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Tisztelt Hölgyem!
Tisztelt Uram!
Az emberi erőforrások minisztere 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete a
közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás- egészségügyi előírásokról, 2015. január 1-én
hatályba lépett és 2015. szeptember 1-én hatályossá vált. Ennek értelmében
valamennyi közétkeztetési szolgáltatást nyújtó szervnek kötelező az igény szerinti
diétás étkeztetés biztosítása:
„16.§ (5) bek: Közétkeztető gondoskodik arról, hogy a diétás étel készítését:
a) diétás szakács szakmai képesítéssel rendelkező személy végezze, vagy
b) dietetikus szakképesítéssel rendelkező szakember felügyelje.”
Emiatt a diétás szakács végzettséggel rendelkező szakemberek munkaerő-piaci
értéke megnő, elhelyezkedési lehetősége nagymértékben javul.
Érdemes elgondolkodni ezen a képzésen, ha
- fontos a piacképes szakmai tudás megszerzése,
- nagyobb eséllyel szeretne indulni a belföldi munkaerőpiacon
- a külföldi munkavállalást szeretné megkönnyíteni.
A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:
A diétás szakács végzettségű szakember az alábbi intézményekben áll alkalmazásban
közétkeztetési feladatellátás céljából: a fekvőbeteg ellátást biztosító egészségügyi
intézményekben, nevelési-oktatási-, szociális alapszolgáltatásokat és szakosított
ellátást végző, illetve gyermekjóléti alap- és szakellátó intézményekben, a turizmus és
a vendéglátás területén (gyógyszállók, wellness és fitnesz szolgáltatások), valamint a
speciális igényű táplálást ellátó intézményekben (pl. sporttáplálkozás).
Ez a befektetés biztosan megtérül, hiszen
- a szakács szakképesítésére ráépülő szakképesítés szerezhető
- modulrendszerben kialakított, korszerű tananyagot lehet elsajátítani
- felkészült, gyakorlott oktató várja a hallgatókat,
- hallgatóközpontú az oktatás, személyes és elektronikus konzultációs
lehetőséggel.
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Ezért szervezetünk újra indítja a diétás szakács képzését ez év
Jelentkezési határidő: 2017.,julius 31
Képzés helyszíne: Békéscsaba
A képzés időtartama: kb. 4 hónap
A vizsga várható ideje: 2017.december hó
A szakképzés azonosító száma: 35 811 03 Diétás szakács
A képzési program engedélyszáma: E-000950/2014/A001
Iskolai előképzettség: legalább 2 éve szerzett szakács szakképesítés, valamint 2 év
szakmai gyakorlat. Pályaalkalmassági követelmények nincsenek. Egészségügyi
alkalmassági vizsgálat szükséges, foglalkozás-egészségügyi szakellátó szolgálat által
kiállított igazolás

Szakmai követelménymodul azonosítója: 11516-14 Diétás ételkészítés
11517-14 Táplálkozási alapismeretek
A képzés formája: iskolarendszeren kívüli szakképzés egyéni felkészítéssel.
Képzés óraszáma: összesen: 300 óra. Melyből 100 óra elmélet (ebből 14 óra a kötelező
jelenléti óra), 120 óra tankonyha/tantermi gyakorlat (ebből 30 óra a kötelező jelenléti
óra), továbbá 80 óra egyéni gyakorlat diétás ételt is készítő cégnél.
Az előzetes tudásfelmérés alapján a tanuló mentesülhet az elméleti órák látogatása
alól.
A felkészüléshez e-mailben adjuk a tananyagot, a tanulást segítő önellenőrzési
feladatokat. A tanfolyam teljes ideje alatt folyamatos konzultációs lehetőséget
biztosítunk.
A vizsgára bocsátás feltétele:
- részvétel a jelenléti órákon
- sikeres modulzáró vizsga
- 80 órás szakmai gyakorlat teljesítése,
- a vizsgadíj befizetése
Elsajátítandó főbb ismeretek, gyakorlati készségek:
1. az emberi szervezet emésztő rendszerének felépítése, működése
2. tápanyagok, energia és tápanyag forgalom
3. az egészséges táplálkozás
4. az Egységes Diétás Rendszer
5. diétás ételkészítési eljárások, eszközök
6. diétás étlaptervezés,menü javaslat
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A tanfolyam teljes költsége: 150 000Ft+ vizsgadíj (kb. 50 000Ft)
Egy munkahelyről történő több jelentkező esetén kedvezményt adunk megállapodás
alapján.
Információ: Nagy Sándor az szvt03@szvtbekescsaba.hu e-mail címen, vagy a
+36304634969 telefonszámon.
Kérésére jelentkezési lapot küldünk.
Békéscsaba, 2017.junius 8.

Tisztelettel:

Nagy Sándor sk
alelnök, szakmai vezető

dr. Kincses László sk
elnök
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