MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

PINCÉR MESTER
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEINEK
MESTERKÉPZÉSI PROGRAMJA

A mesterképzési program a mesterképesítés szakképzésért felelős miniszter által közétett
képzési és kimeneti követelményei alapján készült.
A mesterképzési programban nem szabályozott kérdésekben a szakképzésért felelős miniszter
által közétett mindenkor hatályos mesterképesítés képzési és kimeneti követelménye,
valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga
Szabályzatában foglaltak az irányadóak.

Hatályos: 2020.

1. A mesterképesítés adatai
A mesterképesítés megnevezése
Az ágazat megnevezése
A mesterképzés szakmai követelményeinek időtartama:

Pincér mester
Turizmus-vendéglátás
180 óra

2. A mesterképzésre való felvétel feltételei
Mesterképzésre az vehető fel, aki rendelkezik a pincér mesterképesítés képzési és
kimeneti követelményeiben előírt szakmai előképzettséggel és a mestervizsga
időpontjáig igazolni tudja a mestervizsgára történő jelentkezéshez előírt szakmai
gyakorlatot.

3. A mesterképzésben való részvétel feltételei
A részvétel követésének módja

A résztvevő által aláírt, vagy elektronikus
formában vezetett jelenléti ív.

Megengedett hiányzás mértéke

A mesterképzés összes óraszámának
maximum 20%-a.

A mesterképzés elvégzéséről
igazolás kiadásának feltétele

szóló

A mesterképzés összes óraszámának
legalább 80%-án való aktív részvétel, a
képzés közbeni feladatok teljesítése.
15 fő

Maximális csoportlétszám

4. A mesterképzés célja
A mesterképzés célja a mesterképesítés képzési és kimeneti követelményének 2. pontjában
meghatározott tevékenységekre és munkaterület ellátására, valamint a mestervizsgára történő
eredményes felkészítés.
A pincér mester képzés célja, hogy a mester az értékesítési és a kapcsolódó beszerzési és
szolgáltatási tevékenységét az elvárható legmagasabb szakmai színvonalon, az érvényes
jogszabályok előírásai szerint végezze. Kollégái, beosztottjai és tanulói irányítása, ellenőrzése
során az értékesítési tevékenység hatékonyságának folyamatos javítására törekedjen. Az
ajánlási tevékenységnél, a kínálat fejlesztésénél folyamatosan vegye figyelembe a szakmában
megjelenő új technológiákat, a vendégek igényeiben megjelenő új trendeket, emellett ápolja a
gasztronómia értékeit, hagyományait is. Az üzleti- és vendégkapcsolatoknál az üzleti érdekek
és a fogyasztói érdekvédelem alapelveinek érvényesítését biztosítsa. Az értékesítésre és az
üzleti standardra vonatkozó fejlesztési javaslatoknál az értékesítés hatékonyságának növelése
legyen a célja.
A vendéglátó rendezvények és az előrendelések szervezésénél a gazdaságosság mellett a
vendégek elégedettségének elérésére, az élmény nyújtására törekedjen.
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5. A mesterképzés tananyagegységei és óraszámai
Tananyagegység megnevezése

Tananyagegység Elméleti órák
összes óraszáma száma

A pincér mester vezetési,
szervezési, gazdálkodási feladatai
A pincér mester szakmai
feladatai
A pincér mester
rendezvényszervezési feladatai
A pincér mester idegen nyelvi
kommunikációja
Összesen

Gyakorlati
órák száma

55

40

15

65

30

35

35

20

15

25

25

0

180

115

65

6. A mesterképzés szerkezete
6.1.

A pincér mester vezetési, szervezési, gazdálkodási feladatai
tananyagegység

A tananyagegység megnevezése
A tananyagegység célja

A tananyagegység óraszáma

A pincér mester vezetési, szervezési, gazdálkodási
feladatai
A tananyagegység célja, hogy a pincér mester
értékesítési és a kapcsolódó beszerzési és
szolgáltatási tevékenység irányítását, szervezését az
érvényes jogszabályok előírásai szerint végezze.
Kollégái, beosztottjai és tanulói irányítása,
ellenőrzése során gazdálkodás folyamatos javítására
törekedjen.
Az üzleti- és vendégkapcsolatoknál az üzleti érdekek
és a fogyasztói érdekvédelem alapelveinek
érvényesítését biztosítsa.
55 óra

Tanulási eredmények, amelyek kialakításához a tananyagegység érdemben hozzájárul
Képesség

Tudás

Attitűd

Autonómiafelelősség

Az
értékesítéssel
foglalkozó
dolgozók
munkáját
szervezi,
irányítja
részlegvezetőként.
Elkészíti az értékesítési
dolgozók munkaidőbeosztását a napi

Ismeri a vendéglátó
tevékenység
vezetésének,
szervezésének elveit, a
vezetési munka
folyamatát és
módszertanát.
Ismeri a munkatársak

A
munkatársak
irányításánál
a
minőségi,
szabálykövető
munkavégzést
követeli
meg.
Törekszik a tökéletes
csapatmunka

Viselkedésével,
munkavégzésével,
hozzáállásával példát
mutat
munkatársainak.
Felelősséget
vállal
munkatársai szakmai
munkájának
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feladatok és
rendezvények zavartalan
biztosítása érdekében.

Betartja, illetve
folyamatos ellenőrzés
útján betartatja a
munkaterületéhez
kapcsolódó jogszabályok
előírásait. Szükség
szerint közreműködik a
külső ellenőrző szervek
vizsgálataiban.

