ÉLELMISZERIPARI TECHNIKUS
I.
1.

Általános irányelvek
A képzés szabályozásának jogi háttere

A központi program
– a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény,
– a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,
– a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény,
valamint
– az Országos Képzési Jegyzékről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet,
– a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált
szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet,
– az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.)
OM rendelet,
– a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.)
SZMM rendelet,
– az 54 541 01 azonosító számú Élelmiszeripari technikus szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó, a földművelésügyi ágazathoz tartozó szakképesítések
szakmai és vizsgakövetelményei kiadásáról szóló 8/2008. (I.23.) FVM rendelet
alapján készült.
A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni a szakképző intézményt
fenntartó helyi rendelkezéseit, az iskolaszék állásfoglalásait, a gyakorlati képzés megszervezésében
közreműködő gazdálkodó szervezet igényeit.
A képzés megszervezéséhez a szakképzést folytató intézmény a jelen általános irányelvekben
foglaltak, továbbá a központi programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján
elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját és a meghatározott képzési
időre vonatkozó megállapodást a gazdálkodó szervezettel. Ezen dokumentumokat a szakképző
intézmény fenntartója hagyja jóvá.
2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma: 54 541 01
A szakképesítés megnevezése:

Élelmiszeripari technikus

Szakképesítések köre:
Elágazások:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:
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54 541 01 0010 54 01
Bor- és pezsgőgyártó technikus
54 541 01 0010 54 02
Cukoripari technikus
54 541 01 0010 54 03
Dohányipari technikus

Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Hozzárendelt FEOR szám:
Szakképzési évfolyamok száma:
Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

54 541 01 0010 54 04
Édesipari technikus
54 541 01 0010 54 05
Élelmiszer-higiénikus
54 541 01 0010 54 06
Erjedés- és üdítőitalipari technikus
54 541 01 0010 54 07
Hús- és baromfiipari technikus
54 541 01 0010 54 08
Malom- és keveréktakarmány-ipari
technikus
54 541 01 0010 54 09
Sütő- és cukrászipari technikus
54 541 01 0010 54 10
Tartósítóipari technikus
54 541 01 0010 54 11
Tejipari technikus

3113
2
50 %
50 %

Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van
1 év
Időtartama (évben vagy félévben):
Szintvizsga (iskolai rendszerben):
nem szervezhető
Ha szervezhető, mikor:
3. A képzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. §-ában
szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus és egyéb szakember láthatja el.
Tárgyi feltételek
A szakmai elméleti tananyagegységek oktatását a szakképző intézménynek kell ellátnia, amelyhez
az alábbiak szükségesek:
–
–
–
–

szaktanterem
tanterem
laboratórium
termelő tanműhely
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

alapozó tanműhely
könyvtár
számítógép-terem
tangazdaság
tanműhely
üzemlátogatás pezsgőgyártó üzemben
élelmiszervizsgáló laboratórium
élelmiszevizsgáló laboratórium
gyakorlóterem
nagyüzemi termelőhely
üzemlátogatás sütőüzemben

A szakmai gyakorlati tananyagegységek oktatását a szakképző intézménynek kell ellátnia, amelyhez
a következők szükségesek:
– termelő tanműhely
– nagyüzemi termelőhely
– kisüzemi termelőhely
– laboratórium
– szaktanterem
– számítógép-terem
– tanbolt
– tanterem
– tanműhely
– élelmiszeripari laboratórium
– tangazdaság
– alapozó tanműhely
– üzemlátogatás szőlőfeldolgozó üzemben
– élelmiszevizsgáló laboratórium
– üzemlátogatás cukorgyárban
– élelmiszervizsgáló laboratórium
– üzemlátogatás
– üzemlátogatás sütőüzemben
– tartósítóipari tanműhely
– üzemlátogatás tartósítóipari üzemben
Ennek hiányában a szakképző intézmény más intézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel
együttműködve – megállapodásban rögzített módon – gondoskodik a gyakorlati oktatás
feltételeiről.
A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a gazdálkodó
szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara – adott esetben a szakképző iskola bevonásával –
ellenőrzi.
Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a gazdálkodó
szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek ellenőrzésére is.
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4.

A tanulók felvételének feltételei
A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:
Iskolai előképzettség:
érettségi vizsga
Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:
Pályaalkalmassági követelmények:
nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

5.

