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Munkaszervezés és irányítás

SÚLYARÁNY
(%)

5

A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 A vendéglátási létesítmények különböző típusai és az azokban használt
ételfelszolgálási stílusok
 Az étterem hangulatának fontossága a teljes étkezési élmény
szempontjából
 A különböző típusú vendéglátási létesítmények célpiacai
 Vendéglátási létesítmények működtetésének üzleti és pénzügyi
követelményei
 A vonatkozó törvényi és szabályozási követelmények, beleértve az
egészség-, munka- és környezetvédelmet, az étel kezelését és a
higiéniát, illetve alkohol értékesítését és felszolgálását
 A hatékony munkavégzés fontossága az üzleti tevékenységből
származó hulladékok és negatív környezeti hatások minimalizálására és
a fenntarthatóság maximalizálására
 A vendéglátóiparhoz kapcsolódó etikai alapelvek
 Az osztályok közötti hatékony együttműködés fontossága
A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 Szakszerű bemutatkozás a vendégnek
 Személyi tulajdonságok, például személyi higiénia, elegáns és
szakszerű megjelenés, udvariasság és jó modor
 A feladatok hatékony megszervezése és a munkafolyamat
megtervezése
 A higiénikus és biztonságos munkavégzési gyakorlatok folyamatos
fenntartása
 Hatékony munkavégzés a hulladékok és a negatív környezeti hatások
minimalizálására
 Hatékony munkavégzés csapattagként és a létesítmény más
osztályaival együttműködésben
 Mindig őszintén és etikusan jár el az ügyfelekkel, kollégákkal és a
munkáltatóval való minden interakció során
 A váratlan vagy nem tervezett helyzetekben reszponzív, és hatékonyan
oldja meg a felmerülő problémákat
 Elkötelezett a folyamatos szakmai fejlődés mellett
 Meghatározza a feladatok prioritásait, ha több asztalt kell kezelnie
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Ügyfélszolgálati és kommunikációs készségek
A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 A teljes étkezési élmény fontossága
 A hatékony kommunikáció és interperszonális készségek fontossága
az ügyfelekkel és kollégákkal való együttműködés során
 A felszolgáló szerepe az értékesítés maximalizálásában
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A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 A vendégek üdvözlése és leültetése a felszolgálási területnek
megfelelően
 Alapos ismereteken alapuló, megfelelő tanács és útmutatás nyújtása a
vendég számára az ételválasztásra vonatkozóan, szükség szerint
 Rendelések pontos felvétele a vendégektől
 Az egyes vendégek vagy csoportok esetén szükséges kommunikációs
és interakciós szint megfelelő megválasztása
 Hatékonyan kommunikál a vendégekkel a helyzetnek és a vendég
követelményeinek megfelelően
 Mindig udvarias és tisztelettudó
 Figyelmes, de nem tolakodó viselkedés
 Ellenőrzi, hogy a vendégek elégedettek-e
 A megfelelő asztali etikett betartása
 Hatékonyan kezeli a nehéz vagy panaszt tévő vendégeket
 Hatékonyan kommunikál a kommunikációs nehézségekkel rendelkező
vendégekkel
 Felismeri a vendégek különleges igényeit és válaszol azokra
 Hatékonyan tartja a kapcsolatot konyhai személyzettel és más
osztályok személyzetével
 A nyugta átadása, a fizetés kezelése és elbúcsúzás a vendégektől
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A felszolgálás előkészítése (mise en place)
A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 A standard éttermi anyagok és berendezések köre, az alábbiakkal:






Evőeszköz;
Főzőedények;
Üvegeszközök;
Éttermi textiláru;
Bútorzat

 Az éttermi szolgáltatásokban használt speciális berendezések
rendeltetése
 Az étterem prezentációjának és megjelenésének fontossága
 A vacsorához megfelelő hangulat és légkör létrehozásához
hozzájáruló tényezők
 A felszolgálás előkészítéséhez elvégzendő feladatok
A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 Az asztal terítékének és dekorációjának elkészítése
 Annak biztosítása, hogy a helyiség tiszta és szépen rendezett
 Az étterem megfelelő előkészítése a felszolgálandó ételnek megfelelően
 Az asztalok és székek elhelyezése a várható terítékek számának
megfelelően
 Az asztalok megterítése a megfelelő terítővel, evőeszközzel, üvegáruval,
porcelánnal, fűszertartókkal és kiegészítő eszközökkel, ha szükséges
 Szalvétahajtogatások különböző helyzetekre és alkalmakhoz
 Az étterem felkészítése a különböző szolgáltatási stílusokra, beleértve a
reggelit, ebédet, teát (uzsonnát), vacsorát, hétköznapi, a la carte, bár,
bankett és fine dining szolgáltatást
 A svédasztalok elkészítése svédasztalos stílusú felszolgáláshoz,
svédasztalos terítőhajtogatással
 Különtermek
szervezése
és
teljes
előkészítése
különböző
rendezvényformátumokra
 Egyéb kiegészítő területek szervezése és előkészítése, például tálalók,
italelőkészítők, a menüételek várható kísérői és fűszerei
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Ételfelszolgálás
A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 Étel- és italfelszolgálási stílusok és technikák
 Mikor és milyen körülmények között kell az egyes ételfelszolgálási
technikákat használni
 Hozzávalók, ételkészítési módszerek, tálalás és felszolgálás a menü
minden ételére vonatkozóan, elegendő mértékben ahhoz, hogy ételeket
ajánlhasson a vendégeknek
 Aktuális és jövőbeni trendek az éttermi szolgáltatásokban
 Speciális és nemzetközi konyhaművészetek és a hozzájuk tartozó
éttermi szolgáltatások stílusa
A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 A felszolgálási ciklusok irányítása a különböző felszolgálási stílusokhoz
 A teríték korrekciója szükség szerint a felszolgálandó ételekhez
 Ételek professzionális és hatékony felszolgálása különböző felszolgálási
stílusokban, pl.
 Felszolgálás tányéron;
 Felszolgálás ezüstneműn;
 Felszolgálás geridonról;
 Felszolgálás zsúrkocsin
 Étel felszolgálása a geridonról
 Különleges ételek előkészítése, adagolása és felszolgálása geridonról,
például:
 Az ételek összeállítása;
 A húsok felszeletelése;
 Halfilézés;
 Gyümölcsök előkészítése és felszeletése;
 Különböző sajtok felszolgálása;
 Saláták és salátaöntetek elkészítése;
 Flambírozott ételek (hús/desszert)