Munkájához
kapcsolódóan eleget tesz
elszámolási
kötelezettségének,
elszámoltatja az
irányítása alá tartozó
munkaterületeket,
dolgozókat.
Munkavégzése
során
gazdálkodik a rábízott
anyagi eszközökkel és
humán erőforrásokkal.
Javaslatokat készít a
gazdálkodás
hatékonyságának
növelésére.
Kiszámítja a termékek,
szolgáltatások eladási
árát, árdifferenciálást
alkalmaz.
Részt
vesz
a
munkaterületéhez
kapcsolódóan az új
dolgozók felvételében, az

ösztönzésének
lehetőségeit.
Ismeri
a
vezetés
szintjeit, és az egyes
szintekhez kapcsolódó
feladatokat.
Teljes körűen ismeri a
munkaidő-beosztás
elkészítésére
vonatkozó jogszabályi
előírásokat, az
alkalmazható
munkaidőrendszereket.
Részletesen ismeri a
munkaterületére
vonatkozó munka-,
tűz- és
környezetvédelmi,
egészségügyi és
biztonságtechnikai
előírásokat.
Ismeri a külső
ellenőrző szervek
munkáját, az
ellenőrzésekhez
kapcsolódó feladatokat
és szabályokat.
Részletes ismeri a
munkaterületek és
dolgozók
elszámolására
vonatkozó általános és
üzleti szabályokat, az
elszámoltatás formáit,
technikáját.
Részletesen ismeri a
gazdálkodás alapelveit
és módszereit. Ismeri
az eszköz-, a létszám-,
a költség- és az
eredménygazdálkodás
lehetőségeit,
a
kapcsolódó gazdasági
számításokat.
Teles körűen ismeri az
árképzés módszereit,
az árdifferenciálás
lehetőségeit.
Ismeri a megfelelő
személyek
kiválasztásának
szempontjait. Behatóan
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elérésére, ehhez a
legjobb
vezetési
módszert
igyekszik
kiválasztani.
A munkaidő-beosztás
elkészítésénél a
jogszabályi előírások
betartása mellett az
egyenletes
munkaterhelésre és
igazságosságra
törekszik.

támogatására.
A munkaidő-beosztás
elkészítésénél, a
döntésnél figyelembe
veszi a dolgozók
érdekeit, személyes
kéréseit is.

A jogszabályi
előírásoknak pontosan
megfelelve végzi
tevékenységét, hajtja
végre belső
ellenőrzési
tevékenységét. A
külső ellenőrzéseknél
fokozottan ügyel a
szabályok betartására.
Elkötelezett saját és
munkatársai
egészségének
védelme iránt.

Felelősséggel tartja
be és tartatja be a
belső és a külső
ellenőrzés szabályait.
Ellenőrzési
tevékenységében
érvényesíti a
felelősségre
vonatkozó
előírásokat.

Az elszámolás és az
elszámoltatás során
törekszik a pontos,
precíz
munkavégzésre.

Felelősséget vállal az
elszámolási és
elszámoltatási
feladatok pontos és
szabályos
elvégzéséért.

Munkájában és
döntéseiben kiemelt
szerepet kap a
gazdálkodás elveinek
érvényesítése.
Gazdasági
számításainál
megbízható
adatok
használatára
törekszik.
Az árak kialakításánál
szem előtt tartja az
árak piaci hatását is.
A
dolgozók
kiválasztásánál
figyelembe veszi az
érintettek érdekeit.

A gazdálkodás
hatékonyságának
javítására tett
javaslatait a vezetők
és a tulajdonosok
útmutatása alapján,
munkatársaival
közösen dolgozza ki.

Véleményét
igyekszik
érvényesíteni
a
kollektív
döntés

állásinterjúkban,
a
megfelelő
személyek
kiválasztásában,
a
próbamunka
megszervezésében.
Elvégzi, irányítja az
újonnan felvett
értékesítési dolgozók
betanítását,
beilleszkedését a
munkahelyi környezetbe.

Munkatársaival,
a
vendégekkel és az üzleti
partnerekkel magyar és
idegen nyelven szóban és
írásban kommunikál.
Utasításokat ad, munkamegbeszéléseket
tart.
Üzleti
tárgyalásokat
folytat.
Kezeli a vendégek
panaszait, az üzleti
partnerek kifogásait.

Felkérésre elkészíti, és
szükség szerint módosítja
az értékesítési dolgozók
munkaköri leírását.
Elvégzi, illetve
megszervezi a
munkatársak
felkészítését az új
értékesítési technikák,
eszközök alkalmazására.

Az
értékesítéssel
foglalkozó
dolgozók
munkáját
szervezi,
irányítja
részlegvezetőként.
Elkészíti az értékesítési
dolgozók munkaidőbeosztását a napi

ismeri a kiválasztás
módszertanát,
a
próbamunka
szervezésének alapjait.
Ismeri a munkahelyi
környezetbe történő
beilleszkedés
segítésének
lehetőségeit.
Mélyrehatóan ismeri a
szóbeli és írásbeli
kommunikáció
módszereit, előírásait
magyar és idegen
nyelven. Ismeri a
munkatársak közötti
kapcsolat formáit,
módjait, a
munkamegbeszélések
jelentőségét.
Ismeri a tárgyalások
előkészítését és
menetét.
Részletesen ismeri a
vendéglátás etikaiprotokoll szabályait, a
kifogások kezelésének
módjait.
Ismeri a munkaköri
leírás
szintjeit,
a
kidolgozás folyamatát
és a munkaköri leírás
tartalmát. Részletesen
ismeri az értékesítési
dolgozók feladatköreit,
hatásköreit
és
felelősségi köreit, a
dolgozóktól elvárható
munka jellemzőit.
Ismeri a
vendéglátásban
alkalmazható
módszereket a
betanítás során.
Ismeri a vendéglátó
tevékenység
vezetésének,
szervezésének elveit, a
vezetési munka
folyamatát és
módszertanát.
Ismeri a munkatársak
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A beilleszkedés
segítése során
empatikusan
viselkedik az új
dolgozókkal.

keretei között.
Felelősséget vállal az
új dolgozók hatékony
beilleszkedéséért,
betanításáért.

A
kommunikáció
terén törekszik az
információk hatékony
megosztására,
optimális
felhasználására.
A
kommunikációjának
alapja
az
etikus
magatartás,
az
udvariasság,
a
szakszerűség és a
tárgyilagosság.
Kommunikációjában
konstruktív,
együttműködő.

Az
üzleti
és
szervezeti
kommunikáció során
betartja és betartatja a
kommunikáció
szabályait.
A vendégpanaszokat
és az esetlegesen
felmerülő
konfliktusokat
hatékonyan kezeli.