A szakképesítés, elágazások munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
3113

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Élelmiszeripari technikus

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Felkészül a munkára
Előkészíti a munkafolyamatot
Alapméréseket végez
Eszközöket használ, gépeket kezel, berendezéseket üzemeltet
Adminisztrációs munkát végez/végeztet
Elkészíti az üzem tevékenységi tervét
Előkészítő műveleteket végez, végeztet, ellenőriz
Hőkezelést végeztet, ellenőriz
Szétválasztó műveleteket végeztet, ellenőriz
Befejező műveleteket végeztet
Borászati termékeket gyártat
Cukoripari terméket gyártat
Dohányipari termékeket gyártat
Édesipari termékeket gyártat
Élelmiszeripari higiénikusi tevékenységeket végez
Erjedés- és üdítőitalipari termékeket gyártat
Hús- és baromfiipari termékeket gyártat
Malom - és keveréktakarmány-ipari termékeket állíttat elő
Sütő- és cukrászipari termékeket állíttat elő
Tartósítóipari termékeket gyártat
Tejipari termékeket gyártat
Munka-, tűz-, környezetvédelmi, minőségbiztosítási munkát végez
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azonosító száma
33 621 01 0000 00 00
33 541 01 0000 00 00
33 541 02 0000 00 00
31 541 01 1000 00 00
33 541 03 0000 00 00
33 541 04 0000 00 00
33 541 05 1000 00 00
33 541 06 0000 00 00
33 541 07 1000 00 00
51 541 01
6.

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
megnevezése
Borász
Édesipari termékgyártó
Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó
Húsipari termékgyártó
Molnár
Pék
Pék-cukrász
Tartósítóipari termékgyártó
Tejtermékgyártó
Vágóállat-minősítő

A képzés célja

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez
szükséges kompetenciák elsajátíttatása.
A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az
azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek,
személyes, társas és módszerkompetenciák).
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7.

