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SZAKK£PZ£SI KERETTANT E R V  

a 

34 541 05 

P£K 

SZAKK£PESĉT£SHEZ 

 

I. A szakk®pz®s jogi h§ttere 

 

A szakk®pz®si kerettanterv 

ï a nemzeti kºznevel®srŖl sz·l· 2011. ®vi CXC. tºrv®ny, 

ï a szakk®pz®srŖl sz·l· 2011. ®vi CLXXXVII. tºrv®ny, 

 

valamint 

ï az Orsz§gos K®pz®si Jegyz®krŖl ®s az Orsz§gos K®pz®si Jegyz®k m·dos²t§s§nak 

elj§r§srendj®rŖl sz·l· 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, 

ï az §llam §ltal elismert szakk®pes²t®sek szakmai kºvetelm®nymoduljair·l sz·l· 

217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet ®s 

ï a 34 541 05 sz§m¼, P®k megnevez®sŤ szakk®pes²t®s szakmai ®s vizsgakºvetelm®nyeit 

tartalmaz· rendelet  

alapj§n k®sz¿lt. 

 

 

II. A szakk®pes²t®s alapadatai 

 

A szakk®pes²t®s azonos²t· sz§ma: 34 541 05 

Szakk®pes²t®s megnevez®se: P®k 

A szakmacsoport sz§ma ®s megnevez®se: 21. £lelmiszeripar 

Ćgazati besorol§s sz§ma ®s megnevez®se: XXXVI.  £lelmiszeripar 

Iskolai rendszerŤ szakk®pz®sben a szakk®pz®si ®vfolyamok sz§ma: 3 ®v 

Elm®leti k®pz®si idŖ ar§nya: 40% 

Gyakorlati k®pz®si idŖ ar§nya: 60% 

Az iskolai rendszerŤ k®pz®sben az ºsszef¿ggŖ szakmai gyakorlat idŖtartama:  

ï 3 ®vfolyamos k®pz®s eset®n: a 9. ®vfolyamot kºvetŖen 140 ·ra, a 10. ®vfolyamot 

kºvetŖen 140 ·ra;  

ï 2 ®vfolyamos k®pz®s eset®n: az elsŖ szakk®pz®si ®vfolyamot kºvetŖen 160 ·ra 

 

 

III. A szakk®pz®sbe tºrt®nŖ bel®p®s felt®telei 

 

Iskolai elŖk®pzetts®g: alapfok¼ iskolai v®gzetts®g 

 vagy iskolai v®gzetts®g hi§ny§ban: 

Bemeneti kompetenci§k: a k®pz®s megkezdhetŖ a szakk®pes²t®s szakmai ®s 

vizsgakºvetelm®nyeit kiad· rendelet 3. sz§m¼ mell®klet®ben az ®lelmiszeripar 

szakmacsoportra meghat§rozott kompetenci§k birtok§ban. 

Szakmai elŖk®pzetts®g: ð 

ElŖ²rt gyakorlat: ð 

Eg®szs®g¿gyi alkalmass§gi kºvetelm®nyek: sz¿ks®gesek 



  

P§lyaalkalmass§gi kºvetelm®nyek: - 

 

IV. A szakk®pz®s szervez®s®nek felt®telei 

 

Szem®lyi felt®telek 

A szakmai elm®leti ®s gyakorlati k®pz®sben a nemzeti kºznevel®srŖl sz·l· 2011. ®vi CXC. 

tºrv®ny ®s a szakk®pz®srŖl sz·l· 2011. ®vi CLXXXVII. tºrv®ny elŖ²r§sainak megfelelŖ 

v®gzetts®ggel rendelkezŖ pedag·gus ®s egy®b szakember vehet r®szt.  

Ezen t¼l az al§bbi tant§rgyak oktat§s§ra az al§bbi v®gzetts®ggel rendelkezŖ szakember 

alkalmazhat·: 

 

 

Tant§rgy Szakk®pes²t®s/Szakk®pzetts®g 

- - 

- - 

 

T§rgyi felt®telek 

A szakmai k®pz®s lebonyol²t§s§hoz sz¿ks®ges eszkºzºk ®s felszerel®sek felsorol§s§t a 

szakk®pes²t®s szakmai ®s vizsgakºvetelm®nye (SZVK) tartalmazza, melynek tov§bbi r®szletei 

az al§bbiak: Nincs. 

 

Aj§nl§s a szakmai k®pz®s lebonyol²t§s§hoz sz¿ks®ges tov§bbi eszkºzºkre ®s felszerel®sekre: 

Nincs. 

 

 

V. A szakk®pes²t®s ·raterve nappali rendszerŤ oktat§sra 

 

 

A szakkºz®piskolai k®pz®sben a heti ®s ®ves szakmai ·rasz§mok: 

 

£vfolyam 

Heti ·rasz§m 

szabads§v 

n®lk¿l 

£ves ·rasz§m 

szabads§v 

n®lk¿l 

Heti ·rasz§m 

szabads§vval 

£ves ·rasz§m 

szabads§vval 

9. ®vfolyam 14,5 ·ra/h®t 522 ·ra/®v 17 ·ra/h®t 612 ·ra/®v 

¥gy  140  140 

10. ®vfolyam 23 ·ra/h®t 828 ·ra/®v 25 ·ra/h®t 900 ·ra/®v 

¥gy  140  140 

11. ®vfolyam 23 ·ra/h®t 713 ·ra/®v 25,5 ·ra/h®t 791 ·ra/®v 

¥sszesen: 2343 ·ra  2583 ·ra 

 

£vfolyam 

Heti ·rasz§m 

szabads§v 

n®lk¿l 

£ves ·rasz§m 

szabads§v 

n®lk¿l 

Heti ·rasz§m 

szabads§vval 

£ves ·rasz§m 

szabads§vval 

1. ®vfolyam 31,5 ·ra/h®t 1134 ·ra/®v 35 ·ra/h®t 1260 ·ra/®v 

¥gy.  160 ·ra  160 ·ra 

2. ®vfolyam 31,5 ·ra/h®t 977 ·ra/®v 35 ·ra/h®t 1085 ·ra/®v 

¥sszesen: 2271 ·ra  2505 ·ra 

    Jelmagyar§zat: ºgy/ºsszef¿ggŖ szakmai gyakorlat 



  

1. sz§m¼ t§bl§zat 

A szakmai kºvetelm®nymodulokhoz rendelt tant§rgyak heti ·rasz§ma ®vfolyamonk®nt 

  

Szakkºz®piskolai k®pz®s kºzismereti oktat§ssal 
Szakkºz®piskolai k®pz®s 

kºzismereti oktat§s n®lk¿l 

1/9. ®vfolyam 2/10. ®vfolyam 
3/11. 

®vfolyam 
1. ®vfolyam 2. ®vfolyam 

heti ·rasz§m 
ºgy 

heti ·rasz§m 
ºgy 

heti ·rasz§m heti ·rasz§m 
ºgy 

heti ·rasz§m 

e gy e gy e gy e gy e gy 

A fŖ szakk®pes²t®sre 

vonatkoz·an: 

¥sszesen 8,5+2,5 6 
140 

8+2 15 
140 

9+2,5 14 13,0 18,5 
160 

14 17,5 

¥sszesen 14,5+2,5 23,0+2 23,0+2,5 31,5 31,5 

11499-12 

Foglalkoztat§s II. 
Foglalkoztat§s II.             0,5   0,5         

11497-12 

Foglalkoztat§s I. 
Foglalkoztat§s I.             2   2         

11945-16 

S¿tŖipari alapismeretek 

S¿tŖipari technol·gia I. 3+0,5               3         

Szakmai g®pek I. 2+1,5               2         

Szakmai sz§m²t§sok I. 1,5+0,5               1         

Szakmai gyakorlat I.   6               6       

11837-16 

S¿tŖipari ismeretek 

S¿tŖipari technol·gia II.       3+0,5     2+1,5   1     5   

Szakmai g®pek II.       2+1,5     1+1   1,5     2   

Szakmai sz§m²t§sok II.       1     1         2   

Szakmai gyakorlat II.         12     10   12,5     10,5 

11919-16 

£lelmiszerelŖ§ll²t§si 

alapismeretek 

Mikrobiol·gia ®s higi®nia 1               1         

Munka- ®s kºrnyezetv®delem 1               1         

MinŖs®g-ellenŖrz®s gyakorlat         3               3 

Gazdas§gi ®s fogyaszt·v®delmi ismeretek       1     1         2   

MinŖs®gir§ny²t§s       1               1   

10942-16 

M®zeskal§cs k®sz²t®s 

M®zeskal§cs k®sz²t®s             1,5         2   

M®zeskal§cs k®sz²t®s gyakorlat               4         4 

 



  

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakk®pz®srŖl sz·l· 2011. ®vi CLXXXVII. tºrv®ny 8.Ä (5) bekezd®s®nek megfelelŖen - a nappali rendszerŤ 

oktat§sra meghat§rozott tanul·i ®ves kºtelezŖ szakmai elm®leti ®s gyakorlati ·rasz§m legal§bb 90%-§t lefedi.  

Az idŖkeret fennmarad· r®sz®nek (szabads§v) szakmai tartalm§r·l a szakk®pzŖ iskola szakmai programj§ban kell rendelkezni. 

 

A szakmai ®s vizsgakºvetelm®nyben a szakk®pes²t®sre meghat§rozott elm®let/gyakorlat ar§ny§nak a teljes k®pz®si idŖ sor§n kell teljes¿lnie. 

  



  

2. sz§m¼ t§bl§zat 

A szakmai kºvetelm®nymodulokhoz rendelt tant§rgyak ®s t®makºrºk ·rasz§ma ®vfolyamonk®nt 

 

  

Szakkºz®piskolai k®pz®s kºzismereti oktat§ssal 
Szakkºz®piskolai k®pz®s kºzismereti oktat§s 

n®lk¿l 

1/9. ®vfolyam 2/10. ®vfolyam 
3/11. 

®vfolyam 

¥sszesen 

1. ®vfolyam 2. ®vfolyam 

¥sszesen 

e gy ºgy e gy ºgy e gy e gy ºgy e gy 

A fŖ szakk®pe-

s²t®sre 

vonatkoz·: 

¥sszesen 306 216 
140 

324 504 
140 

279 434 

2343 

468 666 
160 

434 543 

2271 
¥sszesen 522 828 713 1134 977 

Elm®leti ·rasz§mok (ar§ny ºgy-vel) 909 ·ra (39%) 902 ·ra (40%) 

Gyakorlati ·rasz§mok (ar§ny ºgy-vel) 1154 ·ra (61%) 1369 ·ra (60%) 

1
1

4
9
9-

1
2 

F
o
g
l
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l
k
o
z
t
a
t
§
s
 

II
. 

Foglalkoztat§s II. 0 0   0 0   15 0 15 16 0   0 0 16 

Munkajogi alapismeretek             4   4 4         4 

Munkaviszony l®tes²t®se             4   4 4         4 

Ćll§skeres®s             4   4 4         4 

Munkan®lk¿lis®g             3   3 4         4 

1
1
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1
2 
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I.
 

Foglalkoztat§s I. 0 0   0 0   62 0 62 64 0   0 0 64 

Nyelvtani rendszerez®s 1             10   10 10         10 

Nyelvtani rendszerez®s 2             10   10 10         10 

Nyelvi k®szs®gfejleszt®s             22   22 24         24 

Munkav§llal·i sz·kincs             20   20 20         20 

1
1
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a
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p
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m
e

re
te

k S¿tŖipari technol·gia I. 108 0   0 0   0 0 108 108 0   0 0 108 

S¿tŖipari nyersanyagok 36               36 36         36 

S¿tŖipari technol·gia szakaszai 36               36 36         36 

Keny®rf®l®k  9               9 9         9 

P®ks¿tem®nyek 12               12 12         12 

Finom p®k§ruk 12               12 12         12 



  

Egy®b term®kek 3               3 3         3 

Szakmai g®pek I. 72 0   0 0   0 0 72 72 0   0 0 72 

G®p®szeti alapok 6               6 6         6 

Rakt§roz§s eszkºzei, berendez®sei 9               9 9         9 

T®sztak®sz²t®s g®pei 8               8 8         8 

T®sztafeldolgoz§s g®pei, eszkºzei 16               16 16         16 

KelesztŖ berendez®sek ®s eszkºzºk, 

kemenc®k, s¿tŖk 
21               21 21         21 

Sz§ll²t§s eszkºzei, j§rmŤvei, egy®b 

berendez®sek, eszkºzºk 
12               12 12         12 

Szakmai sz§m²t§sok I. 54 0   0 0   0 0 54 36 0   0 0 36 

M®rt®kegys®gek §tv§lt§sa 8               8 0         0 

Alapsz§m²t§sok 14               14 4         4 

S¿tŖipari anyagnorm§k t²pusai 4               4 4         4 

Nyersanyagsz§m²t§sok 20               20 20         20 

Kov§sz technol·giai mutat·inak 

kisz§m²t§sa 
8               8 8         8 

Szakmai gyakorlat I. 0 216   0 0   0 0 216 0 216   0 0 216 

P®ks®g mŤkºd®se   2             2   2       2 

Nyersanyagok t§rol§sa ®s elŖk®sz²t®se   24             24   24       24 

T®sztak®sz²t®s   24             24   24       24 

T®sztafeldolgoz§s   74             74   74       74 

Keleszt®s   20             20   20       20 

S¿t®s   45             45   45       45 

K®szterm®kek kezel®se, csomagol§sa, 

jelºl®se 
  27             27   27       27 
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 S¿tŖipari technol·gia II. 0 0   108 0   62 0 170 36 0   155 0 191 

Anyagismeret, t§rol§s, elŖk®sz²t®s       24         24  24     
 

  24 

Gy§rt§stechnol·gia szakaszai       36         36 12     30   42 

Keny®rf®l®k gy§rt§sa       36         36 
 

    42   42 

P®ks¿tem®nyek ®s finom p®k§ruk       12     46   58       58   58 

Egy®b s¿tŖipari term®kek             16   16       25   25 

Szakmai g®pek II. 0 0   72 0   31 0 103 54 0   62 0 116 



  

Sz§ll²t§s, t§rol§s, elŖk®sz²t®s 

berendez®sei 
      14         14 18         18 

T®sztak®sz²t®s g®pei       24         24 36         36 

T®sztafeldolgoz§s g®pei       28         28       28   28 

Keleszt®s berendez®sei       6     6   12       12   12 

S¿t®s, k®sz§rukezel®s berendez®sei             25   25       22   22 

Szakmai sz§m²t§sok II. 0 0   36 0   31 0 67 0 0   62 0 62 

Anyagnorma sz§m²t§sok       36     
 

  36       36   36 

Kov§sz sz§m²t§sok             15   15       10   10 

Tºltel®k sz§m²t§sok             8   8       8   8 

Teljes²tm®ny sz§m²t§sok             8   8       8   8 

Szakmai gyakorlat II. 0 0   0 432   0 310 742 0 450   0 326 776 

Anyagismeret, t§rol§s, elŖk®sz²t®s         64       64   72       72 

Gy§rt§stechnol·gia szakaszai         144       144   144       144 

Keny®rf®l®k gy§rt§sa         144     60 204   144     71 215 

P®ks¿tem®nyek ®s finom p®k§ruk         80     200 280   90     215 305 

Egy®b s¿tŖipari term®kek               50 50         40 40 
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Mikrobiol·gia ®s higi®nia 36 0   0 0   0 0 36 36 0   0 0 36 

Mikrobiol·giai ismeretek 26               26 26         26 

Higi®niai ismeretek 10               10 10         10 

Munka- ®s kºrnyezetv®delem 36 0   0 0   0 0 36 36 0   0 0 36 

Munkav®delem 26               26 26         26 

Kºrnyezetv®delem 10               10 10         10 

MinŖs®g-ellenŖrz®s gyakorlat 0 0   0 108   0 0 108 0 0   0 93 93 

Laborat·riumi alapok         6       6         6 6 

Tºmegm®r®ses alapvizsg§latok         12       12         9 9 

T®rfogatm®r®ses alapvizsg§latok         12       12         9 9 

Szakmaspecifikus titrimetri§s 

vizsg§latok 
        15       15         15 15 

£rz®kszervi vizsg§latok         9       9         6 6 

¦zemi minŖs®g ellenŖrz®s         15       15         12 12 

Technol·giai tulajdons§g vizsg§lata         30       30         27 27 

Sz§razanyag, koncentr§ci·, sŤrŤs®g 

vizsg§lata 
        9       9         9 9 



  

Gazdas§gi ®s fogyaszt·v®delmi 

ismeretek 
0 0   36 0   31 0 67 0 0   62 0 62 

Gazdas§gi alapok       36         36       30   30 

V§llalkoz§si ismeretek             16   16       16   16 

Marketing             13   13       14   14 

Fogyaszt·v®delem             2   2       2   2 

MinŖs®gir§ny²t§s 0 0   36 0   0 0 36 0 0   31 0 31 

MinŖs®gir§ny²t§s       36         36       31   31 
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M®zeskal§cs k®sz²t®s 0 0   0 0   46 0 46,5 0 0   62 0 62 

M®zes term®kek             4   4       5   5 

M®zes kal§cs nyersanyagai             6   6       8   8 

M®zes t®szt§k k®sz²t®se, ®rlel®se             16   16,5       20   20 

M®zes t®szta feldolgoz§sa, s¿t®se             8   8       10   10 

M®zes term®kek d²sz²t®se             6   6       10   10 

M®zes term®kek csomagol§sa, jelºl®se             2   2       3   3 

M®zes term®kek k®sz²t®s®nek g®pei, 

eszkºzei 
            4   4       6   6 

M®zeskal§cs k®sz²t®s gyakorlat 0 0   0 0   0 124 124 0 0   0 124 124 

M®zeskal§cs k®sz²t®s eszkºzei               8 8         8 8 

M®zes term®kek nyersanyagai               14 14         14 14 

M®zes t®szta k®sz²t®se ®s ®rlel®se               24 24         24 24 

M®zes t®szta feldolgoz§sa ®s s¿t®se               24 24         24 24 

M®zes kal§cs d²sz²t®se, csomagol§sa, 

jelºl®se 
              54 54         54 54 

 

 

Jelmagyar§zat: e/elm®let; gy/gyakorlat; ºgy/ºsszef¿ggŖ szakmai gyakorlat 

A szakk®pz®srŖl sz·l· 2011. ®vi CLXXXVII. tºrv®ny 8.Ä (5) bekezd®s®nek megfelelŖen a t§bl§zatban a nappali rendszerŤ oktat§sra 

meghat§rozott tanul·i ®ves kºtelezŖ szakmai elm®leti ®s gyakorlati ·rasz§m legal§bb 90%-a feloszt§sra ker¿lt. 

A szakmai ®s vizsgakºvetelm®nyben a szakk®pes²t®sre meghat§rozott elm®let/gyakorlat ar§ny§nak a teljes k®pz®si idŖ sor§n kell teljes¿lnie. 

A tant§rgyakra meghat§rozott idŖkeret kºtelezŖ ®rv®nyŤ, a t®makºrºkre kialak²tott ·rasz§m pedig aj§nl§s.



  

 

A 

11499-12 azonos²t· sz§m¼ 

Foglalkoztat§s II. 

megnevez®sŤ 

szakmai kºvetelm®nymodul 

tant§rgyai, t®makºrei 

  



  

A 11499-12 azonos²t· sz§m¼ Foglalkoztat§s II. megnevez®sŤ szakmai kºvetelm®nymodulhoz 

tartoz· tant§rgyak ®s t®makºrºk oktat§sa sor§n fejlesztendŖ kompetenci§k 

  

F
o

g
la

lk
oz
t
a
t
§
s
 
I
I
.

 

FELADATOK 

Munkaviszonyt l®tes²t x 

Alkalmazza a munkaerŖpiaci technik§kat x 

Felt®rk®pezi a karrierlehetŖs®geket x 

V§llalkoz§st hoz l®tre ®s mŤkºdtet x 

Motiv§ci·s levelet ®s ºn®letrajzot k®sz²t x 

Di§kmunk§t v®gez x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Munkav§llal· jogai, munkav§llal· 

kºtelezetts®gei, munkav§llal· felelŖss®ge 
x 

Munkajogi alapok, foglalkoztat§si form§k x 

Speci§lis jogviszonyok (ºnk®ntes munka, 

di§kmunka) 
x 

Ćll§skeres®si m·dszerek x 

V§llalkoz§sok l®trehoz§sa ®s mŤkºdtet®se x 

Munka¿gyi szervezetek x 

Munkav§llal§shoz sz¿ks®ges iratok x 

Munkaviszony l®trejºtte x 

A munkaviszony ad·z§si, biztos²t§si, eg®szs®g- 

®s nyugd²jbiztos²t§si ºsszef¿gg®sei 
x 

A munkan®lk¿li (§ll§skeresŖ) jogai, 

kºtelezetts®gei ®s lehetŖs®gei  
x 

A munkaerŖpiac saj§toss§gai (§ll§sbºrz®k ®s 

p§lyav§laszt§si tan§csad§s)  
x 

SZAKMAI K£SZS£GEK 

Kºznyelvi olvasott szºveg meg®rt®se x 

Kºznyelvi szºveg fogalmaz§sa ²r§sban x 

Elemi szintŤ sz§m²t·g®p haszn§lat x 

Inform§ci·forr§sok kezel®se x 

Kºznyelvi besz®dk®szs®g x 

SZEM£LYES KOMPETENCIĆK 

¥nfejleszt®s x 

SzervezŖk®szs®g x 

TĆRSAS KOMPETENCIĆK 

KapcsolatteremtŖ k®szs®g x 

Hat§rozotts§g x 

MčDSZERKOMPETENCIĆK 

Logikus gondolkod§s x 

Inform§ci·gyŤjt®s x 

 

  



  

 

1. Foglalkoztat§s II. tant§rgy 15 ·ra/16 ·ra* 
* H§rom®vfolyamos k®pz®s kºzismereti oktat§ssal/k®t®vfolyamos k®pz®s kºzismereti oktat§s n®lk¿l 

 

1.1. A tant§rgy tan²t§s§nak c®lja 

A tanul· §ltal§nos felk®sz²t®se az §ll§skeres®s m·dszereire, technik§ira, valamint a 

munkav§llal§shoz, munkaviszony l®tes²t®s®hez sz¿ks®ges alapismeretek elsaj§t²t§s§ra. 