Törekszik a minden
szempontot
figyelembe
vevő
munkaköri
leírás
létrehozására.
Hatékony és gyors
betanításra törekszik.

Önállóan, vezetőivel
egyeztetve hozza meg
a munkaköri leírással
kapcsolatos
döntéseket.
Teljes mértékben
felelősséget vállal a
betanítás
szakszerűségéért.

A
munkatársak
irányításánál
a
minőségi,
szabálykövető
munkavégzést
követeli
meg.
Törekszik a tökéletes
csapatmunka

Viselkedésével,
munkavégzésével,
hozzáállásával példát
mutat
munkatársainak.
Felelősséget
vállal
munkatársai szakmai
munkájának

feladatok és
rendezvények zavartalan
biztosítása érdekében.

Elvégzi és irányítja az
értékesítéshez
kapcsolódó számviteli,
ügyviteli
feladatokat.
Kiállítja, illetve ellenőrzi
a
munkaterületéhez
kapcsolódó
nyilvántartásokat,
bizonylatokat.

ösztönzésének
lehetőségeit.
Ismeri
a
vezetés
szintjeit, és az egyes
szintekhez kapcsolódó
feladatokat.
Teljes körűen ismeri a
munkaidő-beosztás
elkészítésére
vonatkozó jogszabályi
előírásokat, az
alkalmazható
munkaidőrendszereket.
Teljes körűen ismeri a
számvitel, ügyvitel
alapelveit, a
vendéglátásban
használt bizonylatokat.
Ismeri a bizonylati elv
és bizonylati fegyelem
szabályait.

elérésére, ehhez a
legjobb
vezetési
módszert
igyekszik
kiválasztani.
A munkaidő-beosztás
elkészítésénél a
jogszabályi előírások
betartása mellett az
egyenletes
munkaterhelésre és
igazságosságra
törekszik.

támogatására.
A munkaidő-beosztás
elkészítésénél, a
döntésnél figyelembe
veszi a dolgozók
érdekeit, személyes
kéréseit is.

A
vonatkozó
jogszabályok
előírásait figyelembe
véve önállóan végzi
tevékenységét
és
irányítja
mások
munkáját.
Tevékenységét a
határidők
maradéktalan
betartásával végzi.

Önállóan állítja ki a
bizonylatokat.
Az
ellenőrzésnél precíz,
korrekt
munkára
törekszik.

A tananyagegység tanulási eredményeinek elérését biztosító tanítási-tanulási út

A tananyagegység
tematikai egységei

1. Vezetési, szervezési
feladatok

2. A

A tematikai egység
tartalmi elemei

a) A vendéglátó
tevékenység vezetése
- A vezetés fogalma és
feltételei
- A vezetési munka
folyamata
- A vezetési szintek
- A vezetés módszertana
b) A szervezés
- A szervezés fogalma
- A szervezési munka
folyamata
- A tevékenységek
feltételrendszere
- A vendéglátó
tevékenység
szervezésének elvei
a) Az értékesítés és
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A tematikai
egység
javasolt
elméleti
óraszáma

A
tematikai
egység
javasolt
gyakorlati
óraszáma

15

0

15

0

A tematikai egység
tanulási
eredményeinek
fejlesztését szolgáló
módszerek és
munkaformák
- Csoportos
helyzetgyakorlat
- Információk
feladattal vezetett
rendszerezése
- Kooperatív tanulás
- Magyarázat
- Megbeszélés
- Olvasott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása
- Projektfeladat
megoldása
- Szemléltetés
- Szimuláció
- Tesztfeladat
megoldása
- Csoportos

munkafolyamatok,
munkavégzés
szervezése

3. Gazdálkodási
feladatok

kapcsolódó
szolgáltatások
szervezése
A
dolgozók
kiválasztásának
szempontjai,
a
kiválasztás módszertana
A
próbamunka
szervezése.
A
munkahelyi
környezetbe
történő
beilleszkedés
- A betanítás módszerei
Munkaidő-beosztás
elkészítése
- Munkaidőrendszerek
A
munkatársak
ösztönzésének
lehetőségeit
b) Számvitel, ügyvitel
szervezése
- A számvitel, ügyvitel
alapelvei
- A vendéglátásban
használt bizonylatok
- Bizonylati elv és
bizonylati fegyelem
A
dolgozók
elszámoltatása
c) Ellenőrzési feladatok
szervezése
- Belső ellenőrzés
Külső
ellenőrző
szervek
- Az ellenőrzésekhez
kapcsolódó feladatok és
szabályok
d)
Kommunikációs
feladatok szervezése
- Szóbeli és írásbeli
kommunikáció
módszerei, előírásai
- A munkatársak közötti
kapcsolat
formái,
módjai,
a
munkamegbeszélések
jelentősége
A
tárgyalások
előkészítése és menete
- A vendéglátás etikaiprotokoll szabályai
A
kifogások
kezelésének módjai
a) A gazdálkodás
- A gazdálkodás
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helyzetgyakorlat
- Információk
feladattal vezetett
rendszerezése
- Kooperatív tanulás
- Magyarázat
- Megbeszélés
- Olvasott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása
- Projektfeladat
megoldása
- Szemléltetés
- Szimuláció
- Tesztfeladat
megoldása
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15

- Csoportos
helyzetgyakorlat

fogalma
- A gazdálkodás
alapelvei
b) A gazdálkodáshoz
szükséges ismeretek
- A gazdasági
tevékenység
feltételrendszerének
ismerete
- A gazdálkodás
módszereinek ismerete
- A gazdálkodási
tevékenység elemzési
módszereinek ismerete
c) Árképzés
- Az árképzés módszerei
- Az árdifferenciálás
lehetőségei
d) Eszközgazdálkodás
- Az eszközgazdálkodás
módszerei
- Az eszközgazdálkodás
elemzései lehetőségei
e) Létszámgazdálkodás
- A létszámgazdálkodás
módszerei
- A létszámgazdálkodás
elemzései lehetőségei
f) Költséggazdálkodás
- A költséggazdálkodás
módszerei
- A költséggazdálkodás
elemzései lehetőségei
(pl. fedezeti pont)
g)
Eredménygazdálkodás
- Az
eredménygazdálkodás
módszerei
- Az
eredménygazdálkodás
elemzései lehetőségei