A szakképesítés, elágazások követelménymoduljai

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0509-06 A munkakezdés feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Felveszi a tevékenységéhez előírt munkaruhát, védőruhát és védőfelszerelést
Átveszi a munkaterületet
Megismeri az elvégzendő feladatot
Felméri a szükséges anyagokat, eszközöket
Betartja a munka-, tűz-, környezetvédelmi, higiéniai és a minőségbiztosítási
előírásokat
Elvégzi az előírt tisztítási és fertőtlenítési munkákat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Munka- és védőruhával szembeni követelmények
B Védőeszközök
B Munkaterület jellemzői
B Munkavégzéshez szükséges alap-, segéd-, járulékos és adalékanyagok
A Biztonságos munka feltételei
A Higiéniai követelmények
B Élelmiszerbiztonság (HACCP) és minőségbiztosítás
B Környezetvédelmi, tűzvédelmi szabályok
B Tisztító- és fertőtlenítőszerek
C Takarítási, tisztítási, fertőtlenítési módok
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Információforrások kezelése
3
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Módszerkompetenciák:
Higiéniás szemlélet
A környezet tisztántartása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0510-06 Gyártás előkészítése és befejezése
A szakmai követelménymodul tartalma:
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Feladatprofil:
Technológiai és/vagy termelési számításokat végez
Átveszi és előkészíti a gyártáshoz szükséges anyagokat
A munka megkezdése előtt ellenőrzi a gépeket, berendezéseket, eszközöket
Felügyeli a gépek, berendezések működését, szükség esetén beavatkozik
Részt vesz a karbantartási munkákban
Előkészíti, ellenőrzi a csomagolóanyagokat, csomagolja a készterméket
A készterméket átadja a hűtő- vagy tároló raktárnak és/vagy elvégzi a raktározást
A hatályos szabályozások szerint kezeli a képződő hulladékot
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Szakmai számítások
B Nyersanyagátvételi eljárások
B A gyártáshoz szükséges gépek, berendezések működési elve
B Gépkezelés
C A gépek, berendezések karbantartása
C Kéziszerszámok, eszközök
B Csomagolóanyagok, csomagolóeszközök
B A raktározás alapelvei
B Hűtő- és tároló raktározás
B Hulladékkezelési eljárások
D Melléktermékek hasznosítása
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Elemi számolási készség
5
Komplex eszközhasználati képesség
4
Nyersanyagátvételhez szükséges laboreszközök használata
3
Csomagolási jelképek értelmezése
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Állóképesség
Társas kompetenciák:
Segítőkészség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0511-06 Mérések, dokumentálás, gazdálkodás
A szakmai követelménymodul tartalma:
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Feladatprofil:
Alapanyagot vizsgál és/vagy ellenőriz
Gyártásközi vizsgálatokat végez
Készterméket ellenőriz és/vagy minősít
Előírásoknak megfelelően mintát vesz
Beállítja az előírt paramétereket
Adatot rögzít, feldolgoz, szolgáltat, dokumentál
Elkészíti az előírt összesítőket, jelentéseket
Vállalkozást indít, működtet
Kereskedelmi tevékenységet folytat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Laboratóriumi alapmérések, alapműveletek
C Fizikai, kémiai, mikrobiológiai vizsgálatok
B Mintavétel
B Alapanyag-minősítés
B Késztermék-minősítés
B Gyártásközi ellenőrzések alapelvei
C Adatok bevitele, számítógépes feldolgozása
C Dokumentumok, naplók vezetése
C Gazdálkodási alapismeretek
C Vállalkozási alapismeretek
C Kereskedelmi és marketing alapismeretek
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógéphasználat
5
Mennyiségérzék
3
Köznyelvi beszédkészség
4
Labortechnikai eszközök használata
5
Elemi számolási készség
3
Olvasott szakmai szöveg megértése
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Elhivatottság
Elkötelezettség
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
Módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Numerikus gondolkodás
Matematikai készség
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1129-06 Gyártástervezés, -szervezés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Oktatást szervez, tart
Továbbképzést tart és képzésben részesül
Betartja és betartatja a vagyon- és titokvédelmi előírásokat
Informatikai eszközöket használ
Létszámszükségletet határoz meg
Gépszükségletet határoz meg
Gyártás és gyártmányfejlesztésre javaslatot tesz
Betartja és betartatja az élelmiszer-higiéniáról szóló jogszabályokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Munkaterület technológiai folyamata
B Környezetvédelem és az élelmiszeripar kapcsolata
B Hulladékok és jellemzői
B Veszélyes hulladékok
B Vízvédelem
B Levegővédelem
B Zajvédelem
B Termelési terv
B Létszámszükséglet meghatározása
B Gépszükséglet meghatározása
B Gyártás és gyártmányfejlesztés
B Jó Higiéniai Gyakorlat (GHP)
B ISO-szabványsorozat
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Köznyelvi beszédkészség
3
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
2
ECDL 1. m IT alapismeretek
2
ECDL 2. m Operációs rendszerek
2
ECDL 3. m Szövegszerkesztés
2
ECDL 4. m Táblázatkezelés
2
ECDL 5. m Adatbázis-kezelés
2
ECDL 6. m Prezentáció
2
ECDL 7. m Információ és kommunikáció
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Döntésképesség
Szervezőkészség
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Társas kompetenciák:
Közérthetőség
Kompromisszumkészség
Határozottság
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1130-06 Élelmiszeripari műveletek, folyamatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Tisztítóműveleteket hajtat végre
Osztályozást végeztet, ellenőriz
Válogatást végeztet, ellenőriz
Aprító műveletet végeztet, ellenőriz (kézzel és/vagy géppel)
Homogenizálást végeztet, ellenőriz (oldás, keverés, egyneműsítés)
Vízelőkészítést végeztet, ellenőriz
Hűtést végeztet, ellenőriz
Fagyasztást végeztet, ellenőriz
Előfőzést, főzést végeztet, ellenőriz
Sütést végeztet, ellenőriz
Pörkölést végeztet, ellenőriz
Pasztőrözést végeztet, ellenőriz
Sterilezést végeztet, ellenőriz
Szárítást végeztet, ellenőriz
