Javító vizsgák követelményei 2016. szeptember 1.-től

Szakgimnázium 9. évfolyam Vendéglátó gazdálkodás elmélete

Témakörök

A gazdálkodás alapfogalmai
A gazdálkodás körfolyamata, termelési-újratermelési ciklus, a gazdálkodás
összefüggései (szükséglet, igény, termelés, elosztás, csere, a pénz, mint fizetőeszköz kialakulásának rövid áttekintése, fogyasztás)
Szükségletek csoportosítása (fontosság, mennyiség, minőség, stb.)
Nemzetgazdaság fogalma, tagozódása (ág, ágazat, alágazat, szakágazat, szektorok)
A piac fogalma, fajtái (áru, szolgáltatás, pénz, tőke, munkaerő)
A piac történeti áttekintése (tiszta piacgazdaság, tervgazdaság, vegyes piacgazdaság)
A piac tényezői és azok kapcsolata (kereslet – kínálat – ár)
A piaci verseny feltételei, területei, korunk piaci helyzete

A vendéglátás fogalma, fő tevékenységei

A vendéglátás fogalma
A vendéglátás helye, szerepe a nemzetgazdaságban
A vendéglátás feladata
A vendéglátás jelentősége (gazdasági, kulturális, társadalmi, politikai)
A vendéglátás fő- és melléktevékenységei:
Beszerzés (árufőcsoportok, vendéglátásban jellemző árurendelési- beszerzési típusok:
szállítási szerződés, cash and carry, árurendelést befolyásoló tényezők: pillanatnyi
készlet, törzskészlet, biztonsági készlet, árak, akciók, szezon, felvett foglalások,
szállítási kondíciók, forgótőke, fizetési feltételek, hűtőlánc) Szerződéskötés,
árurendelés, stb.
Raktározás (áruátvétel kritériumai: mennyiségi, minőségi, értékbeli, számla,
szállítólevél, áruátvétel eszközei pl. mérleg, raktárak típusai: szárazáru, földesáru, hús,

hal, tojás, szakosított tárolás, FIFO elv, raktárak kialakításának szabályai, helyiségek
kapcsolatai, útvonalak)
Termelés (áruvételezés szabályai, vételezési ív, vételezés szempontjai: pillanatnyi
készlet, várt forgalom, szakosított előkészítés: zöldség, hús, hal, tojás, termelés
helyiségei: konyhák típusai)
Értékesítés (választékközlés eszközei: étlap, itallap, árlap, ártájékoztatás, rendelés
folyamata, hidegen – melegen tartás, értékesítési rendszerek: kiszolgálás, felszolgálás,
önkiszolgálás)
Szolgáltatás (szolgáltatás fogalma, vendéglátás jellemző szolgáltatásai)
Mellékfolyamatok (mosogatás: fehér, fekete, hulladékkezelés: veszélyes hulladékok,
stb.)A témakör részletes kifejtése

Vendéglátás tárgyi feltételei

Vendéglátás üzemei, üzletei (termelőüzemek tevékenysége, üzem, üzlet, üzlethálózat
fogalma)
Üzletkörök (melegkonyhás vendéglátóhelyek, cukrászdák, italüzletek, zenés
szórakozóhelyek…)
Üzlettípusok jellemzői (elhelyezkedés, kialakítás,
befogadóképesség, vendégkör, árak, szolgáltatások)

berendezés,

választék,

A vendéglátás tárgyi feltételei (üzem, üzlet, termelés és értékesítés helyiségei,
berendezése.

Vendéglátás személyi feltételei

A vendéglátás személyi feltételei (termelés, értékesítés, szolgáltatás munkakörei) és
munkaügyi ismeretek
Munkáltató és munkavállaló kapcsolata (munkaszerződés fogalma, tartalma,
jellemzői) Munkavállaló és munkáltató jogai és kötelességei
Munka Törvénykönyve és a Kollektív szerződés célja, főbb tartalmi elemei
Munkaerő- és létszámgazdálkodás célja, tartalma (állományi-, dolgozói-, átlaglétszám,
fluktuáció, termelékenység, átlagbér)
Bérezési formák (minimálbér, alapbér, jutalék, prémium, órabér, béren kívüli juttatási
formák)

Számonkérés a 9. évfolyamon: írásbeli, feladatlap
Értékelés: 51 %-tól elégséges
61 %-tól közepes
71 %-tól jó
81.%-tól jeles

