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SZAKÁCSSEGÉD 

A főzés összetett, kreatív folyamat, ahhoz, hogy minőségi alapanyagokból első osztályú ételek 

készüljenek, tisztában kell lenni az élelmiszerek tulajdonságaival, a kiválasztott nyersanyago-

kat megfelelően elő kell készíteni. Szakácssegédként ezekben az előkészítő műveletekben tu-

dod majd megmutatni a szakmai elhivatottságodat. A Klasszisnál kiváló alapot szerezhetsz 

mind gyakorlati, mind elméleti téren. Ráadásul ebben a szakmában tényleg határ a csillagos ég, 

tovább képezheted magad szakácsnak, hogy aztán Gordon Ramsey vagy Jamie Oliver nyom-

dokaiba léphess. 

ÁLTALÁNOS KÉPZÉSI INFORMÁCIÓK 

Képzési Kimeneti Követelmény azonosító: 2 1013 23 05 

OKTATÓK 

Tarnai István 

Az a meggyőződésem, hogy a főzés egy olyan hivatás, amely alázatosságot, szorgalmat 

és kreativitást igényel. Több mint 30 év tapasztalattal rendelkezem a vendéglátás terüle-

téről, Budapest számos meghatározó éttermében megfordultam pályafutásom során. 

2016-ban a mestervizsgát, 2018-ban pedig a cukrász végzettséget is megszereztem. 6 éve 

oktatok ezen a területen, célom az, hogy a gyakorlatban hasznosítható tudással léphesse-

nek ki a diákok a munka világába 

A KÉPZÉS HOSSZA ÉS KÖLTSÉGE 

Ütemezés 

Hagyományos: Szombatonként vagy kéthetente szombat vasárnap 

Hibrid: minden szombaton VAGY minden vasárnap VAGY hét-

köznap kedden és csütörtökön 

Online: minden szombaton VAGY minden vasárnap VAGY hét-

köznap kedden és csütörtökön 

Képzés időtartama 5 hónap 

Képzési díj 145.000 Ft 

MIT TARTALMAZ AZ ÁR? 

• az előzetes tudásmérés díját 

• az oktatói jegyzeteket  

• az oktatás díját 

• személyre szabott internetes felület biztosítását 

• a gyakorlat helyszínének biztosítását 

• a tananyagegységek záró vizsga díját 
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MI SZÜKSÉGES A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ? 

• Alapfokú iskolai végzettség 

• Igazolás egészségügyi alkalmasságról (Fontos tudnod, hogy nem mindegy, honnan szer-

zed be az igazolást! Az ezzel kapcsolatos információkért mindenképpen egyeztessen 

velünk!) 

MIT JELENT AZ ELŐZETES TUDÁSMÉRÉS? 

• Amennyiben szeretnéd, előzetes tudásod/ismereteid beszámítjuk. 

• Az előzetes tudásmérést és a képzési tanácsadást ingyenesen biztosítjuk. 

• Az előzetes tudásméréssel számot adott ismereteid alapján felmentést kaphatsz a képzés 

egy része alól. Ezt írásbeli tesztekkel és oktatói elbeszélgetéssel mérjük fel. 

MI TÖRTÉNIK, HA KÉRDÉSED VAN, KIHEZ FORDULHATSZ? 

• Felmerülő kérdéseid ügyfélszolgálatunk 24 órán belül megválaszolja/megoldja. 

• Ennek a tanfolyamnak a felelőse Bartha-Szekeres Gabriella, aki szintén melletted áll a 

képzés ideje alatt, telefonon és email-ben elérhető. 

MILYEN KOMPETENCIÁKAT SZEREZHETSZ MEG A SZAKÁCSSEGÉD KÉPZÉS SORÁN? 

• Ismeri a vendéglátó üzletben működő hierarchiát, munkaköri leírásában szereplő pontos 

feladatait. 

• Ismeri a zöldség, gyümölcs és hús előkészítéshez, illetve daraboláshoz használt, kony-

hai kéziszerszámokat, eszközöket és azokat biztonságosan használja. Ismeri a FIFO el-

vet. Alapszinten ismeri a vendéglátásban használt alapanyagokat és azok legjellemzőbb 

tulajdonságait. 