 

1.2. Kapcsol·d· kºzismereti, szakmai tartalmak 

ð 

 

1.3. T®makºrºk 

1.3.1. Munkajogi alapismeretek 4 ·ra/4 ·ra 

Munkav§llal· jogai (megfelelŖ kºr¿lm®nyek kºzºtti foglalkoztat§s, b®rfizet®s, 

kºlts®gt®r²t®s, munkaszerzŖd®s m·dos²t§s, szabads§g), kºtelezetts®gei (megjelen®s, 

rendelkez®sre §ll§s, munkav®gz®s, magatart§si szab§lyok, egy¿ttmŤkºd®s, 

t§j®koztat§s), munkav§llal· felelŖss®ge (v®tkesen okozott k§r®rt val· felelŖss®g, 

megŖrz®si felelŖss®g, munkav§llal·i biztos²t®k). 

Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony l®tes²t®se, 

munkakºr, munkaszerzŖd®s m·dos²t§sa, megszŤn®se, megsz¿ntet®se, felmond§s, 

v®gkiel®g²t®s, pihenŖidŖk, szabads§g. 

Foglalkoztat§si form§k: munkaviszony, megb²z§si jogviszony, v§llalkoz§si 

jogviszony, kºzalkalmazotti jogviszony, kºzszolg§lati jogviszony. 

Speci§lis jogviszonyok: egyszerŤs²tett foglalkoztat§s: fajt§i: atipikus munkav®gz®si 

form§k az ¼j munka tºrv®nykºnyve szerint (t§vmunka, bedolgoz·i munkaviszony, 

munkaerŖ-kºlcsºnz®s, rugalmas munkaidŖben tºrt®nŖ foglalkoztat§s, egyszerŤs²tett 

foglalkoztat§s (mezŖgazdas§gi, turisztikai id®nymunka ®s alkalmi munka), 

ºnfoglalkoztat§s, ŖstermelŖi jogviszony, h§ztart§si munka, iskolaszºvetkezet 

keret®ben v®gzett di§kmunka, ºnk®ntes munka. 

 

1.3.2. Munkaviszony l®tes²t®se 4 ·ra/4 ·ra 

Munkaviszony l®trejºtte, fajt§i: munkaszerzŖd®s, teljes- ®s r®szmunkaidŖ, hat§rozott 

®s hat§rozatlan munkaviszony, minim§lb®r ®s garant§lt b®rminimum, k®pviselet 

szab§lyai, el§ll§s szab§lyai, pr·baidŖ. 

Munkav§llal§shoz sz¿ks®ges iratok, munkaviszony megszŤn®sekor a munk§ltat· 

§ltal kiadand· dokumentumok. 

Munkaviszony ad·z§si, biztos²t§si, eg®szs®g- ®s nyugd²jbiztos²t§si ºsszef¿gg®sei: 

munkaad· j§rul®kfizet®si kºtelezetts®gei, munkav§llal· ad·- ®s j§rul®kfizet®si 

kºtelezetts®gei, biztos²tottk®nt eg®szs®gbiztos²t§si ell§t§sok fajt§i (p®nzbeli ®s 

term®szetbeli), nyugd²j ®s munkaviszony. 

 

1.3.3. Ćll§skeres®s 4 ·ra/4 ·ra 

KarrierlehetŖs®gek felt®rk®pez®se: ºnismeret, re§lis c®lkitŤz®sek, helyi 

munkaerŖpiac ismerete, mobilit§s szerepe, k®pz®sek szerepe, foglalkoztat§si 

t§mogat§sok ismerete. 

Motiv§ci·s lev®l ®s ºn®letrajz k®sz²t®se: fontoss§ga, formai ®s tartalmi krit®riumai, 

szakmai ºn®letrajz fajt§i: hagyom§nyos, Europass, amerikai t²pus¼, ºn®letrajzban 

szereplŖ email c²m ®s f®nyk®p megv§laszt§sa, motiv§ci·s lev®l fel®p²t®se. 

Ćll§skeres®si m·dszerek: ¼js§ghirdet®s, internetes §ll§skeresŖ oldalak, szem®lyes 

kapcsolatok, kapcsolati h§l·zat fontoss§ga, EURES (Eur·pai Foglalkoztat§si 



  

Szolg§lat az Eur·pai Uni·ban tºrt®nŖ §ll§skeres®sben), munka¿gyi szervezet 

seg²ts®g®vel tºrt®nŖ §ll§skeres®s, c®gek adatb§zis§ba tºrt®nŖ jelentkez®s, kºzºss®gi 

port§lok szerepe. 

MunkaerŖpiaci technik§k alkalmaz§sa: Foglalkoz§si Inform§ci·s Tan§csad· (FIT), 

Foglalkoztat§si Inform§ci·s Pontok (FIP), Nemzeti P§lyaorient§ci·s Port§l (NPP).  

Ćll§sinterj¼: felk®sz¿l®s, megjelen®s, szerepl®s az §ll§sinterj¼n, testbesz®d szerepe. 

 

1.3.4. Munkan®lk¿lis®g 3 ·ra/4 ·ra 

A munkan®lk¿li (§ll§skeresŖ) jogai, kºtelezetts®gei ®s lehetŖs®gei: §ll§skeresŖk®nt 

tºrt®nŖ nyilv§ntart§sba v®tel; a munka¿gyi szervezettel tºrt®nŖ egy¿ttmŤkºd®si 

kºtelezetts®g fŖbb krit®riumai; egy¿ttmŤkºd®si kºtelezetts®g megszeg®s®nek 

szankci·i; nyilv§ntart§s sz¿netel®se, nyilv§ntart§sb·l val· tºrl®s; munka¿gyi 

szervezet §ltal ny¼jtott szolg§ltat§sok, kiemelten a munkakºzvet²t®s. 

Ćll§skeres®si ell§t§sok (Ăpassz²v eszkºzºkò): §ll§skeres®si j§rad®k ®s nyugd²j elŖtti 

§ll§skeres®si seg®ly. Utaz§si kºlts®gt®r²t®s.  

Foglalkoztat§st helyettes²tŖ t§mogat§s.  

Kºzfoglalkoztat§s: kºzfoglalkoztat§s c®lja, kºzfoglalkozat§s c®lcsoportja, 

kºzfoglalkozat§s fŖbb szab§lyai 

Munka¿gyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztat§si Szervezet (NFSZ) fel®p²t®se, 

Nemzeti Munka¿gyi Hivatal, munka¿gyi kºzpont, kirendelts®g feladatai.  

Az §ll§skeresŖk r®sz®re ny¼jtott t§mogat§sok (Ăakt²v eszkºzºkò): ºnfoglalkoztat§s 

t§mogat§sa, foglalkoztat§st elŖseg²tŖ t§mogat§sok (k®pz®sek, b®ralap¼ t§mogat§sok, 

mobilit§si t§mogat§sok). 

V§llalkoz§sok l®trehoz§sa ®s mŤkºdtet®se: t§rsas v§llalkoz§si form§k, egy®ni 

v§llalkoz§s, mezŖgazdas§gi ŖstermelŖ, nyilv§ntart§sba v®tel, mŤkºd®s, v§llalkoz§s 

megszŤn®s®nek, megsz¿ntet®s®nek szab§lyai. 

A munkaerŖpiac saj§toss§gai, NFSZ szolg§ltat§sai: p§lyav§laszt§si tan§csad§s, 

munka- ®s p§lyatan§csad§s, §ll§skeres®si tan§csad§s, §ll§skeresŖ klub, pszichol·giai 

tan§csad§s. 

 

1.4. A k®pz®s javasolt helysz²ne (aj§nl§s) 

Tanterem 

 

1.5. A tant§rgy elsaj§t²t§sa sor§n alkalmazhat· saj§tos m·dszerek, tanul·i 

tev®kenys®gform§k (aj§nl§s) 

 

1.5.1. A tant§rgy elsaj§t²t§sa sor§n alkalmazhat· saj§tos m·dszerek (aj§nl§s) 

 

Sorsz§m 
Alkalmazott oktat§si 

m·dszer neve 

A tanul·i tev®kenys®g szervezeti 

kerete 
Alkalmazand· eszkºzºk ®s 

felszerel®sek  
egy®ni csoport oszt§ly 

1. magyar§zat x       

2. megbesz®l®s   x     

3. vita   x     

4. szeml®ltet®s     x   

5. szerepj§t®k   x     

6. h§zi feladat     x   

 

 



  

1.5.2. A tant§rgy elsaj§t²t§sa sor§n alkalmazhat· tanul·i tev®kenys®gform§k 

(aj§nl§s) 

 

Sorsz§m Tanul·i tev®kenys®gforma 

Tanul·i tev®kenys®g 

szervez®si kerete 

(differenci§l§si m·dok) Alkalmazand· eszkºzºk ®s 

felszerel®sek  

egy®ni 
csoport-

bont§s 

oszt§ly-

keret 

1. Inform§ci· feldolgoz· tev®kenys®gek 

1.1. 
Olvasott szºveg ºn§ll· 

feldolgoz§sa 
x       

1.2. 
Olvasott szºveg feladattal 

vezetett feldolgoz§sa 
x       

1.3. 
Olvasott szºveg feldolgoz§sa 

jegyzetel®ssel 
x       

1.4. 
Hallott szºveg feldolgoz§sa 

jegyzetel®ssel 
x       

1.5. 
Hallott szºveg feladattal vezetett 

feldolgoz§sa 
x       

1.6. 
Inform§ci·k ºn§ll· 

rendszerez®se 
x       

1.7. 
Inform§ci·k feladattal vezetett 

rendszerez®se 
x       

2. Ismeretalkalmaz§si gyakorl· tev®kenys®gek, feladatok 

2.1. Le²r§s k®sz²t®se   x     

2.2. 
V§laszol§s ²r§sban mondatszintŤ 

k®rd®sekre 
  x     

2.3 Tesztfeladat megold§sa   x     

 

 

1.6. A tant§rgy ®rt®kel®s®nek m·dja 

A nemzeti kºznevel®srŖl sz·l· 2011. ®vi CXC. tºrv®ny. 54. Ä (2) bekezd®s a) pontja 

szerinti ®rt®kel®ssel. 
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11497-12 azonos²t· sz§m¼ 

Foglalkoztat§s I. 

megnevez®sŤ 

szakmai kºvetelm®nymodul 

tant§rgyai, t®makºrei 

  



  

A 11497-12 azonos²t· sz§m¼ Foglalkoztat§s I. megnevez®sŤ szakmai kºvetelm®nymodulhoz 

tartoz· tant§rgyak ®s t®makºrºk oktat§sa sor§n fejlesztendŖ kompetenci§k 
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FELADATOK 

Idegen nyelven:   

bemutatkozik (szem®lyes ®s szakmai 

vonatkoz§ssal) x 

egyszerŤ alapadatokat tartalmaz· 

formanyomtatv§nyt kitºlt x 

idegen nyelvŤ szakmai ir§ny²t§s, 

egy¿ttmŤkºd®s melletti munk§t v®gez 
x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Idegen nyelven:   

kºzvetlen szakm§j§ra vonatkoz· gyakran 

haszn§lt egyszerŤ szavak, sz·kapcsolatok x 

a munkakºr alapkifejez®sei 
x 

SZAKMAI K£SZS£GEK 

EgyszerŤ formanyomtatv§nyok kitºlt®se idegen 

nyelven 
x 

Szakmai p§rbesz®dben elhangz· idegen 

nyelven feltett egyszerŤ k®rd®sek meg®rt®se, 

illetve azokra val· reag§l§s egyszerŤ 

mondatokban 

x 

SZEM£LYES KOMPETENCIĆK 

FejlŖdŖk®pess®g, ºnfejleszt®s x 

TĆRSAS KOMPETENCIĆK 

Nyelvi magabiztoss§g x 

KapcsolatteremtŖ k®szs®g x 

MčDSZERKOMPETENCIĆK 

Inform§ci·gyŤjt®s x 

Analitikus gondolkod§s x 

 

  



  

 

2. Foglalkoztat§s I. tant§rgy 62 ·ra/64 ·ra* 
* H§rom®vfolyamos k®pz®s kºzismereti oktat§ssal/k®t®vfolyamos k®pz®s kºzismereti oktat§s n®lk¿l 

 

2.1. A tant§rgy tan²t§s§nak c®lja 

A tant§rgy tan²t§s§nak c®lja, hogy a di§kok k®pesek legyenek szem®lyes ®s szakmai 

vonatkoz§st is bele®rtve bemutatkozni idegen nyelven. Tov§bb§ egyszerŤ alapadatokat 

tartalmaz· formanyomtatv§nyt kitºlteni. Illetve c®l, hogy a tanul· idegen nyelvŤ szakmai 

ir§ny²t§s mellett k®pes legyen eredm®nyesen v®gezni a munk§j§t.  

C®l, hogy a rendelkez®sre §ll· 64 tan·ra egys®g keret®n bel¿l egyr®szt egy alapvetŖ 

nyelvtani rendszerez®s tºrt®njen meg a legalapvetŖbb igeidŖk, seg®dig®k, illetve a 

mondatszerkeszt®si elj§r§sokhoz kapcsol·d·an. Majd erre ®p²tve tºrt®njen meg az idegen 

nyelvi asszociat²v mem·riafejleszt®s ®s az indukt²v nyelvtanul§si k®szs®gfejleszt®s 4 

alapvetŖ, a mindennapi ®lethez kapcsol·d· t§rsalg§si t®makºrºn kereszt¿l. V®g¿l ezekre 

az ismertekre alapozva val·suljon meg a szakm§j§hoz kapcsol·d· idegen nyelvi 

kompetenciafejleszt®s. 

 

2.2. Kapcsol·d· kºzismereti, szakmai tartalmak 

Idegen nyelvek 

 

2.3. T®makºrºk 

2.3.1. Nyelvtani rendszerez®s 1 10 ·ra/10 ·ra 

A 10 ·ra alatt a tanul·k §tism®tlik a 3 alapvetŖ idŖs²kra (jelen, m¼lt, jºvŖ) 

vonatkoz· igeidŖket, illetve begyakorolj§k azokat, hogy a munkav§llal§shoz 

kapcsol·d·an az §ll§sinterj¼ sor§n ne okozzon gondot sem a m¼ltra, sem a jºvŖre 

vonatkoz· k®rd®sek meg®rt®se, illetve az azokra adand· egyszerŤ mondatokban 

tºrt®nŖ v§laszok megfogalmaz§sa. A t®makºr elsaj§t²t§sa r®v®n a di§k alkalmass§ 

v§lik a munkav®gz®s sor§n az elv®gzendŖ, illetve elv®gzett feladathoz kapcsol·d· a 

munkaad· §ltal idegen nyelven feltett egyszerŤ, az elv®gzendŖ munka el®rt 

eredm®ny®re, illetve a jºvŖbeli feladatokra vonatkoz· k®rd®sek meg®rt®s®re, 

valamint a helyes igeidŖ haszn§lattal ezekre egyszerŤ mondatokban is k®pes lesz 

reag§lni. 

A c®lk®nt megfogalmazott idegen nyelvi magabiztoss§g csak az alapvetŖ igeidŖk 

helyes ®s pontos haszn§lata r®v®n fog megval·sulni. 

 

2.3.2. Nyelvtani rendszerez®s 2 10 ·ra/10 ·ra 

A t®makºr tananyagak®nt megfogalmazott nyelvtani egys®gek ï a tagad§s, a jelen 

idejŤ felt®teles m·d, illetve a seg®dig®k (k®pess®g, lehetŖs®g, sz¿ks®gess®g) - 

haszn§lata r®v®n a di§k k®pes lesz egzaktabb m·don idegen nyelven bemutatkozni 

szakmai ®s szem®lyes vonatkoz§sban egyar§nt. EgyszerŤ mondatokban meg tudja 

fogalmazni az §ll§sinterj¼n idegen nyelven feltett k®rd®sekre a v§laszt kihaszn§lva a 

3 alapvetŖ igeidŖ, a seg®dig®k §ltal biztos²tott nyelvi precizit§s adta kereteket. A 

k®rd®sfeltev®s, a sz·rend alapvetŖ szab§lyainak elsaj§t²t§sa r®v®n alkalmass§ 

v§lik a di§k arra, hogy egy munkahelyi §ll§sinterj¼n meg®rtse a feltett k®rd®seket, 

illetve esetlegesen Ŗ maga is egyszerŤ tiszt§z· k®rd®seket tudjon feltenni a 

munkahelyi meghallgat§s sor§n. 

 

2.3.3. Nyelvi k®szs®gfejleszt®s 22 ·ra/24 ·ra 

(Az indukt²v nyelvtanul§si k®pess®g ®s az idegen nyelvi asszociat²v mem·ria 

fejleszt®se fonetikai k®szs®gfejleszt®ssel kieg®sz²tve) 



  

 

A 24 ·r§s nyelvi k®szs®gfejlesztŖ blokk c®lja, hogy rendszerezze a di§k idegen 

nyelvi alapsz·kincshez kapcsol·d· ismereteit. Az indukt²v nyelvtanul§si 

k®pess®gfejleszt®s ®s az idegen nyelvi asszociat²v mem·riafejleszt®s 4 alapvetŖ 

t§rsalg§si t®makºrºn kereszt¿l val·sul meg. Az indukt²v nyelvtanul§si k®pess®g §ltal 

egy adott idegen nyelv strukt¼r§j§t meghat§roz· szab§lyok kikºvetkeztet®s®re lesz 

alkalmas a tanul·. Ahhoz, hogy a di§k koherensen l§ssa a nyelvet ®s ennek 

szellem®ben tudjon idegen nyelven reag§lni, felt®tlen¿l sz¿ks®ges ennek a 

k®pess®gnek a min®l tudatosabb fejleszt®se. Ehhez szorosan kapcsol·dik az idegen 

nyelvi asszociat²v mem·riafejleszt®s, ami az idegen nyelvŤ anyag megtanul§s§nak 

k®pess®ge: k®pess®g arra, hogy l®trejºjjºn a kapcsolat az ingerek (az anyanyelv 

szavai, kifejez®se) ®s a v§laszok (a c®lnyelv szavai ®s kifejez®sei) kºzºtt. Mind a k®t 

fejleszt®s h®tkºznapi t§rsalg§si t®makºrºk elsaj§t²t§sa sor§n val·sul meg.  

Az elsaj§t²tand· t®makºrºk: 

- szem®lyes bemutatkoz§s 

- a munka vil§ga 

- napi tev®kenys®gek, aktivit§s 

- ®tkez®s, sz§ll§s 

Ezen a t®makºrºn kereszt¿l val·sul meg a fonetikai dek·dol§si k®pess®gfejleszt®s is, 

amely sor§n a c®lnyelv legfontosabb fonetikai szab§lyaival ismerkedik meg a 

nyelvtanul·. 

 

2.3.4. Munkav§llal·i sz·kincs 20 ·ra/20 ·ra 

(Munkav§llal§ssal kapcsolatos alapvetŖ szaksz·kincs elsaj§t²t§sa) 

A 20 ·r§s szakmai nyelvi k®szs®gfejleszt®s csak a 44 ·r§s 3 alapoz· t®makºr 

elsaj§t²t§sa ut§n lehets®ges. C®l, hogy a t®makºr v®g®re a di§k egyszerŤ 

mondatokban, megfelelŖ nyelvi tartalmi koherenci§val tudjon bemutatkozni 

kifejezetten szakmai vonatkoz§ssal. A t®makºr tananyag§nak elsaj§t²t§sa r®v®n 

alkalmas lesz a munkalehetŖs®geket felt®rk®pezni a c®lnyelvi orsz§gban. 

Begyakorolja az alapadatokat tartalmaz· formanyomtatv§ny kitºlt®s®t. Elsaj§t²tja azt 

a szakmai jellegŤ sz·kincset, ami alkalmass§ teszi arra, hogy a munkalehetŖs®gekrŖl, 

munkakºr¿lm®nyekrŖl t§j®koz·djon. A t®makºr tanul§sa sor§n kºzvetlen¿l a 

szakm§j§ra vonatkoz· gyakran haszn§lt kifejez®seket saj§t²tja el. 

 

2.4. A k®pz®s javasolt helysz²ne (aj§nl§s) 

Az ·r§k kb. 50%-a egyszerŤ tanteremben tºrt®njen, a m§sik fele pedig sz§m²t·g®pes 

tanteremben, hiszen az oktat§s jelentŖs r®szben digit§lis tananyag §ltal t§mogatott 

form§ban zajlik. 

 

2.5. A tant§rgy elsaj§t²t§sa sor§n alkalmazhat· saj§tos m·dszerek, tanul·i 

tev®kenys®gform§k (aj§nl§s) 

 

A tananyag kb. fele digit§lis tartalm¼ oktat§si anyag, ²gy speci§lisak mind a m·dszerek, 

mind pedig a tanul·i tev®kenys®gform§k. 

 

  



  

2.5.1. A tant§rgy elsaj§t²t§sa sor§n alkalmazhat· saj§tos m·dszerek (aj§nl§s) 

 

Sorsz§m 
Alkalmazott oktat§si 

m·dszer neve 

A tanul·i tev®kenys®g szervezeti 

kerete 
Alkalmazand· eszkºzºk ®s 

felszerel®sek  
egy®ni csoport oszt§ly 

1. magyar§zat   x   

2. megbesz®l®s   x   

3. szeml®ltet®s   x   

4. kooperat²v tanul§s  x    

5. szerepj§t®k  x    

6. h§zi feladat x     

7. 
digit§lis alap¼ 

feladatmegold§s 

x   
  

 

 

2.5.2. A tant§rgy elsaj§t²t§sa sor§n alkalmazhat· tanul·i tev®kenys®gform§k 
(aj§nl§s) 

 

Sorsz§m Tanul·i tev®kenys®gforma 

Tanul·i tev®kenys®g 

szervez®si kerete 

(differenci§l§si m·dok) Alkalmazand· eszkºzºk ®s 

felszerel®sek  

egy®ni 
csoport-

bont§s 

oszt§ly-

keret 

1. Inform§ci· feldolgoz· tev®kenys®gek 

1.1. 
Olvasott szºveg ºn§ll· 

feldolgoz§sa 
x       

1.2. 
Olvasott szºveg feladattal 

vezetett feldolgoz§sa 
x       

1.3. 
Hallott szºveg feldolgoz§sa 

jegyzetel®ssel 
    x   

1.4. 
Hallott szºveg feladattal vezetett 

feldolgoz§sa 
x   x   

1.5. 
Inform§ci·k feladattal vezetett 

rendszerez®se 
x       

2. Ismeretalkalmaz§si gyakorl· tev®kenys®gek, feladatok 

2.1. Lev®l²r§s x       

2.2. 
V§laszol§s ²r§sban mondatszintŤ 

k®rd®sekre 
x       

3. Komplex inform§ci·k kºr®ben 

3.1. 
Elemz®s k®sz²t®se 

tapasztalatokr·l 
    x   

4. Csoportos munkaform§k kºr®ben 

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szºvegfeldolgoz§s 
    x   

4.2. Csoportos helyzetgyakorlat     x   

 

 

2.6. A tant§rgy ®rt®kel®s®nek m·dja 

A nemzeti kºznevel®srŖl sz·l· 2011. ®vi CXC. tºrv®ny. 54. Ä (2) bekezd®s a) pontja 

szerinti ®rt®kel®ssel. 