A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek tanítási-tanulási
folyamat közbeni mérésére és
értékelésére vonatkozó javaslatok
A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek feldolgozásához
ajánlott irodalmak

- Információk
feladattal vezetett
rendszerezése
- Kooperatív tanulás
- Magyarázat
- Megbeszélés
- Műveletek
gyakorlása
- Olvasott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása
- Projektfeladat
megoldása
- Szemléltetés
- Szimuláció
- Tesztfeladat
megoldása

- Az elméleti és gyakorlati órák anyagához igazodó
feladatlapok készítése és értékelése.
- Projektfeladat meghatározása és értékelése.
- Dr. Verebes Pál, Dr. Fekete-Frojimovics Zsófia: Üzleti
szintű szervezés és gazdálkodás a vendéglátásban, Saldo
Kiadó, Budapest 2018.
- Farkasné Parrag Éva-Kovács László-Krisztán Gyula:
Vendéglátó gazdálkodás és szakmai számítások,
Műszaki Könyvkiadó Kft. TM-61005
- Szabó Margit: Gazdálkodás a vendéglátásban, Műszaki
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Könyvkiadó Kft. MK-5902
- Horváth Péter: Élelmiszer-biztonság és higiénia a
vendéglátásban, Műszaki Könyvkiadó Kft. MK-5870
- Bádonyi Mihály: Szakmai és üzletvezetési ismeretek a
vendéglátásban, KIT Tudásközpont Kereskedelmi és
Idegenforgalmi Továbbképző Zrt. KR-405
- Zugorné Rácz Éva: Gazdálkodás a vendéglátásban
Példatár, Műszaki Könyvkiadó Kft. MK-5902/P

- Útmutató a vendéglátás és az étkezés jó higiéniai
gyakorlatához – NÉBIH honlap
A tananyagegység megvalósításához
kapcsolódó egyéb speciális feltételek

6.2.

- Aktuális jogszabályok gyűjteményének biztosítása
- A gazdálkodás elemzéséhez szükséges képletek
gyűjteményének biztosítása

A pincér mester szakmai feladatai tananyagegység

A tananyagegység megnevezése
A tananyagegység célja

A pincér mester szakmai feladatai
A tananyagegység célja, hogy a pincér mester
szakmai feladatait a legmagasabb szakmai
színvonalon lássa el. Az ajánlási tevékenységnél, a
kínálat fejlesztésénél folyamatosan vegye
figyelembe a szakmában megjelenő új
technológiákat, a vendégek igényeiben megjelenő
új trendeket, emellett ápolja a gasztronómia
értékeit, hagyományait is.
Az értékesítésre és az üzleti standardra vonatkozó
fejlesztési javaslatoknál az értékesítés
hatékonyságának növelése legyen a célja.

A tananyagegység óraszáma

65 óra

Tanulási eredmények, amelyek kialakításához a tananyagegység érdemben hozzájárul
Képesség

Tudás

Attitűd

A vendéglátó
egységekben értékesítési
és értékesítéshez
kapcsolódó szolgáltatási
tevékenységet végez,
végeztet.

Összefüggéseiben
ismeri az értékesítés és
a kapcsolódó
tevékenységek
munkafolyamatát,
tárgyi és személyi
feltételeit a
rendszerszemlélet és a
minőségbiztosítás
elveinek megfelelően.

Folyamatosan nyomon
követi a vendéglátásban
és az értékesítés, a
rendezvényszervezés

Ismeri a vendéglátás
közelmúltjának
és
jelenének legfontosabb
hazai és nemzetközi
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Munkája során
törekszik a szakszerű,
gyors és minőségi
munkavégzésre, a
rendszerszemlélet
érvényesítésére. Napi
munkáját mindig a
legmagasabb szakmai
színvonalon végzi, és
ezt várja el
munkatársaitól is.
Motivált a folyamatos
ismeretszerzésre,
ezzel
is
erősítve
szakmai önbecsülését.

Autonómiafelelősség
Önállóan és
munkatársaival
közösen is képes a
feladatokat
végrehajtani. Az
elvégzett munkáért
teljes körű
felelősséget vállal.
Önállóan képes a
trendeket felismerni
és
érvényesíteni
munkája során.

területén az aktuális
trendeket.
Javaslatot
tesz
az
értékesítési
formákra,
felszolgálási,
terítési
módokra.
Elkészíti, és szükség
szerint módosítja az
üzleti standard
értékesítésre vonatkozó
részeit.

A vendéglátó egység
tevékenységéhez
kapcsolódóan marketing
tevékenységet folytat.
Piackutatást végez a
vendégek
és
a
versenytársak körében.
Javaslatokat tesz az üzleti
arculat
fejlesztésére,
ellenőrzi megvalósulását.
Az értékesítés
ösztönzésének, az
eladások növelésének új
formáit dolgozza ki.

Összeállítja az üzlet
kínálatát,
termékfejlesztést végez,
valamint
választékközlési
eszközöket készít

trendjeit a kereslet és a
kínálat területén. Teljes
körűen
ismeri
a
vendéglátás
hagyományos és új
értékesítési
formáit,
felszolgálási és terítési
módjait.
Ismeri az üzleti
standard jelentőségét,
tartalmát és
összeállításának
szempontjait.
Ismeri a vendéglátó
üzletek minősítésének
rendszereit.
Átfogóan ismeri a
vendéglátó
tevékenységhez
kapcsolódó marketing
feladatokat. Teljes körű
ismeretekkel
rendelkezik a vendégek
igény- és elégedettség
mérésével, illetve a
konkurencia
vizsgálatával
kapcsolatosan. Ismeri a
szóbeli és írásbeli
megkérdezés
módszereit.
Részletesen ismeri az
üzleti arculat tartalmi
és formai elemeit.
Ismeri az üzleti arculat
fontosságát
a
vendéglátó
tevékenységben.
Teljes körűen ismeri a
vendéglátásban
alkalmazható
értékesítés-ösztönzési
eszközöket.
Ismeri a reklám, a
személyes eladás és a
PR alkalmazási
lehetőségeit a
vendéglátásban.
Részletesen ismeri az
üzleti
kínálat
összeállításának
szempontjait.
Ismeri
a
termékfejlesztés
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Javaslataival
a
vendégek
színvonalasabb
ellátását
kívánja
szolgálni.
Az üzleti standard
elkészítésénél
törekszik az egyedi
jelleg
hangsúlyozására.
Munkájában
érvényesíti a teljesség
elvét.