Szűrést végeztet, ellenőriz
Szeparálást végeztet, ellenőriz
Ülepítést végeztet, ellenőriz
Sajtolást, préselést végeztet, ellenőriz
Szitálást végeztet, ellenőriz
Besűrítést, bepárlást végeztet, ellenőriz
Fermentálást végeztet, ellenőriz
Érlelést végeztet, ellenőriz
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Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Tisztító műveletek jellemzői
B Osztályozás, válogatás jellemzői, módjai
B Aprító műveletek célja, módjai, alkalmazása
B Vízelőkészítés módjai
B Hűtés, fagyasztás jellemzői, folyamatai, paraméterei
B Előfőzés, főzés, sütés, pörkölés jellemzői, paraméterei, folyamatai
B Pasztőrözés célja, módjai, alkalmazása
B Sterilezés jellemzői, végrehajtása
B Szárítás jellemzői, folyamatai, végrehajtása
B Bepárlás folyamata, végrehajtása
B Ülepítés
B Szűrés
B Sajtolás, préselés jellemzői
B Fermentálás folyamatai
B Érlelés folyamata, jellemzői
B Szitálás
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
3
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4
Csomagolási jelképek értelmezése
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Társas kompetenciák:
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1131-06 Borászatitermék-gyártás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Meghatározza a szüret időpontját, szüreti tervet készít
Próbaszüretet végez, irányít
Cefrekészítést és kezelést végeztet
Biotechnológiai folyamatokat irányít, ellenőriz
Borkezelést, érlelést irányít
Észleli és javítja a borkezelés hibáit
Bort bírál
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Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Szőlőgondozás, -szaporítás
B Borvidékek jellemzői és a szőlőfajták
B Boripar segédanyagai
B Adalékanyagok
B Szőlőfeldolgozás előkészítő műveletei
B Must jellemzői és előkészítése
B Fehér- és vörösbor előállítása
B Iskolázási műveletek
B Borminősítés
C Pezsgőgyártás elmélete
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Szakmai nyelvű beszédkészség
3
Folyamatábra olvasása
3
Diagram kitöltése
4
Nyersanyagátvételi eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
Döntésképesség
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetőség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1132-06 Cukoriparitermék-gyártás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Lényerést végeztet, ellenőriz
Létisztítást végeztet, ellenőriz
Besűrítést végeztet
Kristályosítást végeztet, ellenőriz
Mészégetést végeztet
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Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Cukorrépa jellemzői
C Cukoripar segédanyagai és azok előkészítése
B Nyersanyagátvétel
B Répafeldolgozás
B Répalényerés és létisztítás
B Bepárlás és kristályosítás
B Cukoripar késztermékei
B Cukoripar melléktermékei
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Információforrás kezelése
3
Folyamatábrák olvasása
4
Laboratóriumi vizsgálathoz szükséges eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Pontosság
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Környezet tisztántartása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1133-06 Dohányiparitermék-gyártás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Dohányfermentálást végeztet, ellenőriz
Dohánypácolást végeztet, ellenőriz
Dohányvágatot készíttet, ellenőriz
Dohánykeveréket gyártat
Filtergyártást végeztet
Cigaretta- és szivargyártást végeztet, ellenőriz
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Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Dohánynövény tulajdonságai
B Dohánylevél átvétele
B Dohányfermentálás folyamata
B Cigarettagyártás technológiája
B Pácolás
C Vágógépek
B Filterek fajtái, gyártástechnológiájuk
C Filtergyártó gépek
C Cigarettagyártó gépek
C Szivargyártás
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
3
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Önállóság
Döntésképesség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Kompromisszumkészség
Módszerkompetenciák:
Problémamegoldás
Hibaelhárítás
Módszeres munkavégzés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1134-06 Édesiparitermék-gyártás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Pörkölést végeztet ellenőriz
Masszafinomítást végeztet
Ízesítést végeztet, ellenőriz
Temperálást végeztet
Formázást végeztet, ellenőriz
Bevonatkészítést végeztet, ellenőriz
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Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Technológiai műveletek
B Technológiai paraméterek
B A lejátszódó folyamatok
B Édesipari gépek és berendezések feladatai, működése
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Olvasott szakmai szöveg megértése
5
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Édesipari jelképek értelmezése
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Ízérzékelés
Szaglás
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1135-06 Élelmiszeripari higiénikus tevékenység
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Laboratóriumi eszközöket és műszereket kezel, kalibrál
Mikrobiológiai mintát vesz, vizsgálatokat végez és kiértékeli az eredményt
Analitikai vizsgálatokat végez és kiértékeli az eredményt
Betartja az új élelmiszerekhez szükséges engedélyezési eljárásokat
Betartatja az élelmiszer-higiéniai szabályokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Technológiai műveletek és paraméterek
B A felhasznált anyagok jellemzőinek, tulajdonságai
B Laboratóriumi eszközök kalibrálása
B Mikrobiológia
B Törvények, rendeletek
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A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógéphasználat
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
5
Jelképek értelmezése
4
Matematikai készségek
4
Laboratóriumi vizsgálathoz szükséges eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Pontosság
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Következtetési képesség
Módszeres munkavégzés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1136-06 Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Kivonatolást végeztet, ellenőriz