 

  



  

 

A 

11945-16 azonos²t· sz§m¼ 

S¿tŖipari alapismeretek 

megnevez®sŤ 

szakmai kºvetelm®nymodul 

tant§rgyai, t®makºrei 

  



  

A 11945-16 azonos²t· sz§m¼ S¿tŖipari alapismeretek megnevez®sŤ szakmai 

kºvetelm®nymodulhoz tartoz· tant§rgyak ®s t®makºrºk oktat§sa sor§n fejlesztendŖ 

kompetenci§k 
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FELADATOK 

Anyagsz¿ks®glet sz§m²t§st v®gez adott ºsszet®tel 

alapj§n 
x   x x 

Nyersanyagot szakszerŤen elhelyez a rat§rban 

illetve nyersanyagot mozgat 
x x   x 

KºzremŤkºdik a t®sztak®sz²t®sben x x   x 

T®sztafeldolgoz§st v®gez, oszt, alak²t, pihentet x x   x 

Ir§ny²t§ssal elv®gzi a kemence kiszolg§l§s§t x x   x 

Haszn§lja a s¿tŖipari eszkºzºket   x   x 

Ir§ny²t§ssal kezeli a s¿tŖipari g®peket ®s 

berendez®seket 
  x   x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Nyersanyag sz¿ks®glet sz§m²t§sai x   x x 

Nyersanyagok csoportos²t§sa x     x 

T®sztak®sz²t®si elj§r§sok x x   x 

Keleszt®s felt®telei, eszkºzei x x   x 

S¿t®s felt®telei x x   x 

K®ziszersz§mok, eszkºzºk haszn§lata   x   x 

SZAKMAI K£SZS£GEK 

Elemi sz§mol§si k®szs®g x   x x 

Komplex eszkºzhaszn§lati k®pess®g   x   x 

Kisg®pek haszn§lata   x   x 

SZEM£LYES KOMPETENCIĆK 

Pontoss§g x x x x 

Ćll·k®pess®g   x   x 

TĆRSAS KOMPETENCIĆK 

Seg²tŖk®szs®g x x x x 

Ir§ny²that·s§g x x x x 

MčDSZERKOMPETENCIĆK 

ĆttekintŖ k®pess®g x x x x 

Gyakorlatias feladat®rtelmez®s x   x x 

 

3. S¿tŖipari technol·gia I. tant§rgy 108 ·ra/108 ·ra* 
* H§rom®vfolyamos k®pz®s kºzismereti oktat§ssal/k®t®vfolyamos k®pz®s kºzismereti oktat§s n®lk¿l 

 

 

 



  

3.1. A tant§rgy tan²t§s§nak c®lja 

A p®k szakm§hoz sz¿ks®ges alapvetŖ s¿tŖipari ismeretek elm®leti tud§sanyag§nak 

elsaj§t²t§sa, amely megalapozza az alapvetŖ gyakorlati ismeretek tudatos alkalmaz§s§t ®s 

a technol·gia kºnnyebb §ttekinthetŖs®g®t. 

 

 

3.2. Kapcsol·d· kºzismereti, szakmai tartalmak 

 

 

3.3. T®makºrºk 

3.3.1. S¿tŖipari nyersanyagok 36 ·ra/ 36 ·ra 

Nyersanyagok csoportos²t§sa, lisztek jelºl®se, elnevez®se, t§rol§sa, seg®danyagok 

csoportos²t§sa, t§rol§sa, j§rul®kos anyagok csoportos²t§sa, t§rol§sa.  

 

3.3.2. S¿tŖipari technol·gia szakaszai 36 ·ra/36 ·ra 

Nyersanyagok elŖk®sz²t®s®nek mŤveletei,  

t®sztak®sz²t®s c®lja, elj§r§sok, dagaszt§si m·dok.  

T®sztafeldolgoz§s c®lja, mŤveletei.  

Keleszt®s c®lja, leggyakrabban alkalmazott technol·giai param®terek.  

S¿t®s c®lja, s¿t®s h§rom felt®tele.  

K®szterm®kek kezel®s®nek mŤveletei. Csomagol§s c®lja. 

 

3.3.3. Keny®rf®l®k  9 ·ra/9 ·ra 

Kenyerek csoportos²t§sa M£ szerint.  

Keny®rgy§rt§s elj§r§sai. Keny®rgy§rt§s mŤveletei.  

Feh®r keny®r ®s f®lbarna keny®r gy§rt§sa. 

 

3.3.4. P®ks¿tem®nyek 12 ·ra/12 ·ra 

P®ks¿tem®nyekhez tartoz· term®kcsoportok.  

P®ks¿tem®nyek jellemzŖi.  

Vizes t®szt§b·l k®sz¿lt p®ks¿tem®nyek csoportj§nak term®kei, vizes zsemle 

anyagnorm§ja.  

Tejes t®szt§b·l k®sz¿lt p®ks¿tem®nyek csoportj§nak term®kei, tejes kifli 

anyagnorm§ja.  

D¼s²tott t®szt§b·l k®sz¿lt p®ks¿tem®nyek term®kei.  

 

3.3.5. Finom p®k§ruk 12 ·ra/12 ·ra 

Finom p®k§ruk csoportj§ba tartoz· term®kcsoportok. Finom p®k§ruk jellemzŖi. 

Toj§ssal d¼s²tott t®szt§b·l k®sz¿lt finom p®k§ruk term®kei.  

Oml·s t®szt§b·l k®sz¿lt finom p®k§ruk term®kei. Oml·s t®szta kialak²t§sa.  

Leveles t®szt§b·l k®sz¿lt finom p®k§ruk term®kei. Leveles t®szta szerkezet 

kialak²t§sa.  

 

3.3.6. Egy®b term®kek 3 ·ra/3 ·ra 

S¿tŖipar egy®b term®keihez tartoz· term®kcsoportok. (Tart·s term®kek, nyers - 

fagyasztott term®kek, zsirad®kban s¿lt term®kek, di®t§s term®kek, k¿lºnleges 

t§pl§lkoz§si ig®nyt kiel®g²tŖ term®kek,  

 

 

3.4. A k®pz®s javasolt helysz²ne (aj§nl§s) 



  

Tanterem, szaktanterem 

 

3.5. A tant§rgy elsaj§t²t§sa sor§n alkalmazhat· saj§tos m·dszerek, tanul·i 

tev®kenys®gform§k (aj§nl§s) 

 

 

3.5.1. A tant§rgy elsaj§t²t§sa sor§n alkalmazhat· saj§tos m·dszerek (aj§nl§s) 

 

Sorsz§m 
Alkalmazott oktat§si 

m·dszer neve 

A tanul·i tev®kenys®g szervezeti 

kerete Alkalmazand· eszkºzºk ®s 

felszerel®sek  
egy®ni csoport oszt§ly 

1. szeml®ltet®s x x x   

2. gyakoroltat§s x x     

3. ºn§ll· feladatmegold§s x       

4. h§zi feladat x x x   

5. megbesz®l®s   x x   

6. elŖad§s     x   

 

3.5.2. A tant§rgy elsaj§t²t§sa sor§n alkalmazhat· tanul·i tev®kenys®gform§k 
(aj§nl§s) 

 

Sorsz§m Tanul·i tev®kenys®gforma 

Tanul·i tev®kenys®g 

szervez®si kerete 

(differenci§l§si m·dok) Alkalmazand· eszkºzºk ®s 

felszerel®sek  

egy®ni 
csoport-

bont§s 

oszt§ly-

keret 

1. Inform§ci· feldolgoz· tev®kenys®gek 

1.1. 
Olvasott szºveg ºn§ll· 

feldolgoz§sa 
x       

1.2. 
Olvasott szºveg feladattal 

vezetett feldolgoz§sa 
  x     

1.3. 
Olvasott szºveg feldolgoz§sa 

jegyzetel®ssel 
x x     

1.4. 
Hallott szºveg feldolgoz§sa 

jegyzetel®ssel 
x x x   

1.5. 
Hallott szºveg feladattal vezetett 

feldolgoz§sa 
x       

1.6. 
Inform§ci·k feladattal vezetett 

rendszerez®se 
x x     

2. Ismeretalkalmaz§si gyakorl· tev®kenys®gek, feladatok 

2.1. ĉr§sos elemz®sek k®sz²t®se x x     

2.2. 
V§laszol§s ²r§sban mondatszintŤ 

k®rd®sekre 
x       

2.3. Tesztfeladat megold§sa x x x   

2.4. 
Tapasztalatok helysz²ni 

ismertet®se sz·ban 
  x     

3. Komplex inform§ci·k kºr®ben 

3.1. 
Elemz®s k®sz²t®se 

tapasztalatokr·l 
x x x   

4. Csoportos munkaform§k kºr®ben 



  

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szºvegfeldolgoz§s 
  x     

4.2. Csoportos helyzetgyakorlat   x x   

5. Gyakorlati munkav®gz®s kºr®ben 

5.1. 
ĆrutermelŖ szakmai 

munkatev®kenys®g 
x x     

5.2. MŤveletek gyakorl§sa x x     

5.3. 
Munkamegfigyel®s adott 

szempontok alapj§n 
x x     

6. ¦zemeltet®si tev®kenys®gek kºr®ben 

6.1. 
¦zemel®si hib§k szimul§l§sa ®s 

megfigyel®se 
x x     

7. Vizsg§lati tev®kenys®gek kºr®ben 

7.1. Technol·giai pr·b§k v®gz®se x x     

7.2. Technol·giai mint§k elemz®se x x     

8. Szolg§ltat§si tev®kenys®gek kºr®ben 

8.1.. 
¥n§ll· szakmai munkav®gz®s 

fel¿gyelet mellett 
x       

8.2. 
¥n§ll· szakmai munkav®gz®s 

kºzvetlen ir§ny²t§ssal 
x       

 

3.6. A tant§rgy ®rt®kel®s®nek m·dja 

A nemzeti kºznevel®srŖl sz·l· 2011. ®vi CXC. tºrv®ny. 54. Ä (2) bekezd®s a) pontja 

szerinti ®rt®kel®ssel. 

 

 

4. Szakmai g®pek I. tant§rgy 72 ·ra/72 ·ra* 
* H§rom®vfolyamos k®pz®s kºzismereti oktat§ssal/k®t®vfolyamos k®pz®s kºzismereti oktat§s n®lk¿l 

 

4.1. A tant§rgy tan²t§s§nak c®lja 

A tant§rgy tananyag§nak elsaj§t²t§s§val a tanul· k®pet kap a s¿tŖiparban haszn§lt g®pek, 

berendez®sek, eszkºzºk szakszerŤ haszn§lat§r·l, munkav®delmi szab§lyair·l, 

takar²t§sukr·l.  

 

4.2. Kapcsol·d· kºzismereti, szakmai tartalmak 

 

 

4.3. T®makºrºk 

4.3.1. G®p®szeti alapok 6 ·ra/6 ·ra 

S¿tŖipari g®pekn®l felhaszn§lhat· anyagok, erŖ§tviteli g®pelemek, hajt§sok (hajt§si 

elv). 

 

4.3.2. Rakt§roz§s eszkºzei, berendez®sei 9 ·ra/9 ·ra 

 Raklapok, polcok, k®zi sz§ll²t· eszkºzºk szakszerŤ haszn§lata, munkav®delmi 

szab§lyok, higi®niai elŖ²r§sok.  

Zs§kos lisztt§rol§s elŖ²r§sai, raklapok, k®zikocsik haszn§lata, munkav®delmi 

szab§lyok, higi®niai elŖ²r§sok.  

Szit§l§s elve.  

Lisztcentrifug§k kezel®se, munkav®delmi szab§lyok, higi®niai elŖ²r§sok. 

 



  

 

4.3.3. T®sztak®sz²t®s g®pei 8 ·ra/8 ·ra 

Dagaszt·g®pek mŤkºd®si elve.  

Spir§lkar¼ dagaszt·g®p ®s a keverŖïhabverŖ g®p kezel®se, munkav®delme, higi®niai 

elŖ²r§sai 

 

4.3.4. T®sztafeldolgoz§s g®pei, eszkºzei 16 ·ra/16 ·ra 

Oszt·g®pek: k®zi, kis¿zemi s¿tem®nyt®szta oszt·, karos oszt· gºmbºly²tŖ g®p 

kezel®se, munkav®delme, higi®niai elŖ²r§sai.  

Szalagos kiflisodr·g®p kezel®se, munkav®delme, higi®niai elŖ²r§sai. 

4.3.5. KelesztŖ berendez®sek ®s eszkºzºk, kemenc®k, s¿tŖk 21 ·ra/21 ·ra 

Keleszt®s eszkºzei: szakajt·k, kelesztŖl§da, s¿tŖlemezek, form§k.  

KelesztŖkamr§k kiszolg§l§sa, higi®ni§ja, munkav®delme.  

Kemenc®k hŖkºzl®si m·djai: kºzvetlen, kºzvetett.  

Kemenc®k ¿zemeltet®s®nek feladatai.  

Kemenc®k munkav®delme, higi®ni§ja 

 

4.3.6. Sz§ll²t§s eszkºzei, j§rmŤvei, egy®b berendez®sek, eszkºzºk 12 ·ra/12 ·ra 

Rekeszek, l§d§k, kont®nerek haszn§lata, m®retei.  

Sz§ll²t·aut·k elŖ²r§sai. 

HŤtŖg®pek kezel®se, higi®ni§ja.  

SzeletelŖ csomagol· g®pek kezel®se, munkav®delme higi®ni§ja. 

 

4.4. A k®pz®s javasolt helysz²ne (aj§nl§s) 

Tanterem, szaktanterem, szeml®ltet®shez: s¿tŖ¿zem 

 

4.5. A tant§rgy elsaj§t²t§sa sor§n alkalmazhat· saj§tos m·dszerek, tanul·i 

tev®kenys®gform§k (aj§nl§s) 

 

 

4.5.1. A tant§rgy elsaj§t²t§sa sor§n alkalmazhat· saj§tos m·dszerek (aj§nl§s) 

 

Sorsz§m 
Alkalmazott oktat§si 

m·dszer neve 

A tanul·i tev®kenys®g szervezeti 

kerete Alkalmazand· eszkºzºk ®s 

felszerel®sek  
egy®ni csoport oszt§ly 

1. Szeml®ltet®s x x x   

2. gyakorlotat§s x x     

3. megbesz®l®s x x x   

4. ºn§ll· munka x       

5. csoportmunka   x x   

6. h§zi feladat x       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

4.5.2. A tant§rgy elsaj§t²t§sa sor§n alkalmazhat· tanul·i tev®kenys®gform§k 
(aj§nl§s) 

 

Sorsz§m Tanul·i tev®kenys®gforma 

Tanul·i tev®kenys®g 

szervez®si kerete 

(differenci§l§si m·dok) Alkalmazand· eszkºzºk ®s 

felszerel®sek  

egy®ni 
csoport-

bont§s 

oszt§ly-

keret 

1. Inform§ci· feldolgoz· tev®kenys®gek 

1.1. 
Olvasott szºveg ºn§ll· 

feldolgoz§sa 
x       

1.2. 
Olvasott szºveg feladattal 

vezetett feldolgoz§sa 
x x x   

1.3. 
Olvasott szºveg feldolgoz§sa 

jegyzetel®ssel 
  x x   

1.4. 
Hallott szºveg feldolgoz§sa 

jegyzetel®ssel 
x x     

1.5. 
Hallott szºveg feladattal vezetett 

feldolgoz§sa 
x x x   

1.6. Inform§ci·k ºn§ll· rendszerez®se x       

1.7. 
Inform§ci·k feladattal vezetett 

rendszerez®se 
x x x   

2. Ismeretalkalmaz§si gyakorl· tev®kenys®gek, feladatok 

2.1. ĉr§sos elemz®sek k®sz²t®se x x     

2.2. Le²r§s k®sz²t®se x       

2.3. 
V§laszol§s ²r§sban mondatszintŤ 

k®rd®sekre 
x       

2.4. Tesztfeladat megold§sa x x x   

2.5. 
Szºveges elŖad§s egy®ni 

felk®sz¿l®ssel 
x x x   

2.6. 
Tapasztalatok ut·lagos 

ismertet®se sz·ban 
x x     

2.7. 
Tapasztalatok helysz²ni 

ismertet®se sz·ban 
x x     

3. Csoportos munkaform§k kºr®ben 

3.1. Csoportos helyzetgyakorlat   x x   

 

4.6. A tant§rgy ®rt®kel®s®nek m·dja 

A nemzeti kºznevel®srŖl sz·l· 2011. ®vi CXC. tºrv®ny. 54. Ä (2) bekezd®s a) pontja 

szerinti ®rt®kel®ssel. 

 

 

5. Szakmai sz§m²t§sok I. tant§rgy 54 ·ra/36 ·ra* 
* H§rom®vfolyamos k®pz®s kºzismereti oktat§ssal/k®t®vfolyamos k®pz®s kºzismereti oktat§s n®lk¿l 

 

5.1. A tant§rgy tan²t§s§nak c®lja 

Tanul·k alapvetŖ sz§mol§si k®szs®g®nek fejleszt®se. S¿tŖipari sz§m²t§si szab§lyok 

megismer®se, m®rt®kegys®gek, nagys§grendek alkalmaz§sa. 

 



  

5.2. Kapcsol·d· kºzismereti, szakmai tartalmak 

 

 

5.3. T®makºrºk 

5.3.1. M®rt®kegys®gek §tv§lt§sa 8 ·ra/0 ·ra 

Tºmeg, t®rfogat ®s idŖegys®gek §tv§lt§sa kisebb ®s nagyobb m®rt®kegys®gre. 

Nagys§grendek ®rz®kel®se. 

 

5.3.2. Alapsz§m²t§sok 14 ·ra/4 ·ra 

Ar§nyp§r sz§m²t§sok, % sz§m²t§sok, ezrel®k sz§m²t§sok, ºsszead§s, kivon§s, 

kever®kek sz§m²t§sai.  

Oldatok sz§m²t§sai, sŤrŤs®g sz§m²t§s. 

 

5.3.3. S¿tŖipari anyagnorm§k t²pusai 4 ·ra/4 ·ra 

Keny®r anyagnorm§k %-os ®s nyersanyag tºmeg megad§s§val.  

P®ks¿tem®ny anyagnorm§k ®s finom p®k§r¼ anyagnorm§k % ®s tºmeg megad§s§val. 

Tºltel®k norm§k.  

Fel¿leti sz·r·anyagok.   

 

5.3.4. Nyersanyagsz§m²t§sok 20 ·ra/20 ·ra 

Adott term®kmennyis®g alapj§n sz¿ks®ges nyersanyagok sz§m²t§sa, kenyerek, 

p®ks¿tem®nyek ®s finom p®k§ruk megadott norm§ival.  

T®szta tºmeg®nek kisz§mol§sa. 

 

5.3.5. Kov§sz technol·giai mutat·inak kisz§m²t§sa 8 ·ra/8 ·ra 

Kov§sz technol·giai mutat·inak defin²ci·i.  

Kov§sznagys§g sz§m²t§sa megadott ºsszes liszt alapj§n.  

Kov§szsŤrŤs®g sz§m²t§sa megadott kov§szliszt alapj§n. kov§szba adagolt ®lesztŖ 

sz§m²t§sa ºsszes ®lesztŖ, illetve kov§szliszt alapj§n.  

Kov§sz tºmeg®nek kisz§mol§sa a kov§sz nyersanyagainak alapj§n.  

 

 

5.4. A k®pz®s javasolt helysz²ne (aj§nl§s) 

Tanterem 

 

5.5. A tant§rgy elsaj§t²t§sa sor§n alkalmazhat· saj§tos m·dszerek, tanul·i 

tev®kenys®gform§k (aj§nl§s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

5.5.1. A tant§rgy elsaj§t²t§sa sor§n alkalmazhat· saj§tos m·dszerek (aj§nl§s) 

 

Sorsz§m 
Alkalmazott oktat§si 

m·dszer neve 

A tanul·i tev®kenys®g szervezeti 

kerete Alkalmazand· eszkºzºk ®s 

felszerel®sek  
egy®ni csoport oszt§ly 

1. magyar§zat x x x   

2. megbesz®l®s x x x   

3. elŖad§s x x x   

4. gyakorlotat§s x       

5. ºn§ll· feladatmegold§s x       

 

5.5.2. A tant§rgy elsaj§t²t§sa sor§n alkalmazhat· tanul·i tev®kenys®gform§k 
(aj§nl§s) 

 

Sorsz§m Tanul·i tev®kenys®gforma 

Tanul·i tev®kenys®g 

szervez®si kerete 

(differenci§l§si m·dok) Alkalmazand· eszkºzºk ®s 

felszerel®sek  

egy®ni 
csoport-

bont§s 

oszt§ly-

keret 

1. Inform§ci· feldolgoz· tev®kenys®gek 

1.1. 
Olvasott szºveg ºn§ll· 

feldolgoz§sa 
x       

1.2. 
Olvasott szºveg feladattal 

vezetett feldolgoz§sa 
x x x   

1.3. 
Olvasott szºveg feldolgoz§sa 

jegyzetel®ssel 
x       

1.4. 
Hallott szºveg feldolgoz§sa 

jegyzetel®ssel 
x x     

1.5. 
Hallott szºveg feladattal vezetett 

feldolgoz§sa 
  x     

1.6. 
Inform§ci·k feladattal vezetett 

rendszerez®se 
x       

2. Ismeretalkalmaz§si gyakorl· tev®kenys®gek, feladatok 

2.1. ĉr§sos elemz®sek k®sz²t®se x       

2.2. Le²r§s k®sz²t®se x x     

2.3. 
V§laszol§s ²r§sban mondatszintŤ 

k®rd®sekre 
x x     

2.4. Tesztfeladat megold§sa x x x   

2.5. 
Tapasztalatok ut·lagos 

ismertet®se sz·ban 
x x     

2.6. 
Tapasztalatok helysz²ni 

ismertet®se sz·ban 
x       

 

5.6. A tant§rgy ®rt®kel®s®nek m·dja 

A nemzeti kºznevel®srŖl sz·l· 2011. ®vi CXC. tºrv®ny. 54. Ä (2) bekezd®s a) pontja 

szerinti ®rt®kel®ssel. 

 

 

6. Szakmai gyakorlat I. tant§rgy 216 ·ra/216 ·ra* 
* H§rom®vfolyamos k®pz®s kºzismereti oktat§ssal/k®t®vfolyamos k®pz®s kºzismereti oktat§s n®lk¿l 



  

 

6.1. A tant§rgy tan²t§s§nak c®lja 

S¿tŖipari ismeretek alkalmaz§sa abb·l a c®lb·l, hogy a tanul· k®pet kapjon a p®ks®g 

mŤkºd®s®rŖl ®s az alapmŤveletek sorrendj®rŖl, jelentŖs®g®rŖl. A tanul· alapokat 

kapjon a magasabb ®vfolyam kºvetelm®nyeinek elsaj§t²t§s§hoz. 