Önállóan, vezetőivel
egyeztetve teszi meg
javaslatait, hozza
meg döntéseit.

Tevékenységénél
figyelembe veszi a
vendéglátó egység
marketing
koncepcióját.
Munkájában törekszik
az egységesség
mellett az egyediség
szempontjainak
érvényesítésére is.
Munkáját a
kereskedelmi
szemlélet hatja át.

Javaslatait
a
munkatársaival
egyeztetve dolgozza
ki.
A marketing
tevékenységet
munkatársaival
együttesen végzi a
közös felelősség
elveinek
megfelelően.

A
kínálat,
menüajánlatok
összeállításánál
érvényesíti a kereslet
és
a
kínálat
szempontjait, az új

Munkatársaival,
vezetőivel
együttműködve
hozza meg az üzleti
kínálattal kapcsolatos
javaslatait, döntéseit.

számítógép segítségével.

Használja, működteti az
üzleti szoftvereket.
Szükség szerint részt
vesz a számítógépes
programok telepítésében,
adatokkal történő
feltöltésében.

lehetőségeit
és
módszereit
a
vendéglátásban.
Ismeri az étlapok,
itallapok,
árlapok,
ártáblák,
árcédulák,
menükártya
készítésének
szabályait.
Részletesen ismeri a
hatékony ajánlás
szempontjait és
módszereit, igazodva
az egyes
vendégtípusok
igényeihez és
elvárásaihoz.

Ismeri a vendéglátó
tevékenység során
használható üzleti
szoftverek
működésének elveit,
használhatóságának
lehetőségeit.

szakmai trendeket.
A termékfejlesztést az
ellátás színvonalának
növelése érdekében
végzi.
Nyitott
a
szakmai innovációra.
A
választékközlési
eszközök készítésénél
figyelembe veszi az
egységes
arculat
követelményeit.
Az ajánlási
tevékenységgel
kapcsolatosan
érvényesíti a
szakszerűséget és a
vendégek igényeinek
teljes körű teljesítését.
Az ajánlásnál betartja
az etikai normákat.

Az üzleti
szoftvereknél nagy
figyelmet fordít a
legális szoftverek
használatára.

A
vonatkozó
jogszabályok
előírásait figyelembe
véve önállóan végzi
tevékenységét
és
irányítja
mások
munkáját.
Tevékenységét a
határidők
maradéktalan
betartásával végzi.

A tananyagegység tanulási eredményeinek elérését biztosító tanítási-tanulási út

A tananyagegység
tematikai egységei

1. A pincér mester
speciális feladatai

A tematikai egység
tartalmi elemei

a) A vendéglátás trendjei
- Hazai és nemzetközi
trendek a kereslet és a
kínálat területén
- A vendéglátó üzletek
hazai és nemzetközi
minősítési rendszerei.
b) A pincérek
alapfeladatai
- A napi munkához,
rendezvényekhez,
díszétkezésekhez és
előrendelésekhez
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A tematikai
egység
javasolt
elméleti
óraszáma

A
tematikai
egység
javasolt
gyakorlati
óraszáma

A tematikai egység
tanulási
eredményeinek
fejlesztését szolgáló
módszerek és
munkaformák

15

25

- Csoportos
helyzetgyakorlat
- Kiscsoportos
szakmai munkavégzés
irányítással
- Kooperatív tanulás
- Magyarázat
- Megbeszélés
- Munkamegfigyelés
adott szempontok
alapján
- Műveletek
gyakorlása

kapcsolódó speciális
előkészítő, végrehajtó és
befejező műveletek
- Új értékesítési formák,
felszolgálási és terítési
módok
- A hatékony ajánlás
szempontjai és módszerei
- Az egyes vendégtípusok
igényei és elvárásai
- Az értékesítési dolgozók
feladat-, hatás- és
felelősségi köre, a
munkaköri leírás
- Üzleti standardok
jelentősége, tartalma és
összeállításának
szempontjai.
c) Az üzleti kínálat
összeállítása
- Az üzleti kínálat
összeállításának
szempontjai
- Hungarikumok, a régió
gasztronómiája
- Kézműves termékek
- Az étlapok, itallapok,
árlapok, ártáblák,
árcédulák készítése
- Menü, menükártya
készítése számítógép
segítségével
- Választékközlési
eszközök készítése
d) Táplálkozás
- Táplálkozási igények,
szokások
- Diéták
- Táplálkozással
összefüggő betegségek
- Allergének, intolerancia
d) Az értékesítéshez
kapcsolódó speciális
feladatok
- A sommelier és speciális
feladatai
- A bartender és speciális
feladatai
- A barista és speciális
feladatai
- Az italpultban végzett
speciális feladatok
- A vendég előtt végzett
műveletek
e) A vendéglátásban

12

- Önálló szakmai
munkavégzés
közvetlen irányítással
- Projektfeladat
megoldása
- Szemléltetés
- Szimuláció
- Tapasztalatok
helyszíni ismertetése
szóban
- Tapasztalatok
utólagos ismertetése
szóban
- Tesztfeladat
megoldása

