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AHÁNY SZAKMA, ANNYI ESÉLY…! 

SZAKÁCS 
„A” 

OKJ-sz. 34 811 04               I/2020/1. 
A SZAKÁCS képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000203/2014/A003  

Iskolarendszeren kívüli felnőttképzés 

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

A KORONAVÍRUSRA TEKINTETTEL KONTAKTÓRÁINK DIGITÁLIS FORMÁJÁBAN VALÓSULNAK MEG! 

A szakképesítés megnevezése: Szakács 

Hozzárendelt FEOR szám:  

Szakmacsoport: 

5134 

Vendéglátás-turisztika 

A képzés jellege: OKJ-s szakképesítés 

A képzéshez szükséges végzettség: 

 
Alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában a bementi kompetenciák: 

a képzés megkezdhető a 25/2014. (VIII.26.) NGM rendelet 3. számú mellékletében a 

Vendéglátás-turisztika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában 

A részvétel feltétele Egészségügyi alkalmasság, foglakozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges 

Betöltött 18. életév 

Feladata, munkaterületének rövid, jellemző 

leírása: 

 

A felnőttképzést kiegészítő tevékenységek – 

ingyenes szolgáltatások: 
 

A korszerű vendéglátás követelményeinek és a vendégek által támasztott 

követelményeknek betartása; étlap, menü, étrend-javaslatok összeállítása; ételek 

elkészítése, adagolása, díszítése, tálalása 

Előzetes tudásszint felmérés, felzárkóztató – Képzési szükséglet felmérése, 

képzési tanácsadás – Elhelyezkedési tanácsadás, pályaorientáció, pályakorrekció 

és tanácsadás és álláskeresési technikák – Munkavállalás elősegítése  

A képzés költsége: 219  000 Ft (tartalmazza: az oktatás, a jegyzetek, a gyakorlati hely díját) –  

Havi kamatmentes  részletfizetés lehetséges 

Gyakorlati helyet biztosítunk, ami benne van az árban       

Vizsgadíj: 

A képzés helye (elméleti): 

A képzés helye (gyakorlati):  

A képzés:  

A mindenkori hatályos jogszabályban meghatározott 

7621 Pécs Rákóczi út 55. – 7621 Pécs, Nagy Flórián utca 7. 

7621 Pécs Váradi Antal utca 2. 

Céghez kihelyezetten is! 

A képzés tartalma, szakmai követelménymoduljai 

és a modulzáró vizsgatevékenységek típusa:  

 

 

 

 

  

Kezdés várható időpontja: 

 

 

Vizsga várható időpontja :      

 

Képzés időtartama:                 

A képzés óraszáma:  

 

 

 

Komplex szakmai vizsgára bocsátás  

feltételei:      

Komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei: 

 

 

 

A képzés zárása: 

Jelentkezhet személyesen és mailben vagy a 

 weblapunkon                                                                   

Munkanapokon: 10-18 óráig                                

7621 Pécs, Rákóczi út 55. fsz. 4 

06/30/288-4000 

pok.mei@gmail.com 

www.prosperitasok.hu; www.okjkepzespecs.hu 

intézményvezető, szakmai vez.: Gaál Zoltánné 

11518-16 Élelmiszerismeret (írásbeli modulzáró) 

11561-16 Gazdálkodási ismeretek (írásbeli modulzáró) 

12096-16 Szakács szakmai idegen nyelv (szóbeli modulzáró) 

12094-16 Ételkészítési ismeretek alapjai (gyakorlati modulzáró) 

11519-16 Élelmiszerbiztonsági alapismeretek (írásbeli modulzáró) 

12095-16 Ételkészítési ismeretek (gyakorlati modulzáró) 

11497-12 Foglalkoztatás I. (írásbeli modulzáró) 

11499-12 Foglalkoztatás II. (írásbeli modulzáró) 

2020. érdeklődjön MÉG LEHET CSATLAKOZNI  

2020-ban MEGSZŰNIK az OKJ  -UTOLSÓ LEHETŐSÉG! 
10 fő jelentkezése esetén indul 

2021. január  

7 hónap 

900 óra (elmélet: 270 óra (45 nap), gyakorlat: 630 óra (79 nap) összesen 124 nap) 
Oktatási napok: munkanapokon (választható) délután 16 órától  -  szombaton 9 órától  

A jogszabály lehetővé teszi az ELŐZETES TUDÁSSZINT felmérését és annak 

beszámítását (csökkenhet az óraszám) 

Sikeres modulzáró vizsgák (51%-os teljesítése ) A modulzáró vizsgák legalább 

51%-os teljesítése, a képzés folyamán a 30%-ot meg nem haladó hiányzás, 

gyakorlati  

központi írásbeli  

szóbeli 

a sikeres komplex szakmai vizsga letételét követően Szakács szakképesítő 

bizonyítvány kiadása  

Külföldi munkához nemzetközi angol nyelvű bizonyítvány-kiegészítőt adunk 

(EUROPASS) Igényelhető 6 nyelven 
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