 

6.2. Kapcsol·d· kºzismereti, szakmai tartalmak 

 

 

6.3. T®makºrºk 

6.3.1. P®ks®g mŤkºd®se 2 ·ra/2 ·ra 

P®ks®g helyis®geinek rendeltet®se, az adott p®ks®gben gy§rtott term®kek.  

G®pek elhelyez®se, adott p®ks®g technol·gia sorrendje.  

P®ks®gben elv§rt magatart§s, munkafegyelem. 

 

6.3.2. Nyersanyagok t§rol§sa ®s elŖk®sz²t®se 24 ·ra/24 ·ra 

Nyersanyagok t§rol§s§nak bemutat§sa.  

Szakos²tott t§rol§s elvei. Anyagok szab§lyos elhelyez®se.  

Anyagok szab§lyos mozgat§sa.  

HŤt®s ellenŖrz®se.  

M®r®si feladatok elv®gz®se tºmegre, t®rfogatra k¿lºnbºzŖ anyagokn§l, k¿lºnbºzŖ 

nagys§grendekben (kg, dkg, g, liter, dl.). 

Nyersanyagok helyes munkahelyi t§rol§sa. 

 

6.3.3. T®sztak®sz²t®s 24 ·ra/24 ·ra 

T®szta nyersanyagainak ºsszem®r®se.  

Dagaszt§s folyamata.  

Cs®szecsere.  

Dagaszt·g®p kezel®se ¿zemben l®vŖ g®peken.  

Dagaszt§si idŖ be§ll²t§sa.  

MegfelelŖen bedagasztott t®szta jellemzŖi. 

K®zi dagaszt§s. 

 

6.3.4. T®sztafeldolgoz§s 74 ·ra/74 ·ra 

T®sztafeldolgoz§s mŤveletei: k®zi t®sztaoszt§s, t®szta m®r®s, gºmbºly²t®s, 

hosszform§z§s.  

Kiflisodr§s.  

Bri·sf®l®k fon§sa.  

Kal§csfon§s tºbb sz§lb·l.   

Oszt·g®pek ®s kiflisodr·k kezel®se. 

 

6.3.5. Keleszt®s 20 ·ra/20 ·ra 

KelesztŖeszkºzºk megismer®se, elŖk®sz²t®se. KelesztŖkamr§k §ltal jelzett ®rt®kek 

®rtelmez®se. KelesztŖkamr§k kiszolg§l§sa, higi®ni§ja, munkav®delme. 

 

6.3.6. S¿t®s 45 ·ra/45 ·ra 

S¿t®s szerepe a p®ks®gben.  

T®szt§k elŖk®sz²t®se a vet®sre.  

Vet®si mŤveletek.  

Kemenc®k §ltal mutatott ®rt®kek ®rtelmez®se.  



  

Megs¿lt term®kek kis¿t®se, fel¿letkezel®s.  

Kemenc®k kiszolg§l§s§nak munkav®delme. 

 

6.3.7. K®szterm®kek kezel®se, csomagol§sa, jelºl®se 27 ·ra/27 ·ra 

Term®kek hŤt®s®nek ®s t§rol§s§nak kºr¿lm®nyei.  

K®szterm®kek csomagol§sa. Csomagol· anyagok fajt§i, z§r§sa.  

Term®kek jelºl®s®nek szab§lyos elhelyez®se.  

K®szterm®kek szab§lyos elhelyez®se sz§ll²t·eszkºzben.   

 

 

6.4. A k®pz®s javasolt helysz²ne (aj§nl§s) 

tanmŤhely, tan¿zem, ¿zem 

 

6.5. A tant§rgy elsaj§t²t§sa sor§n alkalmazhat· saj§tos m·dszerek, tanul·i 

tev®kenys®gform§k (aj§nl§s) 

 

6.5.1. A tant§rgy elsaj§t²t§sa sor§n alkalmazhat· saj§tos m·dszerek (aj§nl§s) 

 

Sorsz§m 
Alkalmazott oktat§si 

m·dszer neve 

A tanul·i tev®kenys®g szervezeti 

kerete Alkalmazand· eszkºzºk ®s 

felszerel®sek  
egy®ni csoport oszt§ly 

1. gyakoroltat§s x x     

2. ºn§ll· munka x       

3. bemutat§s x x     

 

6.5.2. A tant§rgy elsaj§t²t§sa sor§n alkalmazhat· tanul·i tev®kenys®gform§k 

(aj§nl§s) 

 

Sorsz§m Tanul·i tev®kenys®gforma 

Tanul·i tev®kenys®g 

szervez®si kerete 

(differenci§l§si m·dok) Alkalmazand· eszkºzºk ®s 

felszerel®sek  

egy®ni 
csoport-

bont§s 

oszt§ly-

keret 

1. Inform§ci· feldolgoz· tev®kenys®gek 

1.1. 
Olvasott szºveg feladattal 

vezetett feldolgoz§sa 
x       

2. Ismeretalkalmaz§si gyakorl· tev®kenys®gek, feladatok 

2.1. 
Tapasztalatok ut·lagos 

ismertet®se sz·ban 
x       

2.2. 
Tapasztalatok helysz²ni 

ismertet®se sz·ban 
x       

3. Komplex inform§ci·k kºr®ben 

3.1. 
Jegyzetk®sz²t®s esem®nyrŖl 

k®rd®ssor alapj§n 
x       

3.2. 
Esem®ny helysz²ni ®rt®kel®se 

sz·ban felk®sz¿l®s ut§n 
x       

3.3. Ut·lagos sz·beli besz§mol· x       

4. Csoportos munkaform§k kºr®ben 

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szºvegfeldolgoz§s 
  x     



  

4.2. 
Inform§ci·k rendszerez®se 

mozaikfeladattal 
  x     

4.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkav®gz®s ir§ny²t§ssal 
  x     

4.4. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

4.5. Csoportos versenyj§t®k   x     

5. Gyakorlati munkav®gz®s kºr®ben 

5.1. 
ĆrutermelŖ szakmai 

munkatev®kenys®g 
x x     

5.2. MŤveletek gyakorl§sa x x     

5.3. 
Munkamegfigyel®s adott 

szempontok alapj§n 
x x     

6. ¦zemeltet®si tev®kenys®gek kºr®ben 

6.1. 
G®prendszer megfigyel®se adott 

szempontok alapj§n 
x       

6.2. 
Feladattal vezetett 

szerkezetelemz®s 
x x     

6.3. 
¦zemel®si hib§k szimul§l§sa ®s 

megfigyel®se 
x       

6.4. 
AdatgyŤjt®s g®prendszer 

¿zemel®s®rŖl 
x       

7. Vizsg§lati tev®kenys®gek kºr®ben 

7.1. Technol·giai pr·b§k v®gz®se x x     

7.2. Technol·giai mint§k elemz®se x       

8. Szolg§ltat§si tev®kenys®gek kºr®ben 

8.1. 
¥n§ll· szakmai munkav®gz®s 

fel¿gyelet mellett 
x       

8.2. 
¥n§ll· szakmai munkav®gz®s 

kºzvetlen ir§ny²t§ssal 
x       

 

6.6. A tant§rgy ®rt®kel®s®nek m·dja 

A nemzeti kºznevel®srŖl sz·l· 2011. ®vi CXC. tºrv®ny. 54. Ä (2) bekezd®s a) pontja 

szerinti ®rt®kel®ssel. 

 

 

  



  

 

A 

11919-16 azonos²t· sz§m¼ 

£lelmiszerelŖ§ll²t§si alapismeretek 

megnevez®sŤ 

szakmai kºvetelm®nymodul 

tant§rgyai, t®makºrei 

  



  

A 11919-16 azonos²t· sz§m¼ £lelmiszerelŖ§ll²t§si alapismeretek megnevez®sŤ szakmai 

kºvetelm®nymodulhoz tartoz· tant§rgyak ®s t®makºrºk oktat§sa sor§n fejlesztendŖ 

kompetenci§k 
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FELADATOK 

Betartja ®s betartatja a munkahelyekkel 

kapcsolatos munkav®delmi kºvetelm®nyeket 
x         

Tudatosan alkalmazza az ®lelmiszer-ipari 

mikroorganizmusait 
  x       

Nyersanyagot, k®szterm®ket vizsg§l       x   

Betartja ®s betartatja az ®lelmiszer-elŖ§ll²t§sra 

vonatkoz· higi®niai elŖ²r§sokat ®s HACCP 

szab§lyokat 

    x     

V§llalkoz§si ®s kereskedelmi tev®kenys®get 

folytat 
        x 

Ismeri ®s alkalmazza a v§llalkoz§s jogkºvetŖ 

mŤkºd®se ®rdek®ben a fogyaszt·v®delmi 

elŖ²r§sokat 

        x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Munkahelyi eg®szs®g ®s biztons§g mint ®rt®k x         

Laborat·riumi alapm®r®sek, alapmŤveletek       x   

Mikrobiol·giai alapok   x       

Alapanyag minŖs²t®s, k®szterm®k minŖs²t®s, 

gy§rt§skºzi ellenŖrz®sek alapelvei 
    x     

Kereskedelmi ®s marketing alapok         x 

A k®pz®shez illeszkedŖ haza ®s eur·pai uni·s 

fogyaszt·v®delmi elŖ²r§sok 
        x 

SZAKMAI K£SZS£GEK 

Szakmai nyelvŤ besz®dk®szs®g x x x x x 

Jogszab§lyok ismerete     x x   

labortechnikai eszkºzºk haszn§lata       x   

Inform§ci·forr§sok kezel®se x x x x x 

SZEM£LYES KOMPETENCIĆK 

¥n§ll·s§g x     x   

Megb²zhat·s§g     x     

Elhivatotts§g, elkºtelezetts®g x x     x 

TĆRSAS KOMPETENCIĆK 

KapcsolatteremtŖ k®szs®g x x x x x 

Kapcsolatfenntart· k®szs®g x x x x x 

MčDSZERKOMPETENCIĆK 

Helyzetfelismer®s x     x   

Numerikus gondolkod§s, matematikai k®szs®g     x x   

Kºr¿ltekint®s, elŖvigy§zatoss§g x x     x 



  

 

 

7. Munka- ®s kºrnyezetv®delem tant§rgy 36 ·ra/36 ·ra* 
* H§rom®vfolyamos k®pz®s kºzismereti oktat§ssal/k®t®vfolyamos k®pz®s kºzismereti oktat§s n®lk¿l 

 

7.1. A tant§rgy tan²t§s§nak c®lja 

 A biztons§gos ®s eg®szs®ges munkav®gz®s szab§lyainak tudatos alkalmaz§sa. A 

munkav®delem k®szs®g szintŤ alkalmaz§sa. Balesetv®delmi elŖ²r§sok alkalmaz§sa. 

ElsŖseg®lyny¼jt§s alapszintŤ elsaj§t²t§sa. 

 

7.2. Kapcsol·d· kºzismereti, szakmai tartalmak 

 

 

7.3. T®makºrºk 

7.3.1. Munkav®delem 26 ·ra/26 ·ra 

Munkav®delem c®lja, szab§lyoz§sa, feladata, ter¿letei.  

Munkav®delmi feladatok a munkaad· ®s a munkav§llal· r®sz®rŖl.  

Munkav®delmi jogok ®s kºteless®gek.  

Munkav®delmi eszkºzºk, v®dŖruha ®s munkaruha.  

Baleset megelŖz®s feladatai.  

Munkaeg®szs®g¿gyi elŖ²r§sok az ®lelmiszeriparban, ®s szakmaspecifikusan. 

Ergon·mia.  

HŖmunka.  

Munkav®gz®s hat§sa az emberi szervezetre. Munkal®lektan.  

Munkav®delmi kock§zat®rt®kel®s k®sz²t®s®nek kºtelezetts®gei.  

£rint®sv®delem fajt§i, ellenŖrz®se. Villamos berendez®sek munkav®delme.  

TŤz elleni v®dekez®s, teendŖk tŤz eset®n.  

ElsŖseg®lyny¼jt§s alapjai.   

 

7.3.2. Kºrnyezetv®delem 10 ·ra/10 ·ra 

Kºrnyezetv®delem c®lja, ter¿letei.  

Szakmaspecifikus kºrnyezetv®delmi szab§lyok.  

Hullad®kkezel®s elŖ²r§sai.  

Vesz®lyes hullad®kok kezel®se.  

F¿stg§z kibocs§t§sra vonatkoz· szab§lyok.  

 

 

7.4. A k®pz®s javasolt helysz²ne (aj§nl§s) 

tanterem 

 

7.5. A tant§rgy elsaj§t²t§sa sor§n alkalmazhat· saj§tos m·dszerek, tanul·i 

tev®kenys®gform§k (aj§nl§s) 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

7.5.1. A tant§rgy elsaj§t²t§sa sor§n alkalmazhat· saj§tos m·dszerek (aj§nl§s) 

 

Sorsz§m 
Alkalmazott oktat§si 

m·dszer neve 

A tanul·i tev®kenys®g szervezeti 

kerete Alkalmazand· eszkºzºk ®s 

felszerel®sek  
egy®ni csoport oszt§ly 

1. Besz®lget®s   x x   

2. Bemutat§s x x x   

3. Szeml®ltet®s   x x   

4. ElŖad§s   x x   

5. Megbesz®l®s x x x   

 

7.5.2. A tant§rgy elsaj§t²t§sa sor§n alkalmazhat· tanul·i tev®kenys®gform§k 

(aj§nl§s) 

 

Sorsz§m Tanul·i tev®kenys®gforma 

Tanul·i tev®kenys®g 

szervez®si kerete 

(differenci§l§si m·dok) Alkalmazand· eszkºzºk ®s 

felszerel®sek  

egy®ni 
csoport-

bont§s 

oszt§ly-

keret 

1. Inform§ci· feldolgoz· tev®kenys®gek 

1.1. 
Olvasott szºveg ºn§ll· 

feldolgoz§sa 
x       

1.2. 
Olvasott szºveg feladattal 

vezetett feldolgoz§sa 
x x x   

1.3. 
Olvasott szºveg feldolgoz§sa 

jegyzetel®ssel 
x       

1.4. 
Hallott szºveg feldolgoz§sa 

jegyzetel®ssel 
x       

1.5. 
Hallott szºveg feladattal vezetett 

feldolgoz§sa 
x       

1.6. Inform§ci·k ºn§ll· rendszerez®se x       

1.7. 
Inform§ci·k feladattal vezetett 

rendszerez®se 
  x     

2. Ismeretalkalmaz§si gyakorl· tev®kenys®gek, feladatok 

2.1. ĉr§sos elemz®sek k®sz²t®se x x     

2.2. Le²r§s k®sz²t®se   x x   

2.3. 
V§laszol§s ²r§sban mondatszintŤ 

k®rd®sekre 
x       

2.4. Tesztfeladat megold§sa x x     

2.5. 
Szºveges elŖad§s egy®ni 

felk®sz¿l®ssel 
  x     

2.6. 
Tapasztalatok ut·lagos 

ismertet®se sz·ban 
x x     

2.7. 
Tapasztalatok helysz²ni 

ismertet®se sz·ban 
    x   

3. Komplex inform§ci·k kºr®ben 

3.1. Esetle²r§s k®sz²t®se x x     

3.2. 
Elemz®s k®sz²t®se 

tapasztalatokr·l 
  x x   



  

3.3. 
Jegyzetk®sz²t®s esem®nyrŖl 

k®rd®ssor alapj§n 
  x     

3.4. 
Esem®ny helysz²ni ®rt®kel®se 

sz·ban felk®sz¿l®s ut§n 
  x     

3.5. Ut·lagos sz·beli besz§mol· x       

 

7.6. A tant§rgy ®rt®kel®s®nek m·dja 

A nemzeti kºznevel®srŖl sz·l· 2011. ®vi CXC. tºrv®ny. 54. Ä (2) bekezd®s a) pontja 

szerinti ®rt®kel®ssel. 

 

 

8. Mikrobiol·gia ®s higi®nia tant§rgy 36 ·ra/36 ·ra* 
* H§rom®vfolyamos k®pz®s kºzismereti oktat§ssal/k®t®vfolyamos k®pz®s kºzismereti oktat§s n®lk¿l 

 

8.1. A tant§rgy tan²t§s§nak c®lja 

Az ®lelmiszeriparban elŖfordul· hasznos ®s k§ros mikroorganizmusok tudatos 

alkalmaz§sa illetve v®dekez®s ellen¿k a mikroorganizmusok ®letfelt®teleinek 

befoly§sol§s§val. Az ®lelmiszer-higi®niai szab§lyainak megismertet®se, a 

biztons§gos ®lelmiszer elŖ§ll²t§s elŖ²r§sainak alkalmaz§sa.   

 

8.2. Kapcsol·d· kºzismereti, szakmai tartalmak 

 

 

8.3. T®makºrºk 

8.3.1. Mikrobiol·gia 26 ·ra/26 ·ra 

Mikrobiol·gia t§rgya.  

Mikroorganizmusok csoportos²t§sa.  

Mikroorganizmusok ®letfelt®telei.  

£letfelt®telek szab§lyoz§sa.  

Mikroorganizmusok anyagcser®je, anyagcsere term®kei.  

Mikroorganizmusok szaporod§sa, szaporod§s szab§lyoz§sa.  

Mikroorganizmusok ®lelmiszer-ipari szerepe.  

Szakma specifikus mikroorganizmusok szerepe az adott ®lelmiszeripari §gazat 

technol·gi§j§ban.  

V®dekez®s a k§ros mikroorganizmusok ellen.  

£lelmiszer fertŖz®s ®s m®rgez®s. 

 

8.3.2. £lelmiszeripari higi®nia  10 ·ra/10 ·ra 

£lelmiszeripari §ltal§nos higi®niai elŖ²r§sai.  

¦zemi higi®nia: rakt§roz§s, feldolgoz§s, k®szterm®k t§rol§s ®s sz§ll²t§s higi®ni§ja. 

G®pek higi®ni§ja.  

Szem®lyi higi®nia.  

Tiszt§lkod§s.  

Munkaruha higi®ni§ja.  

 

 

8.4. A k®pz®s javasolt helysz²ne (aj§nl§s) 

szaktanterem, tanterem 

 



  

8.5. A tant§rgy elsaj§t²t§sa sor§n alkalmazhat· saj§tos m·dszerek, tanul·i 

tev®kenys®gform§k (aj§nl§s) 

 

 

 

8.5.1. A tant§rgy elsaj§t²t§sa sor§n alkalmazhat· saj§tos m·dszerek (aj§nl§s) 

 

Sorsz§m 
Alkalmazott oktat§si 

m·dszer neve 

A tanul·i tev®kenys®g szervezeti 

kerete Alkalmazand· eszkºzºk ®s 

felszerel®sek  
egy®ni csoport oszt§ly 

1. ElŖad§s   x x   

2. magyar§szat   x x   

3. ¥n§ll· munka x       

4. feladat megold§s x       

5. megbesz®l®s   x x   

 

8.5.2. A tant§rgy elsaj§t²t§sa sor§n alkalmazhat· tanul·i tev®kenys®gform§k 

(aj§nl§s) 

 

Sorsz§m Tanul·i tev®kenys®gforma 

Tanul·i tev®kenys®g 

szervez®si kerete 

(differenci§l§si m·dok) Alkalmazand· eszkºzºk ®s 

felszerel®sek  

egy®ni 
csoport-

bont§s 

oszt§ly-

keret 

1. Inform§ci· feldolgoz· tev®kenys®gek 

1.1. 
Olvasott szºveg ºn§ll· 

feldolgoz§sa 
x       

1.2. 
Olvasott szºveg feladattal 

vezetett feldolgoz§sa 
x x     

1.3. 
Olvasott szºveg feldolgoz§sa 

jegyzetel®ssel 
x       

1.4. 
Hallott szºveg feldolgoz§sa 

jegyzetel®ssel 
  x     

1.5. 
Hallott szºveg feladattal vezetett 

feldolgoz§sa 
  x     

1.6. 
Inform§ci·k feladattal vezetett 

rendszerez®se 
x x     

2. Ismeretalkalmaz§si gyakorl· tev®kenys®gek, feladatok 

2.1. ĉr§sos elemz®sek k®sz²t®se   x     

2.2. Le²r§s k®sz²t®se x       

2.3. 
V§laszol§s ²r§sban mondatszintŤ 

k®rd®sekre 
x x     

2.4. Tesztfeladat megold§sa x x x   

2.5. 
Szºveges elŖad§s egy®ni 

felk®sz¿l®ssel 
x x     

2.6. 
Tapasztalatok ut·lagos 

ismertet®se sz·ban 
x       

2.7. 
Tapasztalatok helysz²ni 

ismertet®se sz·ban 
x       

3. Komplex inform§ci·k kºr®ben 



  

3.1. 
Jegyzetk®sz²t®s esem®nyrŖl 

k®rd®ssor alapj§n 
  x     

3.2. 
Esem®ny helysz²ni ®rt®kel®se 

sz·ban felk®sz¿l®s ut§n 
x x     

3.3. Ut·lagos sz·beli besz§mol· x       

4. Csoportos munkaform§k kºr®ben 

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szºvegfeldolgoz§s 
  x     

4.2. 
Inform§ci·k rendszerez®se 

mozaikfeladattal 
  x     

4.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkav®gz®s ir§ny²t§ssal 
  x     

4.4. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

4.5. Csoportos versenyj§t®k   x     

 

8.6. A tant§rgy ®rt®kel®s®nek m·dja 

A nemzeti kºznevel®srŖl sz·l· 2011. ®vi CXC. tºrv®ny. 54. Ä (2) bekezd®s a) pontja 

szerinti ®rt®kel®ssel. 

 

 

9. MinŖs®gir§ny²t§s tant§rgy 36 ·ra/31 ·ra* 
* H§rom®vfolyamos k®pz®s kºzismereti oktat§ssal/k®t®vfolyamos k®pz®s kºzismereti oktat§s n®lk¿l 

 

9.1. A tant§rgy tan²t§s§nak c®lja 

Az ®lelmiszeripari term®kek felelŖss®gteljes elŖ§ll²t§s§nak elvei. A tanul·k 

felelŖss®g®rzet®nek fejleszt®se. A fogyaszt·k eg®szs®gi ®s gazdas§gi ®rdekei 

tisztelet®nek fejleszt®se. A hat·s§gi elj§r§srend megismer®se. 

 

9.2. Kapcsol·d· kºzismereti, szakmai tartalmak 

 

 

9.3. T®makºrºk 

9.3.1. MinŖs®gir§ny²t§s 36 ·ra/31 ·ra 

MinŖs®g fogalma.  