2. A pincér mester
marketing feladatai

3.
Szakmagondozással,
képzéssel kapcsolatos
feladatok

alkalmazott szoftverek
- Az üzleti szoftverek
működésének elvei
- Használhatóságának
lehetőségei
a) A vendéglátó
tevékenység marketingje
- Marketing-mix a
vendéglátásban
- A vendéglátó marketing
trendjei
b) Termékpolitika a
vendéglátásban
- A termékfejlesztés
lehetőségei és módszerei a
vendéglátásban
c) Piackutatás a
vendéglátásban
- A vendégek igény- és
elégedettség mérése
- A konkurencia vizsgálata
- Szóbeli és írásbeli
megkérdezés módszerei
d) A
marketingkommunikáció
- Az üzleti arculat
fontossága a vendéglátó
tevékenységben, az arculat
tartalmi és formai elemei
- A vendéglátásban
alkalmazható
reklámhordozók és
reklámeszközök
- A személyes eladás
jelentősége
- A vendéglátásban
használható értékesítésösztönzési eszközök
- A Public Relations
a) A szakképzés
rendszere és intézményei
- A hazai szakképzési
rendszer lényege
- A szakképzés
intézményrendszere
b) A vendéglátás hazai és
nemzetközi szervezetei
- Hazai és nemzetközi
szakmai szervezetek
- Érdekképviseleti szervek
c) A szakmai képzések,
továbbképzések
- A szakmai képzések
formái
- A továbbképzés
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10

- Csoportos
helyzetgyakorlat
- Kiscsoportos
szakmai munkavégzés
irányítással
- Kooperatív tanulás
- Magyarázat
- Megbeszélés
- Munkamegfigyelés
adott szempontok
alapján
- Műveletek
gyakorlása
- Önálló szakmai
munkavégzés
közvetlen irányítással
- Projektfeladat
megoldása
- Szemléltetés
- Szimuláció
- Tapasztalatok
helyszíni ismertetése
szóban
- Tapasztalatok
utólagos ismertetése
szóban
- Tesztfeladat
megoldása
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0

- Információk
feladattal vezetett
rendszerezése
- Kooperatív tanulás
- Magyarázat
- Megbeszélés
- Olvasott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása
- Projektfeladat
megoldása
- Szemléltetés
- Tesztfeladat
megoldása

szervezett formái
d) Az önképzés
- Az önképzés lehetőségei
- Az internet szerepe az
önképzésben
e) Szakmai versenyek
- Hazai szakmai versenyek
- Nemzetközi szakmai
versenyek
f) Szakmai kiállítások
- Hazai szakmai
kiállítások
- Nemzetközi szakmai
kiállítások
g) A portfólió
- A portfólió szerepe, célja
és formái, portfólió
készítése számítógép
segítségével
- A dokumentálást
alátámasztó bizonyítékok
összegyűjtésének módjai.
- A reflektív jegyzetek
készítésének formái.

A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek tanítási-tanulási
folyamat közbeni mérésére és
értékelésére vonatkozó javaslatok
A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek feldolgozásához
ajánlott irodalmak

- Az elméleti és gyakorlati órák anyagához igazodó feladatlapok
készítése és értékelése.
- Projektfeladat meghatározása és értékelése.

A tananyagegység megvalósításához
kapcsolódó egyéb speciális feltételek

- Minta étlapok, itallapok, árlapok, menükártyák biztosítása
- Szakképzés 4.0
- Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK)
- Minta portfólió biztosítása

- dr. Csizmadia László: Értékesítés a vendéglátásban, Saldo
Kiadó, Budapest 2007.
- Schnitta Egyesület - Új Schnitta 2017. Schnitta Egyesület
- Stroh Péter: Pincér szakmai ismeretek, Műszaki
Könyvkiadó Kft. TM-61003
- Onódi Ferenc, Török István János: Felszolgáló szakmai
ismeretek, Műszaki Könyvkiadó Kft. MK-5819
- Vaszari Tamás: Vendéglátás-marketing, Gasztrotop Kft.,
Budapest 2008.
- Kávékedvelők kézikönyve, Kossuth Kiadó, Budapest
2018.
- Antal B. Gábor- Bádonyi Mihály- Szőke Szabolcs:
Professzionális bártender, KIT, Budapest 2013.
- Gutmayer – Stickler – Siegel – Lenger: Getränkekunde,
Trauner Verlag, Linz 2005.
- Gutmayer – Stickler – Siegel – Lenger: Servierkunde,
Trauner Verlag, Linz 2006.
- Gutmayer – Stickler – Lenger - Kalinka: Service – Der
Meisterklasse, Trauner Verlag, Linz 2006.
- XXI. századi magyar gasztronómia, Budapest 2011.
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6.3.

A pincér mester rendezvényszervezési feladatai tananyagegység

A tananyagegység megnevezése
A tananyagegység célja

A pincér mester rendezvényszervezési feladatai
A vendéglátó rendezvények és az előrendelések
szervezésénél a kiemelkedő szakmai színvonal és a
gazdaságosság mellett a vendégek elégedettségének
elérésére, az élmény nyújtására törekedjen.

A tananyagegység óraszáma

35 óra

Tanulási eredmények, amelyek kialakításához a tananyagegység érdemben hozzájárul
Képesség

A
különböző
rendezvénytípusokhoz
ajánlatokat állít össze
munkatársaival közösen.
Megbízás
alapján
felveszi a rendezvények
megrendelését magyar és
idegen nyelven is.
A rendezvényekkel
kapcsolatosan a
rendelkezésre álló
információk alapján
gondoskodik a
rendezvényekhez
szükséges tárgyi és
személyi feltételekről.

Elvégzi és irányítja a
rendezvények,
díszétkezések
és
előrendelések
előkészítési,
lebonyolítási és befejező
műveleteit.

Tudás

Attitűd

Részletesen ismeri a
vendéglátó
rendezvények fajtáit,
szervezésük
munkafolyamatát.
Tökéletesen ismeri a
rendezvényekhez
kapcsolódó fogalmakat
idegen nyelven is.
Ismeri a rendezvények
lebonyolításához
szükséges tárgyi és
személyi feltételek
biztosításának
lehetőségeit, ügyviteli
feladatait, az árajánlat
elkészítéséhez és az
elszámoláshoz
szükséges szakmai
számításokat.
Teljes körűen ismeri a
rendezvények,
díszétkezések és
előrendelések
előkészítéséhez
szükséges műveleteket,
terítési módokat, a
lebonyolítási,
befejezési feladatokat.
Részletesen ismeri a
sommelier, bartender,
barista munkákat, az
italpultban és a vendég
előtt végzett
műveleteket.

