Vizsgadíj::  A mindenkori hatályos jogszabálynak megfelelően   

A képzés tartalma, szakmai 

követelménymoduljai: 

 

 

 

 

 

 

A képzés időtartama: 

A  képzés kezdés időpontja: 

11518-16 – Élelmiszerismeret 

11561-16 - Gazdálkodás ismeret 

11523-16 –Pincér szakmai idegen nyelv 

11524-16 – Felszolgálási alapok 

11525-16 – Felszolgáló szakmai ismeretek 

11519-16 – Élelmiszerbiztonsági alapismeretek 

11497-12 – Foglalkoztatás I. 

11499-12 – Foglalkoztatás II.  

8 hónap 

2020. érdeklődjön -  MÉG LEHET CSATLAKOZNI!       
2020-BAN MEGSZŰNIK AZ OKJ, UTOLSÓ TANFOLYAM A VÁLTOZÁS 
ELŐTT!  

Vizsga időpontja a karantén feloldásának 

függvényében:  

2021.  

Képzés óraszáma: 

 

 

 

 

 

Komplex szakmai vizsgára bocsátás   

feltételei:   

 

 

960 óra 

Elméleti órák száma: 288 óra – kontakt órák 

Gyakorlati órák száma: 672 óra  egyéni gyakorlat teljesítése, a képzésben résztvevő által 

választott gyakorlati helyen, az szvk követelményeit betartva 

  Oktatási napok: munkanapokon (választható) délután 16 órától  -  szombaton 9 órától  

  A jogszabály lehetővé teszi az ELŐZETES TUDÁSSZINT felmérését és annak  

beszámítását (csökkenhet az óraszám) 

A modulzáró vizsgák legalább 51%-os teljesítése, a képzés folyamán a 30% ot meg 

nem haladó hiányzás. 
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Komplex szakmai vizsga 

vizsgatevékenységei: 

 

 

 

 

 

A képzés zárása: 

 
 

 

 

„P. Oktatási Központ” Második Esély 

Iskolája Bt.  

Jelentkezhet személyesen és mailben vagy a 

weblapunkon   

Gyakorlati vizsga: menükártya készítés, díszterítés, felszolgálás angol módban, vendég 

asztalánál végzett különleges éttermi munka (flambírozás, saláta keverés, húsok szeletelése 

stb.), bor bontása és felszolgálása, koktél és kávé készítése és felszolgálása, számla kiállítása 

Írásbeli vizsga:  gazdasági számítások, étrendek összeállítása és elemzése, étel és ital 

ismeret, élelmiszerismeret, élelmiszer érzékenységek, élelmiszerbiztonság 

Szóbeli vizsga: étel és italismeret (étel és italcsoportok bemutatása, felszolgálásuk és a 

felszolgáláshoz szükséges eszközök), borvidékek, borok, borászok és  pincér szakmai idegen 

nyelv 

A sikeres komplex szakmai vizsga letételét követően Pincér szakképesítő 

bizonyítvány kiadása  

Külföldi munkához nemzetközi angol nyelvű bizonyítvány-kiegészítőt 

térítésmentesen adunk (EUROPASS) 6 nyelven igényelhető. 
 

Munkanapokon: 10-18 óráig                                

7621 Pécs, Rákóczi út 55. fsz. 4 

06/30/525-2121;  06/30/288-4000 

pok.mei@gmail.com 

www.prosperitasok.hu; www.okjkepzespecs.hu 

                 intézményvezető, szakmai vezető: Gaál Zoltánné 

         A MAGABIZTOSSÁG ALAPJA A BIZTOS TUDÁS, AMI MEGSOKSZOROZZA AZ ERŐT! Gaál Zoltánné intézményvezető 
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