£lelmiszerminŖs®g elemei p®ld§kkal.  

£lelmiszerbiztons§gi vesz®lyek. Vesz®lyek megelŖz®se. Vesz®lyek azonos²t§sa. 

MinŖs®g ir§ny²t§s jogi szab§lyoz§sa.  

MinŖs®gir§ny²t§si rendszerek az ®lelmiszeriparban (kºtelezŖ, v§lasztott). 

MinŖs®gir§ny²t§s dokumentumai, dokument§ci· vezet®se.   

 

 

9.4. A k®pz®s javasolt helysz²ne (aj§nl§s) 

szaktanterem, tanterem, tan¿zem, ¿zem 

 

9.5. A tant§rgy elsaj§t²t§sa sor§n alkalmazhat· saj§tos m·dszerek, tanul·i 

tev®kenys®gform§k (aj§nl§s) 

 

 

 

 



  

9.5.1. A tant§rgy elsaj§t²t§sa sor§n alkalmazhat· saj§tos m·dszerek (aj§nl§s) 

 

Sorsz§m 
Alkalmazott oktat§si 

m·dszer neve 

A tanul·i tev®kenys®g szervezeti 

kerete Alkalmazand· eszkºzºk ®s 

felszerel®sek  
egy®ni csoport oszt§ly 

1. elŖad§s   x x   

2. magyar§zat x x x   

3. megbesz®l®s x x x   

4. gyakorlotat§s x x     

5. szeml®ltet®s x       

 

9.5.2. A tant§rgy elsaj§t²t§sa sor§n alkalmazhat· tanul·i tev®kenys®gform§k 
(aj§nl§s) 

 

Sorsz§m Tanul·i tev®kenys®gforma 

Tanul·i tev®kenys®g 

szervez®si kerete 

(differenci§l§si m·dok) Alkalmazand· eszkºzºk ®s 

felszerel®sek  

egy®ni 
csoport-

bont§s 

oszt§ly-

keret 

1. Inform§ci· feldolgoz· tev®kenys®gek 

1.1. 
Olvasott szºveg ºn§ll· 

feldolgoz§sa 
x       

1.2. 
Olvasott szºveg feladattal 

vezetett feldolgoz§sa 
x x x   

1.3. 
Olvasott szºveg feldolgoz§sa 

jegyzetel®ssel 
x       

1.4. 
Hallott szºveg feldolgoz§sa 

jegyzetel®ssel 
x x     

1.5. 
Hallott szºveg feladattal vezetett 

feldolgoz§sa 
x x     

1.6. Inform§ci·k ºn§ll· rendszerez®se x       

1.7. 
Inform§ci·k feladattal vezetett 

rendszerez®se 
x x     

2. Ismeretalkalmaz§si gyakorl· tev®kenys®gek, feladatok 

2.1. ĉr§sos elemz®sek k®sz²t®se x       

2.2. Le²r§s k®sz²t®se x x     

2.3. 
V§laszol§s ²r§sban mondatszintŤ 

k®rd®sekre 
x       

2.4. Tesztfeladat megold§sa x x x   

2.5. 
Szºveges elŖad§s egy®ni 

felk®sz¿l®ssel 
x       

2.6. 
Tapasztalatok ut·lagos 

ismertet®se sz·ban 
x x     

2.7. 
Tapasztalatok helysz²ni 

ismertet®se sz·ban 
x x     

3. Komplex inform§ci·k kºr®ben 

3.1. Esetle²r§s k®sz²t®se x x     

3.2. 
Elemz®s k®sz²t®se 

tapasztalatokr·l 
x x     



  

3.3. 
Jegyzetk®sz²t®s esem®nyrŖl 

k®rd®ssor alapj§n 
  x     

3.4. 
Esem®ny helysz²ni ®rt®kel®se 

sz·ban felk®sz¿l®s ut§n 
x       

3.5. Ut·lagos sz·beli besz§mol· x x     

4. Csoportos munkaform§k kºr®ben 

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szºvegfeldolgoz§s 
  x     

4.2. 
Inform§ci·k rendszerez®se 

mozaikfeladattal 
  x     

4.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkav®gz®s ir§ny²t§ssal 
  x     

4.4. Csoportos helyzetgyakorlat   x x   

4.5. Csoportos versenyj§t®k   x x   

5. Vizsg§lati tev®kenys®gek kºr®ben 

5.1. Technol·giai pr·b§k v®gz®se x       

 

9.6. A tant§rgy ®rt®kel®s®nek m·dja 

A nemzeti kºznevel®srŖl sz·l· 2011. ®vi CXC. tºrv®ny. 54. Ä (2) bekezd®s a) pontja 

szerinti ®rt®kel®ssel. 

 

 

10. MinŖs®g-ellenŖrz®s gyakorlat tant§rgy 108 ·ra/93 ·ra* 
* H§rom®vfolyamos k®pz®s kºzismereti oktat§ssal/k®t®vfolyamos k®pz®s kºzismereti oktat§s n®lk¿l 

 

10.1. A tant§rgy tan²t§s§nak c®lja 

A nyersanyagok, f®lk®sz ®s k®szterm®kek minŖs®gi elŖ²r§sainak ellenŖrz®s®vel 

kialak²tani a felelŖss®gtudatot az ®lelmiszerek elŖ§ll²t§s§n§l. Az ¿zemi 

minŖs®gellenŖrz®ssel seg²teni az §ttekintŖk®pess®g, a precizit§s, pontoss§g 

kialak²t§s§t. 

 

10.2. Kapcsol·d· kºzismereti, szakmai tartalmak 

 

 

10.3. T®makºrºk 

10.3.1. Laborat·riumi alapok 6 ·ra/6 ·ra 

Laborat·riumi rendszab§lyok ismertet®se.  

Vegyszerek, kezel®se, felhaszn§l§suk szab§lyai.  

Eszkºzºk ismertet®se, szakszerŤ haszn§lata.  

Laborat·riumi m®r®sek jegyzŖkºnyvez®s®nek szab§lyai.  

 

10.3.2. Tºmegm®r®ses alapvizsg§latok 12 ·ra/9 ·ra 

Tºmegm®r®s eszkºzei, m®rt®kegys®gei.  

£rz®kenys®g, terhelhetŖs®g fogalma.  

Tºmegm®r®s szab§lyai.  

M®r®s fogalma, mennyis®g jelent®se.  

Tºmegm®r®si feladatok. 

Lem®r®s, bem®r®s.  

Szab§lyos mintav®tel.  

Szakm§ra jellemzŖ tºmegm®r®si vizsg§latok.  



  

Nyersanyag, f®lk®sz ®s k®szterm®k tºmeg®nek m®r®se.  

Term®k valamely fizikai alkot·j§nak m®r®se (tºltel®k, bevonat).  

Nedvess®gtartalom m®r®s. 

 

10.3.3. T®rfogatm®r®ses alapvizsg§latok 12 ·ra/9 ·ra 

T®rfogatm®rŖ eszkºzºk ismertet®se.  

T®rfogatm®r®si feladatok.  

Jelre §ll²t§s, hiteles²t®s. 

Szakm§ra jellemzŖ t®rfogatm®r®sek.  

 

10.3.4. Szakmaspecifikus titrimetri§s vizsg§latok 15 ·ra/15 ·ra 

Titrimetri§s vizsg§latok c®lja.  

Indik§torok szerepe.  

T®rfogatos elemz®s l®nyege.  

Savak, l¼gok titr§l§sa.  

Szakm§ra jellemzŖ nyersanyagok vagy k®szterm®kek titr§l§sos vizsg§lata. 

 

10.3.5. £rz®kszervi vizsg§latok 9 ·ra/6 ·ra 

Nyersanyagok, k®szterm®kek ®rz®kszervi tulajdons§gainak vizsg§lata, szabv§ny 

szerinti minŖs²t®se.  

£rz®kszervi vizsg§latok ®rt®kel®se. 

 

10.3.6. ¦zemi minŖs®gellenŖrz®s 15 ·ra/12 ·ra 

Gy§rt§skºzi ellenŖrz®sek elv®gz®se.  

Nyersanyagok vizsg§lata, technol·giai param®terek ellenŖrz®se, dokument§l§sa, 

ki®rt®kel®se.  

K®szterm®kek vizsg§lata.  

 

10.3.7. Technol·giai tulajdons§g vizsg§lata 30 ·ra/27 ·ra 

Szakm§ra jellemzŖ nyersanyag, f®lk®sz vagy k®szterm®k vizsg§latok vonatkoz· 

szabv§nyok alapj§n. 

 

10.3.8. Sz§razanyag, koncentr§ci·, sŤrŤs®g vizsg§lata 9 ·ra/9 ·ra 

Refraktometri§s vizsg§latok.  

SŤrŤs®gm®r®s.  

K¿lºnbºzŖ koncentr§ci·j¼ oldatok k®sz²t®se, meghat§roz§sa.  

 

10.4. A k®pz®s javasolt helysz²ne (aj§nl§s) 

labor, tan¿zem, ¿zem 

 

10.5. A tant§rgy elsaj§t²t§sa sor§n alkalmazhat· saj§tos m·dszerek, tanul·i 

tev®kenys®gform§k (aj§nl§s) 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

10.5.1. A tant§rgy elsaj§t²t§sa sor§n alkalmazhat· saj§tos m·dszerek (aj§nl§s) 

 

Sorsz§m 
Alkalmazott oktat§si 

m·dszer neve 

A tanul·i tev®kenys®g szervezeti 

kerete Alkalmazand· eszkºzºk ®s 

felszerel®sek  
egy®ni csoport oszt§ly 

1. szeml®ltet®s x x x   

2. bemutat§s x x x   

3. gyakoroltat§s x       

4. ºn§ll· feladatmegold§s x       

5. magyar§zat x x x   

6. megbesz®l®s x x     

 

10.5.2. A tant§rgy elsaj§t²t§sa sor§n alkalmazhat· tanul·i tev®kenys®gform§k 

(aj§nl§s) 

 

Sorsz§m Tanul·i tev®kenys®gforma 

Tanul·i tev®kenys®g 

szervez®si kerete 

(differenci§l§si m·dok) Alkalmazand· eszkºzºk ®s 

felszerel®sek  

egy®ni 
csoport-

bont§s 

oszt§ly-

keret 

1. Inform§ci· feldolgoz· tev®kenys®gek 

1.1. 
Olvasott szºveg ºn§ll· 

feldolgoz§sa 
x       

1.2. 
Olvasott szºveg feladattal 

vezetett feldolgoz§sa 
x x x   

1.3. 
Olvasott szºveg feldolgoz§sa 

jegyzetel®ssel 
x       

1.4. 
Hallott szºveg feldolgoz§sa 

jegyzetel®ssel 
x x     

1.5. 
Hallott szºveg feladattal vezetett 

feldolgoz§sa 
x x     

1.6. Inform§ci·k ºn§ll· rendszerez®se x       

1.7. 
Inform§ci·k feladattal vezetett 

rendszerez®se 
x x x   

2. Csoportos munkaform§k kºr®ben 

2.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szºvegfeldolgoz§s 
  x     

2.2. 
Inform§ci·k rendszerez®se 

mozaikfeladattal 
  x     

2.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkav®gz®s ir§ny²t§ssal 
  x     

2.4. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

2.5. Csoportos versenyj§t®k   x     

3. Vizsg§lati tev®kenys®gek kºr®ben 

3.1. Technol·giai pr·b§k v®gz®se x x     

3.2. Technol·giai mint§k elemz®se x x     

3.3. 
Vegy®szeti laborat·riumi 

alapm®r®sek 
x x     

3.4. Anyagmint§k azonos²t§sa x       



  

3.5.. T§rgymint§k azonos²t§sa x x     

4. Szolg§ltat§si tev®kenys®gek kºr®ben 

4.1. 
¥n§ll· szakmai munkav®gz®s 

fel¿gyelet mellett 
x       

4.2. 
¥n§ll· szakmai munkav®gz®s 

kºzvetlen ir§ny²t§ssal 
x       

 

10.6. A tant§rgy ®rt®kel®s®nek m·dja 

A nemzeti kºznevel®srŖl sz·l· 2011. ®vi CXC. tºrv®ny. 54. Ä (2) bekezd®s a) pontja 

szerinti ®rt®kel®ssel. 

 

 

11. Gazdas§gi ®s fogyaszt·v®delmi ismeretek tant§rgy 67 ·ra/62 ·ra* 
* H§rom®vfolyamos k®pz®s kºzismereti oktat§ssal/k®t®vfolyamos k®pz®s kºzismereti oktat§s n®lk¿l 

 

11.1. A tant§rgy tan²t§s§nak c®lja 

A gazdas§gi folyamatok, ºsszef¿gg®sek megismertet®se. A v§llalkoz§sok ind²t§s§nak, 

mŤkºdtet®s®nek feladatainak megismer®se, alkalmaz§sa, ezzel a gazdas§g alapelem®nek 

sz§m²t· ®rt®kteremtŖ tev®kenys®gek elsaj§t²t§sa. 

 

11.2. Kapcsol·d· kºzismereti, szakmai tartalmak 

 

 

11.3. T®makºrºk 

11.3.1. Gazdas§gi alapok 36 ·ra/30 ·ra 

Gazdas§g mŤkºd®se, kºrfolyamata.  

Gazdas§gi rendszerek.  

Piacgazdas§g mŤkºd®se.  

Sz¿ks®gletek, hierarchi§ja.  

Ig®nyek ®s javak.  

Piac mŤkºd®se, szereplŖi, elemei.  

Piac szab§lyoz§sa.  

P®nz¿gyi szervezetek, szerep¿k, mŤkºd®s¿k.  

Hitel fogalma, fajt§i.  

P®nzforgalom szab§lyai.  

Ad·z§si alapfogalmak.  

Kereskedelem fajt§i, szereplŖi, szerepe a gazdas§gban.    

 

11.3.2. V§llalkoz§si ismeretek 16 ·ra/16 ·ra 

V§llalkoz§sok szerepe a gazdas§gban.  

V§llalkoz§sok t²pusai.  

V§llalkoz§sok alap²t§sa, ind²t§sa, mŤkºdtet®se, megsz¿ntet®se.   

 

11.3.3. Marketing 13 ·ra/14 ·ra 

Marketing fogalma.  

Marketing mix elemei.  

Term®k®letp§lya.  

Rekl§m szerepe.  

Rekl§m jellemzŖi, t²pusai.  

 



  

11.3.4. Fogyaszt·v®delem 2 ·ra/2 ·ra 

 

Alapfogalmak (tudatos fogyaszt·, v§llalkoz§s, forgalmaz·, term®k ®s szolg§ltat§s, 

elad§si §r ®s egys®g§r, online ad§sv®teli ®s szolg§ltat§si szerzŖd®s) 

Az §r felt¿ntet®se (felt¿ntet®s m·dja, tºbb §r felt¿ntet®se) 

Csomagol§s (alapvetŖ elŖ²r§sok) Panaszkezel®s, ¿gyf®lszolg§lat (panaszt®teli 

lehetŖs®gek, sz·beli, ²r§sbeli panasz, jegyzŖkºnyv felv®tele, v§laszad§s m·dja ®s 

ideje). Fogyaszt·i ®rdekek k®pviselet®t ell§t· egyes¿letek 

A fogyaszt·kkal szembeni tisztess®gtelen kereskedelmi gyakorlatok 

Piacfel¿gyeleti alapfogalmak A hat·s§gi ellenŖrz®s 

Kereskedelmi tºrv®ny fogyaszt·v®delmi rendelkez®sei (m®ret, s¼ly, haszn§lhat·s§g 

ellenŖrz®se, v§s§rl·k kºnyv®nek vezet®se, ¿zlet nyitva tart§s§r·l sz·l· t§j®koztat§s, 

e-kereskedelemhez kapcsol·d· fogyaszt·v®delmi elŖ²r§sok) 

Szavatoss§gra ®s j·t§ll§sra vonatkoz· tudnival·k 

 

11.4. A k®pz®s javasolt helysz²ne (aj§nl§s) 

tanterem, szaktanterem, tanbolt 

 

11.5. A tant§rgy elsaj§t²t§sa sor§n alkalmazhat· saj§tos m·dszerek, tanul·i 

tev®kenys®gform§k (aj§nl§s) 

 

 

11.5.1. A tant§rgy elsaj§t²t§sa sor§n alkalmazhat· saj§tos m·dszerek (aj§nl§s) 

 

Sorsz§m 
Alkalmazott oktat§si 

m·dszer neve 

A tanul·i tev®kenys®g szervezeti 

kerete Alkalmazand· eszkºzºk ®s 

felszerel®sek  
egy®ni csoport oszt§ly 

1. elŖad§s   x x   

2. szeml®ltet®s   x x   

3. megbesz®l®s x x x   

4. magyar§zat x x x   

5. egy®ni munka x       

6. gyakoroltat§s x       

 

11.5.2. A tant§rgy elsaj§t²t§sa sor§n alkalmazhat· tanul·i tev®kenys®gform§k 
(aj§nl§s) 

 

Sorsz§m Tanul·i tev®kenys®gforma 

Tanul·i tev®kenys®g 

szervez®si kerete 

(differenci§l§si m·dok) Alkalmazand· eszkºzºk ®s 

felszerel®sek  

egy®ni 
csoport-

bont§s 

oszt§ly-

keret 

1. Inform§ci· feldolgoz· tev®kenys®gek 

1.1. 
Olvasott szºveg feladattal 

vezetett feldolgoz§sa 
x x x   

1.2. 
Olvasott szºveg feldolgoz§sa 

jegyzetel®ssel 
x       

1.3. 
Hallott szºveg feldolgoz§sa 

jegyzetel®ssel 
x x     



  

1.4. 
Hallott szºveg feladattal vezetett 

feldolgoz§sa 
x       

1.5. 
Inform§ci·k feladattal vezetett 

rendszerez®se 
x x     

2. Ismeretalkalmaz§si gyakorl· tev®kenys®gek, feladatok 

2.2. Le²r§s k®sz²t®se x x     

2.2. 
V§laszol§s ²r§sban mondatszintŤ 

k®rd®sekre 
x x     

2.3. Tesztfeladat megold§sa x x x   

2.4. 
Szºveges elŖad§s egy®ni 

felk®sz¿l®ssel 
x       

3. Csoportos munkaform§k kºr®ben 

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szºvegfeldolgoz§s 
  x     

3.2. Csoportos versenyj§t®k   x     

 

11.6. A tant§rgy ®rt®kel®s®nek m·dja 

A nemzeti kºznevel®srŖl sz·l· 2011. ®vi CXC. tºrv®ny. 54. Ä (2) bekezd®s a) pontja 

szerinti ®rt®kel®ssel. 

 

 

  



  

 

A 

10942-16 azonos²t· sz§m¼ 

M®zeskal§cs k®sz²t®s 

megnevez®sŤ 

szakmai kºvetelm®nymodul 

tant§rgyai, t®makºrei 

  



  

A 10942-16 azonos²t· sz§m¼ M®zeskal§cs k®sz²t®s megnevez®sŤ szakmai 

kºvetelm®nymodulhoz tartoz· tant§rgyak ®s t®makºrºk oktat§sa sor§n fejlesztendŖ 

kompetenci§k 
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FELADATOK 

M®zes t®sztaf®l®ket k®sz²t, ®rlel x x 

Feladolgozza a m®zes term®kek t®szt§it x x 

Bevonja a m®zes term®kek t®szt§it x x 

M®zes term®ket d²sz²t x x 

S¿ti a m®zes term®keket x x 

M®zes term®kek k®sz§rukezel®s®t v®gzi x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

M®zeskal§cs nyersanyagai x x 

M®zeskal§cs t®szta x x 

M®zeskal§cs ¿zem helyis®gei, g®pei, szersz§mai x x 

M®zes t®sztaf®l®k feldolgoz§sa x x 

M®zeskal§cs d²sz²t®s ®s m®zeskal§cs mint§k x x 

M®zeskal§cs csomagol§s ®s jelºl®s x x 

SZAKMAI K£SZS£GEK 

Szakmai nyelvŤ besz®dk®szs®g x   

Mennyis®g®rz®k   x 

Kisg®pek, dagaszt·g®pek haszn§lata   x 

K®ziszersz§mok, szeletelŖk, v§g·k kisz¼r·k 

haszn§lata 
  x 

SZEM£LYES KOMPETENCIĆK 

¥n§ll·s§g x x 

FelelŖss®gtudat   x 

Dºnt®sk®pess®g x x 

TĆRSAS KOMPETENCIĆK 

KapcsolatteremtŖ k®szs®g x x 

Kapcsolatfenntart· k®szs®g x x 

MčDSZERKOMPETENCIĆK 

Helyzetfelismer®s x x 

Numerikus gondolkod§s, matematikai k®szs®g   x 

Kºr¿ltekint®s, elŖvigy§zatoss§g x x 

 

  



  

 

12.  M®zeskal§cs k®sz²t®s tant§rgy 46 ·ra/62 ·ra* 
* H§rom®vfolyamos k®pz®s kºzismereti oktat§ssal/k®t®vfolyamos k®pz®s kºzismereti oktat§s n®lk¿l 

 

12.1. A tant§rgy tan²t§s§nak c®lja 

M®zeskal§cs, mint hagyom§nyos ®lelmiszer tºrt®net®nek, v§ltozatainak, 

nyersanyagainak, k®sz²t®s m·dj§nak, d²sz²t®s®nek megismer®se. M®z t§pl§lkoz§sban 

betºltºtt szerep®nek fontoss§ga. A d²sz²t®s mot²vumainak n®prajzi szerep®nek 

megismer®se. 

 

12.2. Kapcsol·d· kºzismereti, szakmai tartalmak 

 

 

12.3. T®makºrºk 

12.3.1. M®zes term®kek  4 ·ra/5 ·ra 

M®zes term®kek jellemz®se. M®z szerepe a t§pl§lkoz§sban. M®zeskal§cs k®sz²t®s 

tºrt®nete A t®makºr r®szletes kifejt®se 

 

12.3.2. M®zes kal§cs nyersanyagai  6 ·ra/8 ·ra 

M®zes t®szt§khoz felhaszn§lt nyersanyagok. M®zfajt§k. M®z minŖs®gi 

kºvetelm®nyei. 

 

12.3.3. M®zes t®szt§k k®sz²t®se, ®rlel®se 16 ·ra/20 ·ra 

M®zes t®sztaf®l®k, K¿lºnbºzŖ elj§r§sokkal k®sz¿lt m®zes t®szt§k (hideg, meleg, 

hagyom§nyos, egyszerŤ.) M®zes t®szta ®rlel®se, ®rlel®s szerepe, t®szta puh²t§sa. 

