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TÁJÉKOZTATÓ SOMMELIER KÉPZÉSRŐL 

 

 

Képzési forma:   felnőttoktatás, nappali vagy esti tagozat 

Képzési cél:  35 811 01 OKJ Sommelier bizonyítvány megszerzése  

Indulási időpont:   2019. szeptember 

A tanfolyam ütemezése:  Nappali: a hét minden napján 

Esti: péntek délután, szombat délelőtt és délután 

Felvételi feltételek:   Szőlész-borász vagy középfokú vendéglátóipari végzettség és

    egészségügyi alkalmasság 
 

A tananyag rövid bemutatása: 

 

Bővebb felvilágosítás: Baloghné Szacsuri Ida igazgató 

72/492-534, 30/8261087 

e-mail: telfel2@gmail.com 

 

 

 

Modul megnevezése Tananyag  

10949-12 Sommelier 

tevékenysége 

Hazai és nemzetközi borok és párlatok, borvidékek és 

történelmük 

Egyéb hazai és nemzetközi alkoholos italok 

Ásványvizek és jellemzőik 

Gyarmatáruk és termelési jellemzőik 

Szivarok és dohányáruk. Az ételek jellemzői 

Felszolgálás. Kóstolástechnika. Borkóstolás. Borbírálat 

Szőlő- és bortermelési alapok 

Marketingtevékenység 

A szervezés szempontjai, folyamata 

Kommunikáció, kommunikációs technikák  

A vendégekkel kapcsolatot teremtés 

Bor és étel harmonikus párosítására tesz ajánlatokat 

Italsort ajánl egy adott ételsorhoz 

Ételeket és italokat kóstol, megjelenésüket, illatukat, 

ízüket, zamatukat értékeli, jellemzi 

Feladatának megfelelően előkészítési és terítési 

műveleteket végez 

Ital- és szivarkínálatot állít össze 

Italok és szivarok éttermi kezelését tervezi, biztosítja, a 

raktárkészlettel gazdálkodik 

Italt felszolgál 

Szivart felszolgál 

Italértékesítés – ösztönző stratégiákat vezet be és valósít 

meg 

Folyamatosan frissíti, napra készen tartja a tudását 

Borturizmust, borutakat szervez 
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JELENTKEZÉSI LAP 
 

Jelentkezem az AM DASZK Teleki Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és Kollégiuma (7773 Villány Mathiász János utca 2.) által szervezett 

Sommelier OKJ 35 811 01 felnőttoktatásra. 

NAPPALI TAGOZAT                                       ESTI TAGOZAT 

(választott tagozatot aláhúzással jelölje) 

 

Jelentkező neve:  ………………………………………………………………………. 

Születéskori név:  ………………………………………………………………………. 

Születési hely:  …………………………………………………………………. 

Születési idő:   ………………………………………………………………………. 

Anyja neve:   ………………………………………………………………………. 

Lakcím:   ………………………………………………………………………. 

Telefonszám:  ………………………………………………………………………. 

 

Iskolai végzettsége:(a megfelelő válasz aláhúzandó) 

Szőlész - Borász szakmunkás bizonyítvány 

Középfokú vendéglátóipari bizonyítvány 

 

Belépéskori szakmai végzettség(ei):…………………………………………………… 

 

Munkajogi státusza:(a megfelelő válasz aláhúzandó)  

- foglalkoztatott    - regisztrált munkanélküli 

- hallgatói jogviszonyban áll   - tanulói jogviszonyban áll 

- nem regisztrált munkanélküli  - vállalkozó, munkaadó 

- egyéb munkajogi státusz, éspedig: ……………………………. 

 

 

Dátum: ……………………………………. 

 

     …………………………………………………….. 

            aláírás 

 
Csatolandó mellékletek: 

  jelentkezésig megszerzett bizonyítvány másolat(ok), 

  kitöltött és aláírt adatvédelmi záradék 
 

Bővebb felvilágosítás: Baloghné Szacsuri Ida igazgató 

72/492-534, 30/8261087 

e-mail: telfel2@gmail.com 
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Záradék 

(Sommelier nappali vagy esti tagozat jelentkezési lapjához) 
 

Az adatvédelemmel kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az Európai Parlament és a Tanács 2016. 

április 27-i (EU) 2016/679 rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 

hatályon kívül helyezéséről ( általános adatvédelmi rendelet/GDPR) 2018. május 25. napjától 

közvetlenül alkalmazandó, kötelező szabályt ír adatkezelők részére minden tagállamnak. 

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy intézményünk a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény (a továbbiakban: Nkt.) 41.§ (5) bekezdésének felhatalmazása alapján, a nem az 

Oktatási Hivatalon keresztül történő felvételi eljárás keretében benyújtott jelentkezési lapokat- 

a személyes adatok védelmére vonatkozó célhoz kötöttség megtartásával- továbbítja az 

Agrárminisztérium, mint fenntartó részére. A fenntartó az adott tanévben indítható osztályok 

engedélyezése tárgyában meghozott döntését követően - de legkésőbb 2019. október 15-ig 

nyilvántartásból a személyes adatokat törli. 

 

Az intézmény, mint adatkezelő a benyújtott jelentkezési lapokat az iratkezelési szabályzatban 

meghatározott ideig megőrzi, azt követően selejtezi. 

 

A felvételi eljárás keretében benyújtott személyes adatok az Agrárminisztérium, mint 

fenntartó részére történő továbbításhoz, az adatvédelmi tájékoztatást követően: 

 

   hozzájárulok    nem járulok hozzá 

 

Kelt:………………………….. 

 

 

Törvényes képviselő vagy nagykorú jelentkező aláírása: 

        ………………………………….. 

 