• Ismeri a munkabiztonsági, balesetelhárítási tűzbiztonsági előírásokat, a teendőket rend-

kívüli esetekben. Ismeri a környezetvédelmi előírásokat. 

• Ismeri a tömeg és űrtartalom mértékegységeket, a mértékegységek átváltását, tárázás 

helyes alkalmazását, a mérés műveletét. 

KAPCSOLÓDÓ SZAKMAI KÉSZSÉGEK: 

• Ismeri a vendéglátó üzletben működő hierarchiát, munkaköri leírásában szereplő pon-

tos feladatait. 

• Ismeri a zöldség, gyümölcs és hús előkészítéshez, illetve daraboláshoz használt, kony-

hai kéziszerszámokat, eszközöket és azokat biztonságosan használja. Ismeri a FIFO 

elvet. Alapszinten ismeri a vendéglátásban használt alapanyagokat és azok legjellem-

zőbb tulajdonságait 

• Ismeri a munkabiztonsági, balesetelhárítási tűzbiztonsági előírásokat, a teendőket 

rendkívüli esetekben. Ismeri a környezetvédelmi előírásokat  



 

 

 

3 
+36 30 103-1848 | +36 70 619-5705 

+36 30 895-1612 | +36 70 221-1393 info@klasszisoktatas.hu 

Engedélyszám: E/2020/000261 

Nyilvántartási szám:  B/2021/002345 

 

• Ismeri a tömeg és űrtartalom mértékegységeket, a mértékegységek átváltását, tárázás 

helyes alkalmazását, a mérés műveletét  

MILYEN TARTALMAT FOGLAL MAGÁBA A SZAKÁCSSEGÉD TANFOLYAM? 

1. Előkészítés és élelmiszer-feldolgozás 

2. Konyhai berendezések és gépek ismerete, kezelése, programozása  

MIÉRT MINKET VÁLASSZ SZAKÁCSSEGÉD VÉGZETTSÉGED MEGSZERZÉSÉHEZ? 

• Olyan gyakorló szakemberek dolgoznak a csapatunkban, akik igazi Klasszisok a szak-

májukban, ezáltal az elméletet és a gyakorlatot is könnyebb elsajátítani. 

• A képzésen többféle időbeosztás közül választhatsz, így lehetőséged van az életedbe 

leginkább beilleszthető megoldásra. 

• Nálunk nem számít hány éves vagy, csoportjainkban mindenféle korosztály megtalál-

ható. 

• Jó egy olyan csapathoz tartozni, ahol abból építkeznek, ami örömet okoz! 

• Kislétszámú csoportjainkban eredményesebb a tanulás, ráadásul családias a hangulat. 

• A munkánk a szenvedélyünk. Nálunk a tanfolyami résztvevő áll a középpontban, és a 

lelkesedésünk ragadós :-)! 

A KÉPESÍTŐ VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELE 

• A részszakma megszerzésére irányuló képzés teljesítése. 

HOGYAN ZAJLIK A SZAKMAI VIZSGA? 

SZAKMAI VIZSGATEVÉKENYSÉGEK LEÍRÁSA 

 
A VIZSGATEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE:  

  

  gyakorlati vizsgafeladat 

A VIZSGAFELADAT ISMERTETÉSE:  

  

A vizsgázó feladata: 

- Négyféle zöldséget tisztít, azt négyféle különböző és szabályos formára vágja.  

- Konyhában megtalálható előkészítő gépeket szakszerűen beüzemeli, tisztán tartja, szét  

és összeszereli, legalább 3 különböző gép esetében. 

- Feladata elvégzése közben betartja a munkabiztonsági és egészségvédelmi,  

balesetvédelmi és környezetvédelmi szabályokat.  
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AZ ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI:  

A vizsgázó ruházata, személyi higiéniája 10 % 

Tisztítás, darabolás, vágás szabályossága 20 % 

Munkaterület tisztasága 20 % 

Szakszerű eszköz használat 10 % 

Előkészítő gépek szakszerű szét és összeszerelése és tisztántartása 20 % 

Betartja a munka és balesetvédelmi szabályokat 20 % 

 

 

 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre   álló   időtartam:  

 

60 perc  

 

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:   

 

100 %   

 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető  összes pontszám 

legalább 40%-át elérte. 

 

Eredményes tanulást kívánunk! 

A Klasszis Csapat 