Cukort®szt§k k®sz²t®se. M®zes t®szt§k laz²t§sa. ĉzes²tett t®szt§k. 

 

12.3.4. M®zes t®szta feldolgoz§sa, s¿t®se 8 ·ra/10 ·ra 

M®zes t®szt§k oszt§sa, alak²t§sa, ny¼jt§s, form§z§s, kisz¼r§s, v§g§s. Vert (¿tºtt) 

m®zes kal§cs k®sz²t®se. M®zes t®sztaf®l®k s¿t®se, s¿t®s param®terei  

 

12.3.5. M®zes term®kek d²sz²t®se 6 ·ra/10 ·ra 

D²sz²tŖanyagok. S¿t®s elŖtti, ut§ni d²sz²t®s. D²sz²tŖ elj§r§sok, mŤveletek. 

Hagyom§nyos ®s ¼jszerŤ d²sz²tŖ mot²vumok.   

 

12.3.6. M®zes term®kek csomagol§sa, jelºl®se 2 ·ra/3 ·ra 

M®zes term®kek minŖs®gi kºvetelm®nyei vonatkoz· szab§lyok szerint. M®zes 

term®kek v§ltoz§sai t§rol§s alatt. M®zes term®kek csomagol· anyagai. Vonatkoz· 

jelºl®si elŖ²r§sok. M®zes term®kek hib§i  

 

12.3.7. M®zes term®kek k®sz²t®s®nek g®pei, eszkºzei 4 ·ra/6 ·ra 

M®zes t®szta k®sz²t®s g®pei, t®szta feldolgoz§s, alak²t§s, form§z§s g®pei, eszkºzei. 

K®ziszersz§mok. Kemenc®k, s¿tŖk kezel®se. D²sz²t®s eszkºzei. Csomagol· 

eszkºzºk, g®pek 

 

 

 

12.4. A k®pz®s javasolt helysz²ne (aj§nl§s) 

tanterem, szaktanterem 

 



  

12.5. A tant§rgy elsaj§t²t§sa sor§n alkalmazhat· saj§tos m·dszerek, tanul·i 

tev®kenys®gform§k (aj§nl§s) 

 

 

 

12.5.1. A tant§rgy elsaj§t²t§sa sor§n alkalmazhat· saj§tos m·dszerek (aj§nl§s) 

 

Sorsz§m 
Alkalmazott oktat§si 

m·dszer neve 

A tanul·i tev®kenys®g szervezeti 

kerete Alkalmazand· eszkºzºk ®s 

felszerel®sek  
egy®ni csoport oszt§ly 

1. szeml®ltet®s x x x   

2. elŖad§s   x x   

3. megbesz®l®s x x x   

4. magyar§zat x x x   

 

12.5.2. A tant§rgy elsaj§t²t§sa sor§n alkalmazhat· tanul·i tev®kenys®gform§k 
(aj§nl§s) 

 

Sorsz§m Tanul·i tev®kenys®gforma 

Tanul·i tev®kenys®g 

szervez®si kerete 

(differenci§l§si m·dok) Alkalmazand· eszkºzºk ®s 

felszerel®sek  

egy®ni 
csoport-

bont§s 

oszt§ly-

keret 

1. Inform§ci· feldolgoz· tev®kenys®gek 

1.1. 
Olvasott szºveg ºn§ll· 

feldolgoz§sa 
x       

1.2. 
Olvasott szºveg feladattal 

vezetett feldolgoz§sa 
x x     

1.3. 
Olvasott szºveg feldolgoz§sa 

jegyzetel®ssel 
x x x   

1.4. 
Hallott szºveg feldolgoz§sa 

jegyzetel®ssel 
x x x   

1.5. 
Hallott szºveg feladattal vezetett 

feldolgoz§sa 
x x x   

1.6. 
Inform§ci·k feladattal vezetett 

rendszerez®se 
x       

2. Ismeretalkalmaz§si gyakorl· tev®kenys®gek, feladatok 

2.1. Tesztfeladat megold§sa x x x   

3. Csoportos munkaform§k kºr®ben 

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szºvegfeldolgoz§s 
x x     

4. ¦zemeltet®si tev®kenys®gek kºr®ben 

4.1. 
Feladattal vezetett 

szerkezetelemz®s 
x x     

5. Vizsg§lati tev®kenys®gek kºr®ben 

5.1. Technol·giai mint§k elemz®se x x     

5.2. Anyagmint§k azonos²t§sa x x     

 

12.6. A tant§rgy ®rt®kel®s®nek m·dja 



  

A nemzeti kºznevel®srŖl sz·l· 2011. ®vi CXC. tºrv®ny. 54. Ä (2) bekezd®s a) pontja 

szerinti ®rt®kel®ssel. 

 

 

13. M®zeskal§cs k®sz²t®s gyakorlat tant§rgy 124 ·ra/124 ·ra* 
* H§rom®vfolyamos k®pz®s kºzismereti oktat§ssal/k®t®vfolyamos k®pz®s kºzismereti oktat§s n®lk¿l 

 

13.1. A tant§rgy tan²t§s§nak c®lja 

A m®zeskal§cs k®sz²t®s elm®leti ismereteinek gyakorlati alkalmaz§sa. A form§z§s ®s 

d²sz²t®s sokf®les®g®nek gyakorl§sa. A tanul·k k®z¿gyess®g®nek fejleszt®se 

 

13.2. Kapcsol·d· kºzismereti, szakmai tartalmak 

 

 

13.3. T®makºrºk 

13.3.1. M®zeskal§cs k®sz²t®s eszkºzei 8 ·ra/8 ·ra 

M®zeskal§cs k®sz²t®s eszkºzeinek haszn§lata, ismerete. 

 

13.3.2. M®zes term®kek nyersanyagai 14 ·ra/14 ·ra 

M®zes t®szta nyersanyagainak t§rol§sa, elŖk®sz²t®se. M®r®s, szit§l§s, old§s, 

szirupfŖz®s, meleg²t®s   

 

13.3.3. M®zes t®szt§k k®sz²t®se, ®rlel®se 24 ·ra/24 ·ra 

K¿lºnbºzŖ m®zes t®sztaf®l®k k®sz²t®se. Gy¼r§s k®zzel, g®ppel. T®szta ®rlel®s. 

 

13.3.4. M®zes t®szta feldolgoz§sa ®s s¿t®se 24 ·ra/24 ·ra 

M®zes t®szta m®r®se, ny¼jt§sa, kisz¼r§sa k¿lºnbºzŖ kisz¼r·kkal, alak²t§s. Vert m®zes 

k®sz²t®se. M®zes t®szta d²sz²t®se. M®zes t®szta s¿t®se 

 

13.3.5. M®zes kal§cs d²sz²t®se, csomagol§sa, jelºl®se 54 ·ra/54 ·ra 

Fecskendez®s, sz·r§s, bevon§s, egy®b mŤveletek. £rz®kszervi minŖs²t®s, tºmeg 

ellenŖrz®s.   Csomagol·anyag kiv§laszt§sa, z§r§si mŤveletek. Jelºl®s elhelyez®se.   

 

13.4. A k®pz®s javasolt helysz²ne (aj§nl§s) 

tanmŤhely, tan¿zem, ¿zem 

 

13.5. A tant§rgy elsaj§t²t§sa sor§n alkalmazhat· saj§tos m·dszerek, tanul·i 

tev®kenys®gform§k (aj§nl§s) 

 

13.5.1. A tant§rgy elsaj§t²t§sa sor§n alkalmazhat· saj§tos m·dszerek (aj§nl§s) 

 

Sorsz§m 
Alkalmazott oktat§si 

m·dszer neve 

A tanul·i tev®kenys®g szervezeti 

kerete Alkalmazand· eszkºzºk ®s 

felszerel®sek  
egy®ni csoport oszt§ly 

1. Bemutat§s x x x   

2. Szeml®ltet®s x x x   

3. ºn§ll· munka x       

4. megbesz®l®s x x x   

 

 



  

 

 

13.5.2. A tant§rgy elsaj§t²t§sa sor§n alkalmazhat· tanul·i tev®kenys®gform§k 

(aj§nl§s) 

 

Sorsz§m Tanul·i tev®kenys®gforma 

Tanul·i tev®kenys®g 

szervez®si kerete 

(differenci§l§si m·dok) Alkalmazand· eszkºzºk ®s 

felszerel®sek  

egy®ni 
csoport-

bont§s 

oszt§ly-

keret 

1. Inform§ci· feldolgoz· tev®kenys®gek 

1.2. 
Olvasott szºveg feladattal 

vezetett feldolgoz§sa 
x x     

1.3. 
Hallott szºveg feldolgoz§sa 

jegyzetel®ssel 
  x     

1.4. 
Hallott szºveg feladattal vezetett 

feldolgoz§sa 
  x     

1.5. 
Inform§ci·k feladattal vezetett 

rendszerez®se 
x x     

2. Csoportos munkaform§k kºr®ben 

2.1. 
Kiscsoportos szakmai 

munkav®gz®s ir§ny²t§ssal 
  x     

2.2. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

2.3. Csoportos versenyj§t®k   x     

3. Gyakorlati munkav®gz®s kºr®ben 

3.1. 
ĆrutermelŖ szakmai 

munkatev®kenys®g 
x x     

3.2. MŤveletek gyakorl§sa x x     

3.3. 
Munkamegfigyel®s adott 

szempontok alapj§n 
x x     

4. ¦zemeltet®si tev®kenys®gek kºr®ben 

4.1. 
G®prendszer megfigyel®se adott 

szempontok alapj§n 
x x     

5. Vizsg§lati tev®kenys®gek kºr®ben 

5.1. Technol·giai pr·b§k v®gz®se x x     

5.2. Technol·giai mint§k elemz®se x x     

5.3. Anyagmint§k azonos²t§sa x x     

5.4. T§rgymint§k azonos²t§sa x x     

6. Szolg§ltat§si tev®kenys®gek kºr®ben 

6.1. 
¥n§ll· szakmai munkav®gz®s 

fel¿gyelet mellett 
x       

6.2. 
¥n§ll· szakmai munkav®gz®s 

kºzvetlen ir§ny²t§ssal 
x       

 

13.6. A tant§rgy ®rt®kel®s®nek m·dja 

A nemzeti kºznevel®srŖl sz·l· 2011. ®vi CXC. tºrv®ny. 54. Ä (2) bekezd®s a) pontja 

szerinti ®rt®kel®ssel. 

 

 

 

  



  

 

A 

11837-16 azonos²t· sz§m¼ 

S¿tŖipari ismeretek 

megnevez®sŤ 

szakmai kºvetelm®nymodul 

tant§rgyai, t®makºrei 

  



  

A 11837-16 azonos²t· sz§m¼ S¿tŖipari ismeretek megnevez®sŤ szakmai 

kºvetelm®nymodulhoz tartoz· tant§rgyak ®s t®makºrºk oktat§sa sor§n fejlesztendŖ 

kompetenci§k 
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FELADATOK 

Anyagsz¿ks®glet sz§m²t§sokat v®gez x   x x 

T®szt§t k®sz²t (dagaszt, gy¼r, kever) x x   x 

T®sztafeldolgoz§st v®gez x x   x 

Be§ll²tja a keleszt®s param®tereit, elv®gzi a 

keleszt®st ®s a fel¿letkezel®st 
x x   x 

Be§ll²tja a s¿t®s felt®teleit, elv®gzi a vet®st, 

fel¿gyeli a s¿t®st 
x x   x 

Kezeli ®s szab§lyozza a s¿tŖipari g®peket, 

berendez®seket 
  x     

SZAKMAI ISMERETEK 

Nyersanyag sz¿ks®glet sz§m²t§sai x   x x 

T®sztak®sz²t®s c®lja, elj§r§sai, m·djai x x   x 

T®sztafeldolgoz§s c®lja, mŤveletei, hat§sa x x   x 

Keleszt®s c®lja, folyamatai, elj§r§sai x x   x 

S¿t®s c®lja, felt®telei, elj§r§sai, folyamatai x x   x 

Csomagol·anyagok, csomagol·eszkºzºk x x x x 

SZAKMAI K£SZS£GEK 

Elemi sz§mol§si k®szs®g x   x   

komplex eszkºzhaszn§lati k®pess®g   x   x 

Nyersanyag§tv®telhez sz¿ks®ges laboreszkºzºk 

haszn§lata 
      x 

SZEM£LYES KOMPETENCIĆK 

Pontoss§g x x x x 

¥n§ll·s§g x x x x 

TĆRSAS KOMPETENCIĆK 

Seg²tŖk®szs®g   x   x 

Hat§rozotts§g x x x x 

MčDSZERKOMPETENCIĆK 

ĆttekintŖ k®pess®g x x x x 

gyakorlatias feladat®rtelmez®s       x 

 

  



  

 

14. S¿tŖipari technol·gia II.  tant§rgy 170 ·ra/191 ·ra* 
* H§rom®vfolyamos k®pz®s kºzismereti oktat§ssal/k®t®vfolyamos k®pz®s kºzismereti oktat§s n®lk¿l 

 

14.1. A tant§rgy tan²t§s§nak c®lja 

A s¿tŖipari technol·gia I. c. tant§rgy ismereteire ®p²tve a technol·giai ismeretek 

kibŖv²t®se. A technol·giai ºsszef¿gg®sek, folyamatok m®lyebb megismer®se. A 

param®terek beszab§lyoz§s§nak ®s technol·giai ºsszef¿gg®seinek megismer®se. A 

teljes technol·gia szab§lyainak, ºsszef¿gg®seinek megismer®se, ºsszekapcsol§sa. A 

s¿tŖipari term®kek elŖ§ll²t§s§nak jogi szab§lyoz§s§nak megismer®se.   

 

14.2. Kapcsol·d· kºzismereti, szakmai tartalmak 

 

 

14.3. T®makºrºk 

14.3.1. Anyagismeret, t§rol§s, elŖk®sz²t®s 24 ·ra/24 ·ra 

A s¿tŖiparban haszn§lt lisztfajt§k, lisztt²pusok jellemz®se, a lisztek jelºl®se. 

K¿lºnleges lisztek. A liszt k®miai ºsszet®tele, az alkot·r®szek v§ltoz§sa a 

gy§rt§stechnol·gia folyam§n.  

A lisztek minŖs®gi kºvetelm®nyei, §tv®tel¿k, t§rol§suk.  

A liszt technol·giai szempontb·l fontos tulajdons§gai, vizsg§latuk elm®lete.  

A minŖs®gi jellemzŖk figyelembe v®tele a gy§rt§stechnol·gia sor§n.  

A liszthib§k, lisztroml§s okai, feldolgozhat·s§guk.   

A s¿tŖipar n®lk¿lºzhetetlen seg®danyagai: az ®lesztŖ, s· jellemz®se, technol·giai 

szerep¿k, t§rol§suk, adagol§si m®rt®k¿k, elŖk®sz²t®s¿k. Adagol§suk m®rt®ke.  

A liszt, illetve a belŖle k®sz¿lt t®szta, k®szterm®k tulajdons§gait jav²t· anyagok.  

A technol·giai folyamatokat egyszerŤs²tŖ anyagok. Felhaszn§l§suk m®rt®ke ®s az 

ezt befoly§sol· t®nyezŖk.  

A s¿tŖipar j§rul®kos anyagai: d¼s²t·Ȥ, ²zes²tŖȤ, tºltel®kȤ, ®s d²sz²tŖ anyagok 

szerepe, felhaszn§l§suk m®rt®ke.  

A nyersanyagok elŖk®sz²t®s®nek c®lja, mŤveletei.  

 

14.3.2. Gy§rt§stechnol·gia szakaszai 36 ·ra/42 ·ra 

A t®szta kialakul§s folyamatai, a b¼zaȤ ®s rozst®szta szerkezete.  

A t®szta kialakul§s folyamatai k¿lºnbºzŖ dagaszt·g®pek eset®ben, a dagaszt§si 

m·dok jellemz®se.  

A kov§szȤ ®s t®szta®r®s mikrobiol·giai, enzimes ®s kolloid folyamatai.  

Kºzvetett t®sztak®sz²t®s: a kov§sz technol·giai mutat·i, erjed®si vesztes®ge.  

A szakaszos kov§szol§s c®lja, l®nyege. Kov§szfajt§k. 

Kov§szmag felhaszn§l§sa.  

Kºzvetlen t®sztak®sz²t®s: a t®szta technol·giai mutat·i, kov§szp·tl· elj§r§sok.  

A t®sztafeldolgoz§s c®lja, mŤveletei.  

A t®szta pihentet®s®nek c®lja, helye a feldolgoz§sban, param®terei.  

A feldolgoz§s hat§sa a t®szta szerkezet®re.  

A keleszt®s c®lja, felt®telei.  

Keleszt®s kºzben lej§tsz·d· folyamatok, a megkelts®g jelei.  

Keleszt®s kºzben v®gzett mŤveletek. Keleszt®si elj§r§sok (k®sleltet®s, megszak²t§s). 

A s¿t®s c®lja, felt®telei.  



  

A t®szta felmeleged®se s¿t®s kºzben, a s¿lŖ t®szt§ban lej§tsz·d· folyamatok, 

az §ts¿lts®g meg§llap²t§sa.  

S¿t®si elj§r§sok.  

A k®szterm®k kezel®s®nek mŤveletei. 

14.3.3. Keny®rf®l®k gy§rt§sa 36 ·ra/42 ·ra 

A kenyerek §ltal§nos jellemz®se, csoportos²t§sa, a keny®rf®l®k anyagnorm§ja.  

B¼zakenyerek t®szt§j§nak k®sz²t®se kºzvetettȤ ®s kºzvetlen elj§r§ssal.  

Rozst®szta k®sz²t®se, jellemzŖi, rozskenyerek ºsszet®tele.  

K¿lºnbºzŖ kov§szol§si m·ddal k®sz¿lt kenyerek jellemzŖi.   

Feh®r keny®r, f®lbarna keny®r, egy adott rozsos ®s rozskeny®r ºsszet®tele.   

A keny®rt®szta feldolgoz§s§nak mŤveletei, hat§suk a t®szta szerkezet®re. 

Keny®rf®l®k t®szt§j§nak oszt§sa, felad§si tºmegeik, alak²t§si mŤveleteik.  

A kenyerek keleszt®s®nek felt®telei, technikai megold§sai, keleszt®s kºzben v®gzett 

mŤveletek.   

A kenyerek s¿t®s®nek felt®telei, az §ts¿lts®g meg§llap²t§sa, az alkalmazott s¿t®si 

elj§r§sok. Kenyerek §ts¿lts®g®nek meg§llap²t§sa. S¿t®si idŖk meghat§roz§sa.  

A kis¿lt term®k kezel®se. HŤt®s, t§rol§s, csomagol§s, sz§ll²t§s.   

A keny®rf®l®kre vonatkoz· minŖs®gi kºvetelm®nyek. Keny®rf®l®k jelºl®si elŖ²r§sai.  

. 

14.3.4. P®ks¿tem®nyek ®s finom p®k§ruk gy§rt§sa 58 ·ra/58 ·ra 

A s¿tŖipari feh®rterm®kek §ltal§nos jellemz®se, csoportos²t§sa, anyag felhaszn§l§si 

norm§i.  

A p®ks¿tem®nyek ®s finom p®k§ruk jellemz®se, t®sztak®sz²t®si elj§r§sai, feldolgoz§si 

mŤveletei.  

Vizes t®szt§b·l k®sz¿lt legjellemzŖbb p®ks¿tem®nyek ismerete, t®sztak®sz²t®s¿k, 

feldolgoz§suk.  

Tejes t®szt§b·l k®sz¿lt legjellemzŖbb p®ks¿tem®nyek ismerete, t®sztak®sz²t®s¿k, 

feldolgoz§suk.  

D¼s²tott t®szt§b·l k®sz¿lt legjellemzŖbb p®ks¿tem®nyek ismerete, t®sztak®sz²t®s¿k, 

feldolgoz§suk.  

Toj§ssal d¼s²tott t®szt§b·l k®sz¿lt legjellemzŖbb finom p®k§ruk ismerete, 

t®sztak®sz²t®s¿k, feldolgoz§suk.  

Oml·s t®szt§b·l k®sz¿lt legjellemzŖbb finom p®k§ruk ismerete t®sztak®sz²t®s¿k, 

feldolgoz§suk.  

Leveles t®szt§b·l k®sz¿lt legjellemzŖbb finom p®k§ruk ismerete, t®sztak®sz²t®s¿k, 

feldolgoz§suk.  

A p®ks¿tem®nyek ®s finom p®k§ruk keleszt®s®nek c®lja, felt®telei, technikai 

megold§sai, keleszt®s kºzben v®gzett mŤveletek.  

A p®ks¿tem®nyek ®s finom p®k§ruk s¿t®s®nek c®lja, felt®telei, az alkalmazott s¿t®si 

elj§r§sok.  

A kis¿lt term®kek kezel®se.  

A k®szterm®kek minŖs®gi kºvetelm®nyei.  

 

14.3.5. Egy®b s¿tŖipari term®kek 16 ·ra/25 ·ra 

Fagyasztott term®kek §ltal§nos jellemz®se A gyorsfagyasztott term®kek 

csoportos²t§sa, gy§rt§stechnol·gi§ja. Gyorsfagyasztott f®lk®sz term®kek. Fagyaszt§s 

technol·gi§ja.  

A di®t§t kieg®sz²tŖ s¿tŖipari term®kek §ltal§nos jellemz®se, csoportos²t§sa.  



  

A rostban gazdag di®t§s term®kek §ltal§nos jellemz®se, nyersanyagai, term®keinek 

gy§rt§stechnol·gi§ja. Nºv®nyi rostok szerepe a t§pl§lkoz§sban.  

A sz®nhidr§tszeg®ny di®t§s term®kek §ltal§nos jellemz®se, nyersanyagai, 

term®keinek gy§rt§stechnol·gi§ja. Sz®nhidr§ttartalom sz§m²t§sa.   

A n§triumszeg®ny di®t§s term®kek §ltal§nos jellemz®se, nyersanyagai, term®keinek 

gy§rt§stechnol·gi§ja. N§triumtartalom sz§m²t§sa.  

A glut®nmentes term®kek §ltal§nos jellemz®se, nyersanyagai, term®keinek 

gy§rt§stechnol·gi§ja.   

A tart·s s¿tŖipari term®kek ®lelmez®si szerepe, a tart·s²t§s elvei, megold§sai.  

Zsemlemorzsa elŖ§ll²t§s§nak technol·gi§ja. Morzsaf®l®k minŖs®gi elŖ²r§sai.  