Autonómiafelelősség

Feladatán átgondoltan
valamennyi részletet
figyelembe véve
végzi. Munkája során
rugalmasan és legjobb
tudása szerint kezeli a
problémás eseteket.
Idegen nyelven
történő
rendelésfelvételnél
nagy gondossággal jár
el.

A kollégáival, a
társrészlegekkel
szorosan
együttműködésben
tervezi meg a
rendezvényeket.
A megrendelés
felvételét
felelősséggel végzi.

Munkája során
törekszik a tökéletes
kivitelezésre,
legmagasabb
színvonalú ellátás
biztosítására.

A rá bízott
feladatokat teljes
felelősséggel végzi a
rendezvény, a
díszétkezés és az
előrendelés
sikeressége
érdekében.

A tananyagegység tanulási eredményeinek elérését biztosító tanítási-tanulási út
15

A
tematikai
egység
javasolt
elméleti
óraszáma

A
tematikai
egység
javasolt
gyakorlati
óraszáma

A tematikai
egység tanulási
eredményeinek
fejlesztését
szolgáló
módszerek és
munkaformák
- Információk
feladattal vezetett
rendszerezése
- Kooperatív tanulás
- Magyarázat
- Megbeszélés
- Olvasott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása
- Projektfeladat
megoldása
- Szemléltetés
- Tesztfeladat
megoldása
- Csoportos
helyzetgyakorlat
- Információk
feladattal vezetett
rendszerezése
- Kiscsoportos
szakmai
munkavégzés
irányítással
- Kooperatív tanulás
- Magyarázat
- Megbeszélés
- Műveletek
gyakorlása
- Olvasott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása
- Önálló szakmai
munkavégzés
közvetlen
irányítással
- Projektfeladat
megoldása
- Szemléltetés
- Szimuláció
- Tesztfeladat
megoldása
- Csoportos
helyzetgyakorlat
- Információk
feladattal vezetett
rendszerezése

A
tananyagegység
tematikai
egységei

A tematikai egység tartalmi
elemei

1. A
rendezvények
fajtái,
feltételrendszere

a) A vendéglátó rendezvények
fajtái
- Célja szerint
- Helyszíne szerint
- A vendégek elhelyezése szerint
- Az ellátás módja szerint
b) A rendezvények
lebonyolításához szükséges
feltételek
- A rendezvény helyszíne
- Tárgyi feltételek
- Személyi feltételek

5

0

2. A
rendezvények
munkafolyamata

a) A vendéglátó rendezvények
szervezésének munkafolyamata
- A rendezvények értékesítésének
előkészítése
- A rendezvények felvétele
- A rendezvények előkészítése
- A rendezvény lebonyolítása
- Utómunkálatok
b) A vendéglátó rendezvények
ügyvitele
- A megrendelés rögzítése
- Ajánlat készítése
- A rendezvényekhez kapcsolódó
számítások

5

5

3. Az egyes
rendezvények
speciális
szervezési
feladatai

a) Állófogadás szervezése
- Tárgyi és személyi feltételek
- Választéka
- Lebonyolítása
b) Bál szervezése
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- Tárgyi és személyi feltételek
- Választéka
- Lebonyolítása
c) Díszétkezés szervezése
- Tárgyi és személyi feltételek
- Választéka
- Lebonyolítása
d) Esküvő szervezése
- Tárgyi és személyi feltételek
- Választéka
- Lebonyolítása
e) Kávészünet szervezése
- Tárgyi és személyi feltételek
- Választéka
- Lebonyolítása
f) Koktélparti szervezése
- Tárgyi és személyi feltételek
- Választéka
- Lebonyolítása
g) Részben ültetett fogadás
szervezése
- Tárgyi és személyi feltételek
- Választéka
- Lebonyolítása
h) Üzleten kívüli rendezvények
szervezése
- Tárgyi és személyi feltételek
- Választéka
- Lebonyolítása

A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek tanítási-tanulási
folyamat közbeni mérésére és
értékelésére vonatkozó javaslatok
A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek feldolgozásához
ajánlott irodalmak
A tananyagegység megvalósításához
kapcsolódó egyéb speciális feltételek

6.4.

- Kiscsoportos
szakmai
munkavégzés
irányítással
- Kooperatív tanulás
- Magyarázat
- Megbeszélés
- Munkamegfigyelés
adott szempontok
alapján
- Műveletek
gyakorlása
- Önálló szakmai
munkavégzés
közvetlen
irányítással
- Projektfeladat
megoldása
- Szemléltetés
- Szimuláció
- Tesztfeladat
megoldása

- Az elméleti és gyakorlati órák anyagához igazodó
feladatlapok készítése és értékelése.
- Projektfeladat meghatározása és értékelése.
- Mészáros-Tibor – Voleszák Zoltán: Villásreggelitől a
gálavacsoráig, OE Voleszák, Sopron.
- Sille István, Kepes Ágnes: Gyakorlati protokoll
hoszteszeknek, rendezvényszervezőknek, Akadémiai
Kiadó, Budapest 2015.
- Minta rendezvénytájékoztatók biztosítása
- Minta rendezvénylapok biztosítása

A pincér mester idegen nyelvi kommunikációja tananyagegység

A tananyagegység megnevezése
A tananyagegység célja

A pincér mester idegen nyelvi kommunikációja
A tananyagegység célja, hogy a pincér jelölt idegen
nyelvi szóbeli és írásbeli kommunikációs feladatát a
szakmai nyelv tökéletes ismeretében és a szakmai
szabályok betartásával végezze.