A megfelelő láng és látvány biztosítása
A tányérok és egyéb eszközök elvitele az ügyfél asztaláról
A fogások között a megfelelő időben történő asztalletakarítás
Különböző ételek felszolgálása, beleértve a reggelit, ebédet, teát
(uzsonnát), vacsorát, hétköznapi, a la carte, bár, bankett és fine dining
szolgáltatást
 Kiváló minőségű éttermi szolgáltatása nyújtása a különleges specializált
vagy nemzetközi éttermekben
 Saját édes (flambírozott) ételek készítése a hozzávalók listájáról
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Italfelszolgálás
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A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 Az étteremben vagy más kiszolgálóhelyen elkészíthető és
felszolgálható italok
 A speciális eszközök megfelelő és biztonságos használata
 Azon üvegáruk teljes köré, amelyekben az italok felszolgálhatók
 Azon porcelánok és üvegáruk teljes köré, amelyekben az italok
felszolgálhatók
 Porcelánok, ezüst- és üvegáruk választéka, amelyek szükségesek
lehetnek, például cukortartó, tejes és tejszínes kancsó, kanalak,
szűrők, szedőcsipeszek stb.
 Az italok szokásos kísérői
 Trendek és divatok az italok értékesítésében és felszolgálásában
 Az italok felszolgálásának módszerei és stílusai
 A likőrkávékhoz szükséges szeszek és likőrök megnevezése és a
megfelelő szesz kiválasztása
A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 Különböző típusú teák, kávék és egyéb italok felszolgálása és leszedése
 Különböző kávék elkészítése és felszolgálása célgépekből, pl.
eszpresszó, barista stb.
 Saját alkoholos és nem alkoholos kávéspecialitás megalkotása az
összetevők listájáról
 Különböző teák elkészítése és felszolgálása
 A tea- és kávéfelszolgáláshoz tartozó ezüstnemű és kísérők
 Kávélikőr elkészítése és felszolgálása
 Teák és kávék felszolgálása banketteken és eseményeken
 Keksz vagy bonbon felszolgálása szükség szerint
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Alkoholos és nem alkoholos italok felszolgálása
A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 Az étteremben elkészíthető és felszolgálható alkoholos és nem
alkoholos italok
 Az üvegáruk típusai és használata az italfelszolgálásban
 Az alkoholos és nem alkoholos italokkal együtt felszolgált kísérők
 Az alkoholos italokhoz kapcsolódó becsületességi és tisztességességi
kérdések
 Az alkoholos italok értékesítésének és felszolgálásának jogi
követelményei
 Italok felszolgálásának módja különböző forgatókönyvek esetén
 Koktélok, összetevőik, az elkészítésük és felszolgálásuk módja
 Az alkoholos italok értékesítésének és felszolgálásának etikai és
erkölcsi felelősségi vonatkozásai a felszolgálók számára
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A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 A felszolgálási terület előkészítése alkoholos és nem alkoholos italok
felszolgálására
 Üvegáruk és kísérők kiválasztása az alkoholos és nem alkoholos
italok értékesítéséhez és felszolgálásához
 A legmagasabb szintű higiénia és tisztaság fenntartása az alkoholos
és nem alkoholos italok értékesítésében és felszolgálásában
 Az alkoholos italok felszolgálása a hatályos jogszabályok szerint
 a kimérés, a vásárló életkora, a felszolgálási idő és helyszín
vonatkozásában
 Italok kiöntése palackból, például sörök és ciderek
 Italok kimérése megfelelő mérőeszközökkel
 Alkoholos és nem alkoholos italok elkészítése, felszolgálása és
leszedése különböző felszolgálási stílusokban:



Az asztalnál;
Üdvözlő italok felszolgálása

 Különböző stílusú koktélok elkészítése és felszolgálása, az alábbiakat
is beleértve:







Kevert;
Rázott;
Rétegzett;
Jeges;
Tört;
Nem alkoholos

 Különböző röviditalok, likőrborok, aperitifek és likőrök felismerése
megjelenés és illat alapján
 Saját alkoholos és nem alkoholos koktélok megalkotása az
összetevők listájából
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Borfelszolgálás
A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 Borkészítési eljárások
 A különböző borokra vonatkozó részletek, például:












Szőlőfajták;
Borkészítés;
Származási ország és régió;
Évjáratok;
Jellemzők;
Egymáshoz illő étel és bor

A bor tárolásának módja
A bor előkészítésének módja felszolgálásra
A borfelszolgálásban használatos üvegáru és eszközök kiválasztása
A különböző borok felszolgálásának módszerei
A bor, mint az ételek kísérője
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A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 Tájékozott tanács és útmutatás nyújtása a vendég számára a bor
kiválasztására vonatkozóan
 Különböző borok azonosítása aroma, íz és megjelenés alapján
 A borospalack címkéjén található információk értelmezése
 A kiválasztott bornak megfelelő üvegáru kiválasztása és elhelyezése az
asztalon
 A borok bemutatása a vendégeknek
 A bor kinyitása az asztalnál az elfogadott eszközökkel
 Hagyományos parafadugóval, pezsgősdugóval vagy csavaros kupakkal
lezárt borok kinyitása
 Bor dekantálása vagy levegőztetése szükség esetén
 Bor ajánlása kóstolásra
 A bor kiöntése az asztalnál, az asztali etikett betartásával
 Borok felszolgálása az optimális hőmérsékleten és feltételekkel
 Üdvözlő italok, pl. pezsgő felszolgálása

Összesen
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