
A 12. sorszámú Családellátó megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 
 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 
 
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 21 814 01 
 
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Családellátó 
 
1. 3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: - 
 
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 320-480 
 

2. EGYÉB ADATOK 
 
2.1. A képzés megkezdésének feltételei: 
 
2.1.1. Iskolai előképzettség: befejezett iskolai végzettséget nem igényel  
 
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -  
 
2.2. Szakmai előképzettség: - 
 
2.3. Előírt gyakorlat: - 
 
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 
 
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: - 
 
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 20 % 
 
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 80 % 
 
2.8. Szintvizsga: - 
 
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: - 
 

3. PÁLYATÜKÖR 
 
3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 
 

 A B C 

3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése 
A részszakképesítéssel betölthető 

munkakör(ök) 

3.1.2. 3512 
Hivatásos nevelőszülő, 
főállású anya 

Nevelőszülő 

3.1.3 2312 
Szociális munkás és 
tanácsadó 

Házi szociális munkás 
Családgondozó 

3.1.4. 5223 Házi gondozó Házi ápoló 
3.1.5. 9237 Háztartási alkalmazott Háztartási alkalmazott 

 
3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása: 
 
Családellátóként elsődleges feladata saját háztartásának vezetése, családjának ellátása, gyermekeinek nevelése, 
gondozása, beteg családtagjainak ápolása. Ismeretei birtokában képes idegen családok háztartási feladatainak 
szervezésére, felügyeletének ellátására, illetve részfeladatainak elvégzésére. 
Egyéneknek, családok-, közösségek tagjainak mindennapi életük viteléhez segítséget nyújt (takarítás, gyermek- 
és beteggondozás, mosás, bevásárlás, főzés, felszolgálás, állatgondozási-, kertészeti munkák stb.). Saját takarítási 
feladatain túl külső takarítási munkákat is ellát. Gyűjti, és szelektíven kezeli a családban, a munkahelyén 
keletkező hulladékot. 
 



A részszakképesítéssel rendelkező képes: 
- gondoskodni az eszközök, élelmiszerek, vegyszerek stb. biztonságos tárolásról 
- háztartási és konyhai eszközöket, gépeket kezelni 
- munka és környezetvédelmi szabályokat betartani 
- háztartási munkákat (egyszerű ételek főzése, mosás, takarítás, lakásgondozás, házkörüli rend biztosítása) 

elvégezni 
- csecsemő- és gyermekgondozási, betegápolási feladatokat ellátni 
- segíteni a gyermekek, betegek, idősek gondozásában, ellátásában, elsősorban a házkörüli munkák 

végzésével 
- szelektív szemétgyűjtést megvalósítani 
- lakások, szálláshelyek, panziók, termelő üzemek, gazdaságok termelő és szociális létesítményeinek 

helyiségeit és berendezési tárgyait takarítani, tisztítani, fertőtleníteni 
- textíliák mosását, javítását végezni 

 
3.3. Kapcsolódó szakképesítések 
 

 A B C 
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja 

3.3.3. 34 811 02 
Mezőgazdasági gazdaasszony, 
falusi vendéglátó 

szakképesítés 

 
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

 
 A B 

4.1. 
A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert 

szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése 
4.3. 11033-12 Család- és háztartásellátás 

 
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 

 
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 
 
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes 
letétele. 
 
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 
 

 A B C 
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak 

5.2.2. azonosító száma megnevezése 
a modulzáró vizsga 
vizsgatevékenysége 

5.2.3. 11033-12 Család- és háztartásellátás gyakorlati, szóbeli 
 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt 
feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető. 
 
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 
 
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 
 
A vizsgafeladat megnevezése: Család- és háztartásellátás feladatai 
 
A vizsgafeladat ismertetése: 
 
A vizsgázó a családi környezetben történő munkavégzés feladatairól ad számot. Megtervezi a napi 
munkafeladatokat, elvégzi a bevásárlást, reggelit készít, tárolja az élelmiszereket, kezeli a gépeket és eszközöket, 
takarít, egyszerű saját készítésű anyagokkal, erdei, kerti termékekkel díszíti a lakást, vasal, tisztít, segédkezik a 
gyermekek és betegek gondozásában, gyermekekkel foglalkozik, játszik, felolvas, verset, éneket tanít. Kiemelt 



feladat a személyi higiénia alkalmazása, valamint a gyermekneveléshez kapcsolódó tevékenységek végzése. 
 
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 80 % 
 
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység 
 
A vizsgafeladat megnevezése: - 
A vizsgafeladat ismertetése: - 
A vizsgafeladat időtartama: -  
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: - 
 
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység  
 
A vizsgafeladat megnevezése: Család- és háztartásellátás 
 
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai 
követelmények fejezetben szereplő „Család- és háztartásellátás” modul témaköreinek mindegyikét tartalmazza. 
 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc) 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 % 
 
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek 
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre 
vonatkozó részletes szabályok: 
 
A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv 
http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában. 
 
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: - 
 

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 
 

 A 

6.1. 
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát 

meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék 
6.2 Konyhai berendezések, felszerelések és gépek 
6.3 Takarító eszközök, gépek 
6.4 Mosás, vasalás gépei, eszközei 
6.5 Csecsemőgondozási felszerelések 
6.6 Betegágy, házi beteggondozási felszerelések 
6.7 Elsősegélynyújtás eszközei, anyagai 
6.8 Telefon 
6.9 Udvargondozási eszközök 

6.10 Szabadidős tevékenység (játszótér) eszközei 
 

7. EGYEBEK 
 
 