 

 

14.4. A k®pz®s javasolt helysz²ne (aj§nl§s) 

tanterem, szaktanterem, szeml®ltet®sre tan¿zem, ¿zem 

 

14.5. A tant§rgy elsaj§t²t§sa sor§n alkalmazhat· saj§tos m·dszerek, tanul·i 

tev®kenys®gform§k (aj§nl§s) 

 

14.5.1. A tant§rgy elsaj§t²t§sa sor§n alkalmazhat· saj§tos m·dszerek (aj§nl§s) 

 

Sorsz§m 
Alkalmazott oktat§si 

m·dszer neve 

A tanul·i tev®kenys®g szervezeti 

kerete Alkalmazand· eszkºzºk ®s 

felszerel®sek  
egy®ni csoport oszt§ly 

1. Szeml®ltet®s   x x   

2. ElŖad§s   x x   

3. Magyar§zat   x x   

4. gyakoroltat§s x       

5. ºn§ll· feladatmegold§s x       

6. h§zi feladat x       

 

14.5.2. A tant§rgy elsaj§t²t§sa sor§n alkalmazhat· tanul·i tev®kenys®gform§k 
(aj§nl§s) 

 

Sorsz§m Tanul·i tev®kenys®gforma 

Tanul·i tev®kenys®g 

szervez®si kerete 

(differenci§l§si m·dok) Alkalmazand· eszkºzºk ®s 

felszerel®sek  

egy®ni 
csoport-

bont§s 

oszt§ly-

keret 

1. Inform§ci· feldolgoz· tev®kenys®gek 

1.1. 
Olvasott szºveg ºn§ll· 

feldolgoz§sa 
x       

1.2. 
Olvasott szºveg feladattal 

vezetett feldolgoz§sa 
x x     

1.3. 
Olvasott szºveg feldolgoz§sa 

jegyzetel®ssel 
  x x   

1.4. 
Hallott szºveg feldolgoz§sa 

jegyzetel®ssel 
x       

1.5. 
Hallott szºveg feladattal vezetett 

feldolgoz§sa 
x x     



  

1.6. Inform§ci·k ºn§ll· rendszerez®se x       

1.7. 
Inform§ci·k feladattal vezetett 

rendszerez®se 
  x x   

2. Ismeretalkalmaz§si gyakorl· tev®kenys®gek, feladatok 

2.1. ĉr§sos elemz®sek k®sz²t®se x x x   

2.2. Le²r§s k®sz²t®se x x     

2.3. 
V§laszol§s ²r§sban mondatszintŤ 

k®rd®sekre 
x       

2.4. Tesztfeladat megold§sa x x x   

2.5. 
Szºveges elŖad§s egy®ni 

felk®sz¿l®ssel 
x       

2.6. 
Tapasztalatok ut·lagos 

ismertet®se sz·ban 
x x     

2.7. 
Tapasztalatok helysz²ni 

ismertet®se sz·ban 
  x     

4. Komplex inform§ci·k kºr®ben 

4.1. Esetle²r§s k®sz²t®se x       

4.2. 
Elemz®s k®sz²t®se 

tapasztalatokr·l 
  x     

4.3. 
Jegyzetk®sz²t®s esem®nyrŖl 

k®rd®ssor alapj§n 
x       

4.4. 
Esem®ny helysz²ni ®rt®kel®se 

sz·ban felk®sz¿l®s ut§n 
x x     

4.5. Ut·lagos sz·beli besz§mol·   x     

 

14.6. A tant§rgy ®rt®kel®s®nek m·dja 

A nemzeti kºznevel®srŖl sz·l· 2011. ®vi CXC. tºrv®ny. 54. Ä (2) bekezd®s a) pontja 

szerinti ®rt®kel®ssel. 

 

 

15. Szakmai g®pek II. tant§rgy 103 ·ra/116 ·ra* 
* H§rom®vfolyamos k®pz®s kºzismereti oktat§ssal/k®t®vfolyamos k®pz®s kºzismereti oktat§s n®lk¿l 

 

15.1. A tant§rgy tan²t§s§nak c®lja 

A Szakmai g®pek I. c tant§rgy tananyag§ra ®p²tve, a tanul·k r®szletesebben 

megismerhetik a s¿tŖiparban haszn§lt eszkºzºk, g®pek ®s berendez®sek feladat§t ®s 

kezel®s®t, munkav®delmi ®s higi®niai elŖ²r§sait. A tant§rgy tan²t§sa sor§n a tanul·k 

s¿tŖipari g®pekkel kapcsolatos ismerete kibŖv¿l. 

 

15.2. Kapcsol·d· kºzismereti, szakmai tartalmak 

 

 

15.3. T®makºrºk 

15.3.1. Sz§ll²t§s, t§rol§s, elŖk®sz²t®s berendez®sei 14 ·ra/18 ·ra 

¥mlesztett ®s zs§kos t§rol§s megold§sai.  

Pneumatikus lisztsz§ll²t§s.  

Szit§k, lisztm®rlegek, v²zkeverŖk ®s adagol·k 

 

 



  

15.3.2. T®sztak®sz²t®s g®pei 24 ·ra/36 ·ra 

Dagaszt·g®pek csoportos²t§sa. JellemzŖik.  

Spir§lkar¼ dagaszt·g®p kezel®se, munkav®delme, higi®ni§ja 

Csigavonal¼ gyorsdagaszt·g®p kezel®se, munkav®delme, higi®ni§ja 

KeverŖïhabverŖ g®p kezel®se, munkav®delme, higi®ni§ja. 

 

15.3.3. T®sztafeldolgoz§s g®pei 28 ·ra/28 ·ra 

T®sztafeldolgoz§s g®peinek kezel®se, munkav®delme ®s higi®ni§ja.  

Keny®rt®szta feldolgoz· g®pek: dugatty¼s ®s hidraulikus keny®rt®szta oszt·g®p, 

k¿lsŖp§ly§s gºmbºly²tŖ g®p, hosszform§z· g®pek.  

Egy®b form§z·g®pek.  

S¿tem®nyt®szta oszt·Ȥ ®s alak²t· g®pek: s¿tem®nyt®szta oszt·, szakaszos ®s folytonos 

mŤkºd®sŤ oszt·Ȥgºmbºly²tŖȤ, szalagos kiflisodr· g®pek, t®sztany¼jt· g®p.  

S¿tem®nyt®szta feldolgoz· g®psor.  

T®sztapihentetŖ berendez®sek. 

 

15.3.4. Keleszt®s berendez®sei 12 ·ra/12 ·ra 

KelesztŖ berendez®sek kezel®se, munkav®delme ®s higi®ni§ja.  

Kamr§k kezel®se, k®sleltetŖ ®s megszak²t· berendez®sek kezel®se, vetŖszerkezetek, 

f®lautomata vetŖszerkezetek haszn§lata.  

Keleszt®s eszkºzei, jellemzŖik, haszn§latuk ®s higi®ni§juk. 

 

15.3.5. S¿t®s, k®sz§rukezel®s berendez®sei 25 ·ra/22 ·ra 

Kemenc®k csoportos²t§sa, mŤkºd®s¿k.  

Tºbb s¿tŖteres kiskemenc®k, forg·kocsis kemenc®k.  

Ćt ®s visszahord· kemenc®k.  

FŤt®si elv¿k. Kezel®s¿k.  

Kiszolg§l§suk m·djai.   

Szab§lyoz§suk, biztons§gtechnik§juk.  

Kemenc®k munkav®delme ®s higi®ni§ja.  

SzeletelŖ, csomagol· berendez®sek kezel®se, munkav®delme, higi®ni§ja.  

 

 

15.4. A k®pz®s javasolt helysz²ne (aj§nl§s) 

 

15.5. A tant§rgy elsaj§t²t§sa sor§n alkalmazhat· saj§tos m·dszerek, tanul·i 

tev®kenys®gform§k (aj§nl§s) 

 

 

15.5.1. A tant§rgy elsaj§t²t§sa sor§n alkalmazhat· saj§tos m·dszerek (aj§nl§s) 

 

Sorsz§m 
Alkalmazott oktat§si 

m·dszer neve 

A tanul·i tev®kenys®g szervezeti 

kerete Alkalmazand· eszkºzºk ®s 

felszerel®sek  
egy®ni csoport oszt§ly 

1. elŖad§s   x x   

2. bemutat§s x x x   

3. szeml®ltet®s x x x   

4. besz®lget®s   x x   



  

5. megbesz®l®s x x x   

6. ºn§ll· feladatmegold§s x       

 

15.5.2. A tant§rgy elsaj§t²t§sa sor§n alkalmazhat· tanul·i tev®kenys®gform§k 
(aj§nl§s) 

 

Sorsz§m Tanul·i tev®kenys®gforma 

Tanul·i tev®kenys®g 

szervez®si kerete 

(differenci§l§si m·dok) Alkalmazand· eszkºzºk ®s 

felszerel®sek  

egy®ni 
csoport-

bont§s 

oszt§ly-

keret 

1. Inform§ci· feldolgoz· tev®kenys®gek 

1.1. 
Olvasott szºveg ºn§ll· 

feldolgoz§sa 
x       

1.2. 
Olvasott szºveg feladattal 

vezetett feldolgoz§sa 
x x     

1.3. 
Olvasott szºveg feldolgoz§sa 

jegyzetel®ssel 
  x x   

1.4. 
Hallott szºveg feldolgoz§sa 

jegyzetel®ssel 
x       

1.5. 
Hallott szºveg feladattal vezetett 

feldolgoz§sa 
  x x   

1.6. Inform§ci·k ºn§ll· rendszerez®se x       

1.7. 
Inform§ci·k feladattal vezetett 

rendszerez®se 
x x     

2. Ismeretalkalmaz§si gyakorl· tev®kenys®gek, feladatok 

2.1. ĉr§sos elemz®sek k®sz²t®se x       

2.2. Le²r§s k®sz²t®se x x     

2.3. 
V§laszol§s ²r§sban mondatszintŤ 

k®rd®sekre 
x       

2.4. Tesztfeladat megold§sa x x x   

2.5. 
Szºveges elŖad§s egy®ni 

felk®sz¿l®ssel 
x       

2.6. 
Tapasztalatok ut·lagos 

ismertet®se sz·ban 
x x     

2.7. 
Tapasztalatok helysz²ni 

ismertet®se sz·ban 
  x     

3. Csoportos munkaform§k kºr®ben 

3.1. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

3.2. Csoportos versenyj§t®k   x     

4. ¦zemeltet®si tev®kenys®gek kºr®ben 

4.1. 
G®prendszer megfigyel®se adott 

szempontok alapj§n 
x x     

4.2. 
Feladattal vezetett 

szerkezetelemz®s 
x x     

4.3. 
¦zemel®si hib§k szimul§l§sa ®s 

megfigyel®se 
x x     

4.4. 
AdatgyŤjt®s g®prendszer 

¿zemel®s®rŖl 
x x     

 



  

15.6. A tant§rgy ®rt®kel®s®nek m·dja 

A nemzeti kºznevel®srŖl sz·l· 2011. ®vi CXC. tºrv®ny. 54. Ä (2) bekezd®s a) pontja 

szerinti ®rt®kel®ssel. 

 

 

16. Szakmai sz§m²t§sok II. tant§rgy 67 ·ra/62 ·ra* 
* H§rom®vfolyamos k®pz®s kºzismereti oktat§ssal/k®t®vfolyamos k®pz®s kºzismereti oktat§s n®lk¿l 

 

16.1. A tant§rgy tan²t§s§nak c®lja 

A szakmai sz§m²t§sok I. c. tant§rgy tananyag§ra alapozva, a s¿tŖipari 

nyersanyagsz¿ks®glet ®s teljes²tm®ny sz§m²t§sok kibŖv²tett form§ban, sz®lesebb 

ismeretanyaggal v§lnak a tanul·k sz§m§ra elsaj§t²that·v§.  

 

16.2. Kapcsol·d· kºzismereti, szakmai tartalmak 

 

 

16.3. T®makºrºk 

16.3.1. Anyagnorma sz§m²t§sok 36 ·ra/36 ·ra 

Anyagnorm§k ºn§ll· alkalmaz§sa.  

Keny®rf®l®k kºz¿l a feh®r keny®r, f®lbarna keny®r, burgony§s keny®r, rozsos ®s 

rozskeny®r anyagnorm§j§nak ismerete.   

P®ks¿tem®nyek kºz¿l a vizes zsemle, tejes kifli anyagnorm§j§nak, d¼s²tott 

term®kcsoport egy term®k®nek anyagnorm§j§nak ismerete.  

Finom p®k§ruk kºz¿l egy toj§ssal d¼s²tott, egy oml·s ®s egy leveles term®k 

anyagnorm§j§nak ismerete.  

Az anyagnorma b§rmely ¿zemi norma lehet, ha az megfelel az M£ elŖ²r§sainak. 

 

16.3.2. Kov§sz sz§m²t§sok 15 ·ra/10 ·ra 

Kov§sz technol·giai mutat·inak (nagys§g, sŤrŤs®g, ®lesztŖ mennyis®g) sz§mol§sa. 

Kov§sz nyersanyagainak meghat§roz§sa adott term®kmennyis®g ®s norma alapj§n. 

 

16.3.3. Tºltel®k sz§m²t§sok 8 ·ra/8 ·ra 

Tºltel®kes term®kek tºltel®k®nek kisz§mol§sa adott norma alapj§n.  

Az anyagnorma b§rmely ¿zemi norma lehet, ha az megfelel az M£ elŖ²r§sainak. 

 

16.3.4. Teljes²tm®ny sz§m²t§sok 8 ·ra/8 ·ra 

Dagaszt·g®p, feldolgoz·g®p, kemence teljes²tm®ny®nek sz§m²t§sai.   

 

16.4. A k®pz®s javasolt helysz²ne (aj§nl§s) 

tanterem, szaktanterem 

 

16.5. A tant§rgy elsaj§t²t§sa sor§n alkalmazhat· saj§tos m·dszerek, tanul·i 

tev®kenys®gform§k (aj§nl§s) 

 

16.5.1. A tant§rgy elsaj§t²t§sa sor§n alkalmazhat· saj§tos m·dszerek (aj§nl§s) 

 

Sorsz§m 
Alkalmazott oktat§si 

m·dszer neve 

A tanul·i tev®kenys®g szervezeti 

kerete Alkalmazand· eszkºzºk ®s 

felszerel®sek  
egy®ni csoport oszt§ly 

1. elŖad§s   x x   



  

2. megbesz®l®s x x x   

3. ºn§ll· feladatmegold§s x       

4. gyakoroltat§s x x     

 

16.5.2. A tant§rgy elsaj§t²t§sa sor§n alkalmazhat· tanul·i tev®kenys®gform§k 
(aj§nl§s) 

 

Sorsz§m Tanul·i tev®kenys®gforma 

Tanul·i tev®kenys®g 

szervez®si kerete 

(differenci§l§si m·dok) Alkalmazand· eszkºzºk ®s 

felszerel®sek  

egy®ni 
csoport-

bont§s 

oszt§ly-

keret 

1. Inform§ci· feldolgoz· tev®kenys®gek 

1.1. 
Olvasott szºveg ºn§ll· 

feldolgoz§sa 
x       

1.2. 
Olvasott szºveg feladattal 

vezetett feldolgoz§sa 
x x x   

1.3. 
Olvasott szºveg feldolgoz§sa 

jegyzetel®ssel 
x       

1.4. 
Hallott szºveg feldolgoz§sa 

jegyzetel®ssel 
x x     

1.5. 
Hallott szºveg feladattal vezetett 

feldolgoz§sa 
x x     

1.6. Inform§ci·k ºn§ll· rendszerez®se x       

1.7. 
Inform§ci·k feladattal vezetett 

rendszerez®se 
x x     

2. Ismeretalkalmaz§si gyakorl· tev®kenys®gek, feladatok 

2.1. ĉr§sos elemz®sek k®sz²t®se x x     

2.2. Le²r§s k®sz²t®se x x     

2.3. 
V§laszol§s ²r§sban mondatszintŤ 

k®rd®sekre 
x x x   

2.4. Tesztfeladat megold§sa x x x   

2.5. 
Szºveges elŖad§s egy®ni 

felk®sz¿l®ssel 
x       

2.6. 
Tapasztalatok ut·lagos 

ismertet®se sz·ban 
x x     

2.7. 
Tapasztalatok helysz²ni 

ismertet®se sz·ban 
x x     

 

 

16.6. A tant§rgy ®rt®kel®s®nek m·dja 

A nemzeti kºznevel®srŖl sz·l· 2011. ®vi CXC. tºrv®ny. 54. Ä (2) bekezd®s a) pontja 

szerinti ®rt®kel®ssel. 

 

 

17. Szakmai gyakorlat II. tant§rgy 742 ·ra/776 ·ra* 
* H§rom®vfolyamos k®pz®s kºzismereti oktat§ssal/k®t®vfolyamos k®pz®s kºzismereti oktat§s n®lk¿l 

 

17.1. A tant§rgy tan²t§s§nak c®lja 



  

A szakmai gyakorlat I. tant§rgy tanul§sa sor§n megszerzett alapvetŖ gyakorlati 

k®pess®gek, k®szs®gek, kompetenci§kra ®p¿lve a tanul· a teljes s¿tŖipari palett§r·l 

ismereteket kapjon. Az elm®leti ismereteket megerŖs²tse a gyakorlaton szerzett 

ismeretekkel, gyakoroltat§ssal. Kialakuljon a tanul· rendszerszeml®lete, 

felelŖss®g®rzete a j· minŖs®gŤ term®kek elŖ§ll²t§s§ra, a szab§lyok betart§s§ra, ®s a 

vevŖk tisztelet®re. 

 

17.2. Kapcsol·d· kºzismereti, szakmai tartalmak 

 

 

17.3. T®makºrºk 

17.3.1. Anyagismeret, t§rol§s, elŖk®sz²t®s 64 ·ra/72 ·ra 

A gy§rt§shoz sz¿ks®ges anyagok mennyis®g®nek kisz§m²t§sa  

A gy§rt§shoz sz¿ks®ges anyagok §tv®tele, t§rol§sa, elŖk®sz²t®se  

Az anyagsz¿ks®glet kisz§m²t§sa  

A gy§rt§shoz sz¿ks®ges anyagok mennyis®g®nek ®s minŖs®g®nek ellenŖrz®se 

A gy§rt§shoz sz¿ks®ges anyagok elŖk®sz²t®s®hez §ltal§nosan haszn§lt g®pek 

®s berendez®sek ¿zemel®s elŖtti ellenŖrz®se, mŤkºd®s kºzbeni fel¿gyelete 

R®szv®tel a napi karbantart§si feladatokban  

 

17.3.2. Gy§rt§stechnol·gia szakaszai 144 ·ra/144 ·ra 

A s¿tŖipar nyersanyagainak ®rz®kszervi vizsg§lata  

A liszt hŖm®rs®klet®nek be§ll²t§sa, kever®se, szit§l§sa, m®r®se  

A dagaszt·v²z hŖm®rs®klet®nek be§ll²t§sa, m®r®se  

A seg®d ®s j§rul®kos anyagok elŖk®sz²t®se  

Az elŖk®sz²t®s g®peinek, berendez®seinek alkalmaz§sa  

K¿lºnbºzŖ sŤrŤs®gŤ, ®r®si idejŤ kov§szok k®sz²t®se  

Szakaszos kov§sz k®sz²t®se, kov§szmag felhaszn§l§sa  

A kov§sz tulajdons§gai, ®retts®gi §llapot§nak meghat§roz§sa  

Dagaszt§s k¿lºnbºzŖ fordulatsz§m¼ dagaszt·g®pekkel  

A t®szta technol·giai param®tereinek be§ll²t§sa, ®retts®g®nek 

meg§llap²t§sa £lesztŖaktiv§l§s, ®rett t®szt§ra dagaszt§s, kov§szp·tl· 

elj§r§sok Szakmai sz§m²t§sok  

A t®szta alak²t§s§nak mŤveletei: gºmbºly²t®s, hosszform§z§s, sodr§s, fon§s  

A keleszt®s eszkºz®nek, berendez®s®nek megv§laszt§sa, alkalmaz§sa A 

kelesztŖ param®tereinek be§ll²t§sa, a term®k fel¿let®nek kezel®se, a 

term®k elhelyez®se a kelesztŖben A kel®si folyamat ellenŖrz®se  

A kemence elŖk®sz²t®se a s¿t®sre  

A kemence hŖm®rs®klet®nekȤ, gŖzviszonyainak szab§lyoz§sa  

Lap§tos vet®s, vet®s vetŖszerkezettel  

S¿t®si sorrend meg§llap²t§sa tºbb term®k gy§rt§sa eset®n  

K®szterm®k csomagol§sa k¿lºnbºzŖ m·dszerekkel, t§rol§s, a t§rol§si param®terek 

ellenŖrz®se  

 

17.3.3. Keny®rf®l®k gy§rt§sa 204 ·ra/215 ·ra 

A keny®rt®szta k®sz²t®s®hez sz¿ks®ges nyersanyagok elŖk®sz²t®se  



  

Keny®rt®szta k®sz²t®se kºzvetett ¼ton: a technol·giai mutat·k megv§laszt§sa, a 

kov§sz elk®sz²t®se, ®rlel®se, a t®szta technol·giai mutat·inak megv§laszt§sa, a t®szta 

elk®sz²t®se dagaszt§ssal, a t®szta ®rlel®se  

Keny®rt®szta k®sz²t®se kºzvetlen elj§r§ssal: a kov§szp·tl· anyag ®s a technol·giai 

mutat·k megv§laszt§sa, a nyersanyagok egynemŤs²t®se dagaszt§ssal, a t®szta ®rlel®se  

Rozskenyerek t®szt§j§nak elk®sz²t®se  

A keny®rt®szta feldolgoz§s§nak mŤveletei (oszt§s, m®r®s, gºmbºly²t®s, 

hosszform§z§s)  

Keny®rt®szta k®zi oszt§sa (cs²p®s), m®r®se  

K¿lºnbºzŖ keny®rform§k kialak²t§sa  

A feldolgoz· g®pek alkalmaz§sa  

A keleszt®s eszkºz®nek, berendez®s®nek megv§laszt§sa  

A kelesztŖ param®tereinek be§ll²t§sa, a term®k fel¿let®nek kezel®se, a 

term®k elhelyez®se a kelesztŖben A kel®si folyamat ellenŖrz®se  

A kemence elŖk®sz²t®se a s¿t®sre  

A term®kek elŖk®sz²t®se a s¿t®sre, a s¿t®si param®terek be§ll²t§sa, a megkelt term®k 

kemenc®be helyez®se (vet®s), a s¿t®si folyamat ellenŖrz®se, az §ts¿lts®g 

meg§llap²t§sa, kis¿t®s  

A kis¿lt term®k kezel®se  

A k®szterm®k minŖs®g®nek ellenŖrz®se 

 

17.3.4. P®ks¿tem®nyek ®s finom p®k§ruk gy§rt§sa 280 ·ra/305 ·ra 

A p®ks¿tem®nyek, finom p®k§ruk k®sz²t®s®hez sz¿ks®ges nyersanyagok elŖk®sz²t®se. 