A tananyagegység óraszáma

25 óra
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Tanulási eredmények, amelyek kialakításához a tananyagegység érdemben hozzájárul
Képesség

Tudás

Attitűd

Autonómiafelelősség

Munkatársaival,
a
vendégekkel és az üzleti
partnerekkel
idegen
nyelven
szóban
és
írásban kommunikál.

Mélyrehatóan ismeri a
szóbeli és írásbeli
kommunikáció
módszereit, előírásait
idegen nyelven is.

A kommunikáció
terén törekszik az
információk hatékony
megosztására,
optimális
felhasználására.

Az üzleti és
szervezeti
kommunikáció során
betartja és betartatja
az idegen nyelvi
kommunikáció
szabályait.

Megbízás alapján
felveszi a rendezvények
megrendelését idegen
nyelven is.

Tökéletesen ismeri a
rendezvényekhez
kapcsolódó fogalmakat
idegen nyelven is.

Idegen nyelven
történő
rendelésfelvételnél
nagy gondossággal jár
el.

A megrendelés
felvételét
felelősséggel végzi.

A tananyagegység tanulási eredményeinek elérését biztosító tanítási-tanulási út
A tematikai
egység
javasolt
elméleti
óraszáma

A
tematikai
egység
javasolt
gyakorlati
óraszáma

A tematikai egység
tanulási
eredményeinek
fejlesztését
szolgáló
módszerek és
munkaformák

a) Ételek ajánlása
b) Italok ajánlása
c) Vendégpanaszok kezelése
d)
Üzleti
tárgyalás,
rendelésfelvétel idegen nyelven
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2.
Írásbeli a) Üzleti ajánlat készítése idegen
kommunikáció
nyelven
idegen nyelven
b) Megrendelés készítése idegen
nyelven

10

0

- Csoportos
helyzetgyakorlat
- Hallott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása
- Magyarázat
- Műveletek
gyakorlása
- Önálló szakmai
munkavégzés
közvetlen irányítással
- Projektfeladat
megoldása
- Szimuláció
- Csoportos
helyzetgyakorlat
- Hallott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása
- Magyarázat
- Műveletek
gyakorlása
- Önálló szakmai
munkavégzés

A
tananyagegység
tematikai
egységei
1. Szóbeli
kommunikáció
idegen nyelven

A tematikai egység tartalmi
elemei
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közvetlen irányítással
- Projektfeladat
megoldása
- Szimuláció

A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek tanítási-tanulási
folyamat közbeni mérésére és
értékelésére vonatkozó javaslatok
A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek feldolgozásához
ajánlott irodalmak

- Az elméleti és gyakorlati órák anyagához igazodó
feladatlapok készítése és értékelése.
- Projektfeladat meghatározása és értékelése.

A tananyagegység megvalósításához
kapcsolódó egyéb speciális feltételek

- Minta idegen nyelvi étlapok és itallapok biztosítása
- Minta üzleti levelek biztosítása

- Mónus Éva Anikó: Egy csipet gasztronómia németül
– pincéreknek, szakácsoknak, Műszaki Könyvkiadó
Kft. MK-0951/N
- Czirle Klára-Tóth Gábor: Vendéglátó szakmai idegen
nyelv – angol, Műszaki Könyvkiadó Kft. TM-61006

7. A mesterképzés megvalósításának személyi feltételei
Tananyagegység megnevezése

A pincér mester vezetési, szervezési,
gazdálkodási feladatai

A pincér mester szakmai feladatai

A pincér mester
rendezvényszervezési feladatai

A pincér mester idegen nyelvi
kommunikációja

Az oktató elvárt képesítése, szakmai, oktatói
gyakorlata
Elméleti oktató
Gyakorlati oktató
Közgazdász turizmusvendéglátás alapszakon vagy
Közgazdász tanár vendéglátó
szakirányban vagy
Üzleti szakoktató vendéglátó
szakirányban
+ 5 év igazolt szakmai
gyakorlat
Közgazdász turizmusvendéglátás alapszakon vagy
Közgazdász tanár vendéglátó
szakirányban vagy
Üzleti szakoktató vendéglátó
szakirányban
+ 5 év igazolt szakmai
gyakorlat
Közgazdász turizmusvendéglátás alapszakon vagy
Közgazdász tanár vendéglátó
szakirányban vagy
Üzleti szakoktató vendéglátó
szakirányban
+ 5 év igazolt szakmai
gyakorlat
Szakmai felsőfokú
végzettséggel és az oktatott
nyelvből C1 típusú
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Pincér mester vagy
Pincér szakoktató vagy
Üzleti szakoktató
vendéglátó szakirányban
+ 5 év igazolt pincér
munkakörben eltöltött
szakmai gyakorlat
Pincér mester vagy
Pincér szakoktató vagy
Üzleti szakoktató
vendéglátó szakirányban
+ 5 év igazolt pincér
munkakörben eltöltött
szakmai gyakorlat
Pincér mester vagy
Pincér szakoktató vagy
Üzleti szakoktató
vendéglátó szakirányban
+ 5 év igazolt
rendezvényszervezői, lebonyolítói vagy pincér
munkakörben eltöltött
szakmai gyakorlat
Szakmai felsőfokú
végzettséggel és az
oktatott nyelvből C1

nyelvvizsgával rendelkező
szakember
+ 5 év igazolt szakmai
gyakorlat

típusú nyelvvizsgával
rendelkező szakember
+ 5 év igazolt pincér
munkakörben eltöltött
szakmai gyakorlat

8. A mesterképzés eredményes megvalósításához szükséges
tárgyi feltételek
8.1.
8.2.

8.3.

A mesterképzés helyszínei: Tanterem és étterem (tanétterem)
Gépek, berendezések, eszközök, anyagok: A szakképzésért felelős miniszter által
közétett mindenkor hatályos, a pincér mesterképesítés képzési és kimeneti
követelmény 5. pontjában megfogalmazottak szerint
Egyéb feltételek: --

9. Mestervizsga követelmények
A mestervizsga követelményeit a szakképzésért felelős miniszter által közétett mindenkor
hatályos pincér mesterképesítés képzési és kimeneti követelmény 7. pontja tartalmazza.

10. Egyéb feltételek, információk
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