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1. A MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA  

Falusi vendéglátóként komplex szolgáltatást (szállásadás, étkeztetés, programszervezés, 

mezőgazdasági termék előállítást) biztosít. A tevékenység során figyelembe eszi környezetének 

hagyományait, népművészeti lehetőségeit. Családellátóként elsődleges feladata saját 

háztartásának vezetése, családjának ellátása, gyermekeinek nevelése, gondozása, beteg 

családtagjainak ápolása. Ismeretei birtokában képes idegen családok háztartási feladatainak 

szerezésére, felügyeletének ellátására, illetve részfeladatainak elvégzésér. Egyéneknek, 

családok-, közösségek tagjainak mindennapi életük viteléhez segítséget nyújt, (takarítás, 

gyermek- és beteggondozás, mosás, bevásárlás, főzés, felszolgálás, állatgondozási-, kertészeti 

munkák stb.). Saját takarítási feladatain túl külső takarítási munkákat is ellát. Gyűjti és 

szelektíven kezeli a családban, a munkahelyén keletkező hulladékot. 

 

2. A PROGRAMBA VALÓ BEKAPCSOLÓDÁS FELTÉTELEI 

Iskolai végzettség: Alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában a képzés 

megkezdhető a 41/2013. (V. 28.) VM r delet 3. mellékletben a mezőgazdaság szakmacsoportra 

meghatározott kompetenciák birtokában is. 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek.  

Egyéb feltételek: A résztvevőkkel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) 

által meghatározott tartalmú felnőttképzési szerződést kell kötni.  

Az esetlegesen korábban megszerzett előzetes tudás mérését a képző intézmény a Fktv. és 

egyéb jogszabály előírásai szerint biztosítja. mennyiben a képzésre jelentkező a képzési 

program adott rnoduljából/rnoduljaiból már rendelkezik a modulzáró vizsga/vizsgák sikeres 

teljesítéséről szóló iga lással ebből/ezekből a modulokból a felmenthető a képzés során.  

A felnőttképzési szerződésben a jogszabályi előírásoknak Megfelelően feltüntetésre kerül az 

előzetes tudás beszámítása, vagy a modulzáró igazolás alapján az adott modulokból a képzés 

alóli felmentés ténye.  

 

3. A KÉPZÉS SORÁN MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK  

Szakmai kompetenciák:  

Képes:  

• kulturált életvitelt folytatni,  

• konyhai-, élelmezési bevásárlást és a saját termékek gazdaságos felhasználását 

összehangolni,  

• szerződéseket, megállapodásokat, számlákat, egyéb okmányokat kitölteni,  

• pályázatokat előkészíteni,  

• állat-egészségügyi, állat jóléti, környezetvédelmi szabályokat betartani,  

• bemutatni a saját gazdaságot, a lakókörnyezetet,  

• falusi vendéglátóhelyet kialakítani, berendezni,  

• gondozni a virágoskertet és a háziállatokat,  

• termények felhasználásának előkészítését, házi feldolgozás' elvégezni,  
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• szabadtéri étkezést megvalósítani (szabadtűzön),  

• ételt előkészíteni, házi jellegű, valamint diabetikus, vegetáriánus ételeket 

elkészíteni, felszolgálni,  

• gazdálkodáshoz, vendégek fogadásához, a falusi/mezőgazdasági turizmus 

fejlesztéséhez kapcsolódó információkat gyűjteni, felhasználni,  

• tájegységnek megfelelő programokat szervezni,  

• népi kismesterséget, népszokásokat megismertetni,  

• árubeszerzést végezni,  

• szakhatóságokkal kapcsolatot tartani,  

• szálláshelyeket kialakítani és berendezni,  

• vendégeket fogadni, ellátásukról gondoskodni, teríteni, ételt, italt felszolgálni,  

• gondoskodni az eszközök, élelmiszerek, vegyszerek stb. biztonságos tárolásról,  

• háztartási és konyhai eszközöket, gépeket kezelni,  

• dokumentációt vezetni, készleteket, bevételeket és kiadásokat nyilvántartani,  

• háztartási munkákat (egyszerű ételek főzése, mosás, takarítás, lakásgondozás, 

házkörüli rend biztosítása) elvégezni,  

• ételt előkészíteni, házi jellegű, valamint diabetikus, vegetáriánus ételeket 

elkészíteni, felszolgálni,  

• tájegységnek megfelelő programokat szervezni,  

• munka és környezetvédelmi szabályokat betartani. 

 

4. A PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELE!  

Részvétel követésének módja: Jelenléti ív, amely a haladási napló mellékletét képezi.  

Megengedett hiányzás: A képzési idő 20%-a, tananyag-egységenként.  

Egyéb feltételek: Támogatott képzések esetén a megrendelővel kötött szolgáltatási 

szerződésben további feltételek szerepelhetnek. Ezen szerződésnek megfelelően kisebb (pl. 

10%) megengedett hiányzás az irányadó.  

 

5. TERVEZETT KÉPZÉSI IDŐ 600 ÓRA  

Elméleti óraszám: 180 óra  

Gyakorlati óraszám: 420 óra  

Az elmélet/gyakorlat aránya: 30% / 70% 
  