Vizes, tejes, d¼s²tott, toj§ssal d¼s²tott, oml·s, leveles t®szta k®sz²t®se kºzvetlen 

(kºzvetett) elj§r§ssal, a technol·giai mutat·k megv§laszt§sa, a nyersanyagok 

egynemŤs²t®se dagaszt§ssal, a t®szta ®rlel®se.  

A term®kek alak²t§si mŤveletei (gºmbºly²t®s, hosszform§z§s, sodr§s, fon§s).  

A t®sztafeldolgoz§s megtervez®se: pr®stºmeg, pr®sek sz§m§nak kisz§m²t§sa. 

A feldolgoz·g®pek alkalmaz§sa.  

A keleszt®s eszkºz®nek, berendez®s®nek megv§laszt§sa.  

A kelesztŖ param®tereinek be§ll²t§sa, a term®k fel¿let®nek kezel®se, a 

term®k elhelyez®se a kelesztŖben. A kel®si folyamat ellenŖrz®se.  

A kemence elŖk®sz²t®se a s¿t®sre.  

A term®kek elŖk®sz²t®se a s¿t®sre, a s¿t®si param®terek be§ll²t§sa, a megkelt term®k 

kemenc®be helyez®se (vet®s), a s¿t®si folyamat ellenŖrz®se, az §ts¿lts®g 

meg§llap²t§sa, kis¿t®s.  

A kis¿lt term®k kezel®se.  

A k®szterm®k minŖs®g®nek ellenŖrz®se.  

 

17.3.5. Egy®b s¿tŖipari term®kek gy§rt§sa 50 ·ra/40 ·ra 

Fagyasztott term®kek gy§rt§sa.  

A di®t§t kieg®sz²tŖ s¿tŖipari term®kek §ltal§nos jellemz®se, csoportos²t§sa.  

A rostban gazdag di®t§s term®kek nyersanyagai, term®keinek gy§rt§stechnol·gi§ja.  

A sz®nhidr§tszeg®ny di®t§s term®kek nyersanyagai, term®keinek 

gy§rt§stechnol·gi§ja  

A n§triumszeg®ny di®t§s term®kek nyersanyagai, term®keinek gy§rt§stechnol·gi§ja.  



  

A glut®nmentes term®kek nyersanyagai, term®keinek gy§rt§stechnol·gi§ja. 

A tart·s s¿tŖipari term®kek tart·s²t§s§nak elvei, megold§sai.  

Tart·s keny®rf®l®k, k®tszers¿ltek gy§rt§sa. Zsemlemorzsa elŖ§ll²t§s§nak 

technol·gi§ja.  

A k®szterm®k minŖs®g®nek ®rz®kszervi ellenŖrz®se. 

 

17.4. A k®pz®s javasolt helysz²ne (aj§nl§s) 

tan¿zem, tanmŤhely, ¿zem 

 

17.5. A tant§rgy elsaj§t²t§sa sor§n alkalmazhat· saj§tos m·dszerek, tanul·i 

tev®kenys®gform§k (aj§nl§s) 

 

17.5.1. A tant§rgy elsaj§t²t§sa sor§n alkalmazhat· saj§tos m·dszerek (aj§nl§s) 

 

Sorsz§m 
Alkalmazott oktat§si 

m·dszer neve 

A tanul·i tev®kenys®g szervezeti 

kerete Alkalmazand· eszkºzºk ®s 

felszerel®sek  
egy®ni csoport oszt§ly 

1. szeml®ltet®s x x     

2. bemutat§s x x     

3. megbesz®l®s x x     

4. ºn§ll· munka x       

5. gyakoroltat§s x x     

 

17.5.2. A tant§rgy elsaj§t²t§sa sor§n alkalmazhat· tanul·i tev®kenys®gform§k 
(aj§nl§s) 

 

Sorsz§m Tanul·i tev®kenys®gforma 

Tanul·i tev®kenys®g 

szervez®si kerete 

(differenci§l§si m·dok) Alkalmazand· eszkºzºk ®s 

felszerel®sek  

egy®ni 
csoport-

bont§s 

oszt§ly-

keret 

1. Inform§ci· feldolgoz· tev®kenys®gek 

1.1. 
Inform§ci·k feladattal vezetett 

rendszerez®se 
x       

2. Ismeretalkalmaz§si gyakorl· tev®kenys®gek, feladatok 

2.1. Tesztfeladat megold§sa x       

2.2. 
Tapasztalatok ut·lagos 

ismertet®se sz·ban 
  x     

2.3. 
Tapasztalatok helysz²ni 

ismertet®se sz·ban 
x x     

3. Komplex inform§ci·k kºr®ben 

3.1. Ut·lagos sz·beli besz§mol· x x     

4. Csoportos munkaform§k kºr®ben 

4.1. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

4.2. Csoportos versenyj§t®k   x     

5. Gyakorlati munkav®gz®s kºr®ben 

5.1. 
ĆrutermelŖ szakmai 

munkatev®kenys®g 
x x     

5.2. MŤveletek gyakorl§sa x x     



  

5.3. 
Munkamegfigyel®s adott 

szempontok alapj§n 
x x     

6. ¦zemeltet®si tev®kenys®gek kºr®ben 

6.1. 
G®prendszer megfigyel®se adott 

szempontok alapj§n 
x x     

7. Vizsg§lati tev®kenys®gek kºr®ben 

7.1. Technol·giai pr·b§k v®gz®se x x     

7.2. Technol·giai mint§k elemz®se x x     

7.3. Anyagmint§k azonos²t§sa x x     

8. Szolg§ltat§si tev®kenys®gek kºr®ben 

8.1. 
¥n§ll· szakmai munkav®gz®s 

fel¿gyelet mellett 
x       

8.2. 
¥n§ll· szakmai munkav®gz®s 

kºzvetlen ir§ny²t§ssal 
x       

 

17.6. A tant§rgy ®rt®kel®s®nek m·dja 

A nemzeti kºznevel®srŖl sz·l· 2011. ®vi CXC. tºrv®ny. 54. Ä (2) bekezd®s a) pontja 

szerinti ®rt®kel®ssel. 

 

 

  



  

¥SSZEF¦GGŕ SZAKMAI GYAKORLAT  

 

I. H§rom ®vfolyamos oktat§s kºzismereti k®pz®ssel 

1/9. ®vfolyamot kºvetŖen 140 ·ra 

2/10. ®vfolyamot kºvetŖen 140 ·ra 

 

Az ºsszef¿ggŖ ny§ri gyakorlat eg®sz®re vonatkozik a meghat§rozott ·rasz§m, amelynek 

keret®ben az ºsszes felsorolt elemet kºtelezŖen oktatni kell az ·rasz§mok r®szletez®se n®lk¿l, 

a tanul·k egy®ni kompetenciafejleszt®se ®rdek®ben. 

 

Az 1/9. ®vfolyamot kºvetŖ szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

P®ks®g helyis®geinek rendeltet®se, adott p®ks®gben gy§rtott term®kek. G®pek 

elhelyez®se, adott p®ks®g technol·gia sorrendje. P®ks®gben elv§rt magatart§s, 

munkafegyelem. Nyersanyagok t§rol§s§nak bemutat§sa. Szakos²tott t§rol§s elvei. 

Anyagok szab§lyos elhelyez®se. Anyagok szab§lyos mozgat§sa. HŤt®s ellenŖrz®se. 

M®r®si feladatok elv®gz®se tºmegre, t®rfogatra k¿lºnbºzŖ anyagokn§l, k¿lºnbºzŖ 

nagys§grendekben (kg, dkg, g, liter, dl.) Nyersanyagok helyes munkahelyi t§rol§sa. 

 

T®szta nyersanyagainak ºsszem®r®se. Dagaszt§s folyamata. Cs®szecsere. 

Dagaszt·g®p kezel®se ¿zemben adott g®peken. Dagaszt§si idŖ be§ll²t§sa. 

MegfelelŖen bedagasztott t®szta jellemzŖi. K®zi dagaszt§s. 

 

T®sztafeldolgoz§s mŤveletei: k®zi t®szta oszt§s, t®szta m®r®s, gºmbºly²t®s, 

hosszform§z§s. Kiflisodr§s. Bri·sf®l®k fon§sa. Kal§csfon§s tºbb sz§lb·l.  

Oszt·g®pek kezel®se.  

 

KelesztŖeszkºzºk megismer®se, elŖk®sz²t®se. KelesztŖkamr§k §ltal jelzett ®rt®kek 

®rtelmez®se. KelesztŖkamr§k kiszolg§l§sa, higi®ni§ja, munkav®delme. 

 

S¿t®s szerepe a p®ks®gben. T®szt§k elŖk®sz²t®se a vet®sre. Vet®si mŤveletek. 

Kemenc®k §ltal mutatott ®rt®kek ®rtelmez®se. megs¿lt term®kek kis¿t®se, 

fel¿letkezel®s. Kemenc®k kiszolg§l§s§nak munkav®delme. Term®kek hŤt®s®nek ®s 

t§rol§s§nak kºr¿lm®nyei. K®szterm®kek csomagol§sa. csomagol· anyagok fajt§i, 

z§r§sa. Term®kek jelºl®s®nek szab§lyos elhelyez®se. K®szterm®kek szab§lyos 

elhelyez®se sz§ll²t·eszkºzben 

 

A 2/10. ®vfolyamot kºvetŖ szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

A gy§rt§shoz sz¿ks®ges anyagok mennyis®g®nek kisz§m²t§sa  

A gy§rt§shoz sz¿ks®ges anyagok §tv®tele, t§rol§sa, elŖk®sz²t®se  

A gy§rt§shoz sz¿ks®ges anyagok mennyis®g®nek ®s minŖs®g®nek ellenŖrz®se 

A gy§rt§shoz sz¿ks®ges anyagok elŖk®sz²t®s®hez §ltal§nosan haszn§lt g®pek 

®s berendez®sek ¿zemel®s elŖtti ellenŖrz®se, mŤkºd®s kºzbeni fel¿gyelete 

R®szv®tel a napi karbantart§si feladatokban A s¿tŖipar nyersanyagainak 

®rz®kszervi vizsg§lata  

Az anyagsz¿ks®glet kisz§m²t§sa  

A liszt hŖm®rs®klet®nek be§ll²t§sa, kever®se, szit§l§sa, m®r®se  

A dagaszt·v²z hŖm®rs®klet®nek be§ll²t§sa, m®r®se  

S·oldat k®sz²t®se, tºm®nys®g®nek ellenŖrz®se  

£lesztŖ, tejpor szuszpend§l§sa  



  

Cukor, aszkorbinsav old§sa  

A toj§s mos§sa, fertŖtlen²t®se, k®ted®nyes feltºr®s, egynemŤs²t®s, szŤr®s  

A margarin temper§l§sa, m®r®se  

Az elŖk®sz²t®s g®peinek, berendez®seinek alkalmaz§sa  

K¿lºnbºzŖ sŤrŤs®gŤ, ®r®si idejŤ kov§szok k®sz²t®se  

Szakaszos kov§sz k®sz²t®se, kov§szmag felhaszn§l§sa  

A kov§sz tulajdons§gai, ®retts®gi §llapot§nak meghat§roz§sa  

Dagaszt§s k¿lºnbºzŖ fordulatsz§m¼ dagaszt·g®pekkel  

A t®szta technol·giai param®tereinek be§ll²t§sa, ®retts®g®nek 

meg§llap²t§sa £lesztŖaktiv§l§s, ®rett t®szt§ra dagaszt§s, kov§szp·tl· 

elj§r§sok Szakmai sz§m²t§sok  

A t®szta alak²t§s§nak mŤveletei: gºmbºly²t®s, hosszform§z§s, sodr§s, fon§s  

A keleszt®s eszkºz®nek, berendez®s®nek megv§laszt§sa, alkalmaz§sa A 

kelesztŖ param®tereinek be§ll²t§sa, a term®k fel¿let®nek kezel®se, a 

term®k elhelyez®se a kelesztŖben A kel®si folyamat ellenŖrz®se  

A kemence elŖk®sz²t®se a s¿t®sre  

A kemence hŖm®rs®klet®nekȤ, gŖzviszonyainak szab§lyoz§sa  

Lap§tos vet®s, vet®s vetŖszerkezettel  

S¿t®si sorrend meg§llap²t§sa tºbb term®k gy§rt§sa eset®n  

K®szterm®k csomagol§sa k¿lºnbºzŖ m·dszerekkel, t§rol§s, a t§rol§si param®terek 

ellenŖrz®se A keny®rt®szta k®sz²t®s®hez sz¿ks®ges nyersanyagok elŖk®sz²t®se  

Keny®rt®szta k®sz²t®se kºzvetett ¼ton: a technol·giai mutat·k megv§laszt§sa, a 

kov§sz elk®sz²t®se, ®rlel®se, a t®szta technol·giai mutat·inak megv§laszt§sa, a t®szta 

elk®sz²t®se dagaszt§ssal, a t®szta ®rlel®se  

Keny®rt®szta k®sz²t®se kºzvetlen elj§r§ssal: a kov§szp·tl· anyag ®s a technol·giai 

mutat·k megv§laszt§sa, a nyersanyagok egynemŤs²t®se dagaszt§ssal, a t®szta ®rlel®se  

Rozskenyerek t®szt§j§nak elk®sz²t®se  

Szakmai sz§m²t§sok  

A keny®rt®szta feldolgoz§s§nak mŤveletei (oszt§s, m®r®s, gºmbºly²t®s, 

hosszform§z§s)  

Keny®rt®szta k®zi oszt§sa (cs²p®s), m®r®se  

K¿lºnbºzŖ keny®rform§k kialak²t§sa  

A feldolgoz· g®pek alkalmaz§sa  

A keleszt®s eszkºz®nek, berendez®s®nek megv§laszt§sa  

A kelesztŖ param®tereinek be§ll²t§sa, a term®k fel¿let®nek kezel®se, a 

term®k elhelyez®se a kelesztŖben A kel®si folyamat ellenŖrz®se  

A kemence elŖk®sz²t®se a s¿t®sre  

A term®kek elŖk®sz²t®se a s¿t®sre, a s¿t®si param®terek be§ll²t§sa, a megkelt term®k 

kemenc®be helyez®se (vet®s), a s¿t®si folyamat ellenŖrz®se, az §ts¿lts®g 

meg§llap²t§sa, kis¿t®s  

A kis¿lt term®k kezel®se  

A k®szterm®k minŖs®g®nek ellenŖrz®se 

A p®ks¿tem®nyek, finom p®k§ruk k®sz²t®s®hez sz¿ks®ges nyersanyagok elŖk®sz²t®se. 

Vizes, tejes, d¼s²tott, toj§ssal d¼s²tott, oml·s, leveles t®szta k®sz²t®se kºzvetlen 

(kºzvetett) elj§r§ssal, a technol·giai mutat·k megv§laszt§sa, a nyersanyagok 

egynemŤs²t®se dagaszt§ssal, a t®szta ®rlel®se.  

A term®kek alak²t§si mŤveletei (gºmbºly²t®s, hosszform§z§s, sodr§s, fon§s).  



  

A t®sztafeldolgoz§s megtervez®se: pr®stºmeg, pr®sek sz§m§nak kisz§m²t§sa. 

A feldolgoz·g®pek alkalmaz§sa.  

A keleszt®s eszkºz®nek, berendez®s®nek megv§laszt§sa.  

A kelesztŖ param®tereinek be§ll²t§sa, a term®k fel¿let®nek kezel®se, a 

term®k elhelyez®se a kelesztŖben. A kel®si folyamat ellenŖrz®se.  

A kemence elŖk®sz²t®se a s¿t®sre.  

A term®kek elŖk®sz²t®se a s¿t®sre, a s¿t®si param®terek be§ll²t§sa, a megkelt term®k 

kemenc®be helyez®se (vet®s), a s¿t®si folyamat ellenŖrz®se, az §ts¿lts®g 

meg§llap²t§sa, kis¿t®s.  

A kis¿lt term®k kezel®se.  

A k®szterm®k minŖs®g®nek ellenŖrz®se.  

Szakmai sz§m²t§sok.  

   Fagyasztott term®kek gy§rt§sa.  

A di®t§t kieg®sz²tŖ s¿tŖipari term®kek §ltal§nos jellemz®se, csoportos²t§sa.  

A rostban gazdag di®t§s term®kek nyersanyagai, term®keinek gy§rt§stechnol·gi§ja.  

A sz®nhidr§tszeg®ny di®t§s term®kek nyersanyagai, term®keinek 

gy§rt§stechnol·gi§ja  

A n§triumszeg®ny di®t§s term®kek nyersanyagai, term®keinek gy§rt§stechnol·gi§ja.  

A glut®nmentes term®kek nyersanyagai, term®keinek gy§rt§stechnol·gi§ja. 

A tart·s s¿tŖipari term®kek tart·s²t§s§nak elvei, megold§sai.  

Tart·s keny®rf®l®k, k®tszers¿ltek gy§rt§sa. Zsemlemorzsa elŖ§ll²t§s§nak 

technol·gi§ja.  

A k®szterm®k minŖs®g®nek ®rz®kszervi ellenŖrz®se 

II. K®t ®vfolyamos oktat§s kºzismereti k®pz®s n®lk¿l 

1. ®vfolyamot kºvetŖen 160 ·ra 

 

Az 1. ®vfolyamot kºvetŖ szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

P®ks®g helyis®geinek rendeltet®se, adott p®ks®gben gy§rtott term®kek. G®pek 

elhelyez®se, adott p®ks®g technol·gia sorrendje. P®ks®gben elv§rt magatart§s, 

munkafegyelem. 

 

Nyersanyagok t§rol§s§nak bemutat§sa. Szakos²tott t§rol§s elvei. Anyagok szab§lyos 

elhelyez®se. Anyagok szab§lyos mozgat§sa. HŤt®s ellenŖrz®se. M®r®si feladatok 

elv®gz®se tºmegre, t®rfogatra k¿lºnbºzŖ anyagokn§l, k¿lºnbºzŖ nagys§grendekben 

(kg, dkg, g, liter, dl.) Nyersanyagok helyes munkahelyi t§rol§sa. 

T®szta nyersanyagainak ºsszem®r®se. Dagaszt§s folyamata. Cs®szecsere. 

Dagaszt·g®p kezel®se ¿zemben adott g®peken. Dagaszt§si idŖ be§ll²t§sa. 

MegfelelŖen bedagasztott t®szta jellemzŖi. K®zi dagaszt§s. 

T®sztafeldolgoz§s mŤveletei: k®zi t®szta oszt§s, t®szta m®r®s, gºmbºly²t®s, 

hosszform§z§s. Kiflisodr§s. Bri·sf®l®k fon§sa. Kal§csfon§s tºbb sz§lb·l.  

Oszt·g®pek kezel®se.  

 

KelesztŖeszkºzºk megismer®se, elŖk®sz²t®se. KelesztŖkamr§k §ltal jelzett ®rt®kek 

®rtelmez®se. KelesztŖkamr§k kiszolg§l§sa, higi®ni§ja, munkav®delme. 

S¿t®s szerepe a p®ks®gben. T®szt§k elŖk®sz²t®se a vet®sre. Vet®si mŤveletek. 

Kemenc®k §ltal mutatott ®rt®kek ®rtelmez®se. megs¿lt term®kek kis¿t®se, 

fel¿letkezel®s. Kemenc®k kiszolg§l§s§nak munkav®delme. 



  

Term®kek hŤt®s®nek ®s t§rol§s§nak kºr¿lm®nyei. K®szterm®kek csomagol§sa. 

csomagol· anyagok fajt§i, z§r§sa. Term®kek jelºl®s®nek szab§lyos elhelyez®se. 

K®szterm®kek szab§lyos elhelyez®se sz§ll²t·eszkºzben  

Keny®rt®szta k®sz²t®se kºzvetett ¼ton: a technol·giai mutat·k megv§laszt§sa, a 

kov§sz elk®sz²t®se, ®rlel®se, a t®szta technol·giai mutat·inak megv§laszt§sa, a t®szta 

elk®sz²t®se dagaszt§ssal, a t®szta ®rlel®se  

Keny®rt®szta k®sz²t®se kºzvetlen elj§r§ssal: a kov§szp·tl· anyag ®s a technol·giai 

mutat·k megv§laszt§sa, a nyersanyagok egynemŤs²t®se dagaszt§ssal, a t®szta ®rlel®se  

Rozskenyerek t®szt§j§nak elk®sz²t®se  

Szakmai sz§m²t§sok  

A keny®rt®szta feldolgoz§s§nak mŤveletei (oszt§s, m®r®s, gºmbºly²t®s, 

hosszform§z§s)  

Keny®rt®szta k®zi oszt§sa (cs²p®s), m®r®se  

K¿lºnbºzŖ keny®rform§k kialak²t§sa  

A feldolgoz· g®pek alkalmaz§sa  

A keleszt®s eszkºz®nek, berendez®s®nek megv§laszt§sa  

A kelesztŖ param®tereinek be§ll²t§sa, a term®k fel¿let®nek kezel®se, a 

term®k elhelyez®se a kelesztŖben A kel®si folyamat ellenŖrz®se  

A kemence elŖk®sz²t®se a s¿t®sre  

A term®kek elŖk®sz²t®se a s¿t®sre, a s¿t®si param®terek be§ll²t§sa, a megkelt term®k 

kemenc®be helyez®se (vet®s), a s¿t®si folyamat ellenŖrz®se, az §ts¿lts®g 

meg§llap²t§sa, kis¿t®s  

A kis¿lt term®k kezel®se  

A k®szterm®k minŖs®g®nek ellenŖrz®se 

A p®ks¿tem®nyek, finom p®k§ruk k®sz²t®s®hez sz¿ks®ges nyersanyagok elŖk®sz²t®se. 

Vizes, tejes, d¼s²tott, toj§ssal d¼s²tott, oml·s, leveles t®szta k®sz²t®se kºzvetlen 

(kºzvetett) elj§r§ssal, a technol·giai mutat·k megv§laszt§sa, a nyersanyagok 

egynemŤs²t®se dagaszt§ssal, a t®szta ®rlel®se.  

A term®kek alak²t§si mŤveletei (gºmbºly²t®s, hosszform§z§s, sodr§s, fon§s).  

A t®sztafeldolgoz§s megtervez®se: pr®stºmeg, pr®sek sz§m§nak kisz§m²t§sa. 

A feldolgoz·g®pek alkalmaz§sa.  

A keleszt®s eszkºz®nek, berendez®s®nek megv§laszt§sa.  

A kelesztŖ param®tereinek be§ll²t§sa, a term®k fel¿let®nek kezel®se, a term®k 

elhelyez®se a kelesztŖben. A kel®si folyamat ellenŖrz®se.ò 

 