Cefrézést végeztet
Malátát gyártat
Keményítő hidrolizátumot gyártat
Lepárlást végeztet, ellenőriz
Szaturálást végeztet, ellenőriz
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
Technológiai (söripari, szeszipari, üdítőital-ipari, keményítő-, ecet- és élesztőgyártás)
B
műveletek
B Technológiai anyagok, paraméterek
B A lejátszódó folyamatok
B Erjedés- és üdítőital-ipari gépek és berendezések feladatai, működése
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A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
4
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4
Matematikai készségek
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Ízérzékelés
Szaglás,
Pontosság
Társas kompetenciák:
Határozottság
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1137-06 Hús- és baromfiiparitermék-gyártás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Vágóhídi műveleteket végeztet
Darabolást, csontozást végeztet
Másodlagos feldolgozást végeztet, ellenőriz
Halfeldolgozást végeztet, ellenőriz
Tojáskezelést és/vagy -feldolgozást végeztet
Füstölt, pácolt, lángolt terméket gyártat
Tollkezelést és/vagy feldolgozást végeztet
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Technológiai (hús- és baromfiipari) műveletek
B Technológiai anyagok, paraméterek
B A lejátszódó folyamatok
B Hús- és baromfiipari gépek és berendezések feladatai, működése
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
4
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
1
Elemi szintű számítógéphasználat
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Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Terhelhetőség
Türelem
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1138-06 Malom- és keveréktakarmány-ipari termékgyártás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Gabonatárolást végeztet
Gabonahántolást végeztet
Gabonaőrlést végeztet
Keveréktakarmányt gyártat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Technológiai (malom- és keveréktakarmány-ipari) műveletek
B Technológiai anyagok, paraméterek
B A lejátszódó folyamatok
B Malom- és keveréktakarmány-ipari gépek és berendezések feladatai, működése
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
4
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
1
Elemi szintű számítógéphasználat
4
Matematikai készségek
Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Kockázatvállalás
Társas kompetenciák:
Határozottság
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1139-06 Sütő- és cukrásziparitermék-gyártás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Tésztakészítést, érlelést, pihentetést végeztet, ellenőriz
Kelesztést, felületkezelést végeztet, ellenőriz
Alakformáló műveleteket végeztet (nyújtás, osztás, hajtogatás stb.)
Vetést hajtat végre
Sütő-, cukrászipari tölteléket, krémeket készíttet és ellenőriz
Tojáskezelést és/vagy -feldolgozást végeztet
Felfőzést, szirupkészítést hajtat végre
Díszítést végeztet, díszmunkákat készít/készíttet
Fagylaltot, parfét készíttet
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Tésztakészítés nyersanyagai
B Tésztakészítés módjai
B Tésztafeldolgozás műveletei
B Sütés és készáru kezelés műveletei
B Péksütemények jellemzői
B Péksütemények gyártástechnológia
B Cukrászipari termékek jellemzői
B Félkész termékek jellemzői
B Díszítések jellemzői
B Fagylaltok és parfék jellemzői
B Hideg pohárkrémek
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Folyamatábra olvasása
4
Laboratóriumi vizsgálathoz szükséges eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Kézügyesség
Önállóság
Pontosság
Társas kompetenciák:
Közérthetőség
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Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Problémamegoldás
Módszeres munkavégzés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1140-06 Tartósítóiparitermék-gyártás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Főzelékféléket hőkezléssel, hőelvonással gyártat
Sűrített készítményeket, püréket gyártat
Szárítmányokat készíttet
Gyümölcskészítményeket gyártat
Gyümölcsleveket gyártat
Húsalapú termékeket gyártat
Savanyított termékeket gyártat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B A tartósítóipar nyersanyagai
B Segéd- és adalékanyagok
B Késztermékek jellemzői
B Főzelékgyártás
B Sűrített termékek gyártástechnológiája
B Gyümölcskészítmények jellemzői
B Befőttek gyártása
B Gyümölcs- és zöldséglevek gyártása
B Szárítmányok gyártása
B Ételízesítők gyártásának jellemzői
B Húsalapú termékek gyártása
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Nyersanyagátvételi eszközök használata
4
Laboratóriumi vizsgálathoz szükséges eszközök használata
5
Elemi számolási készség
4
Csomagolási jelképek értelmezése
3
Folyamatábrák készítése
Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
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Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Problémamegoldás
Hibaelhárítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1141-06 Tejiparitermék-gyártás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Natúr és ízesített terméket gyártat
Vajgyártást végeztet
Túrót, sajtot gyártat
Savanyított terméket gyártat
Sűrített, porított terméket gyártat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Technológiai (tejipari) műveletek
B Technológiai anyagok, paraméterek
B A lejátszódó folyamatok
B Tejipari gépek és berendezések feladatai, működésük
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
4
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
1
Elemi szintű számítógéphasználat
4
Matematikai készségek
Személyes kompetenciák:
Terhelhetőség
Türelem
Társas kompetenciák:
Határozottság
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
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Az 54 541 01 0010 54 01 azonosító számú, Bor- és pezsgőgyártó technikus
megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0509-06
A munkakezdés feladatai
0510-06
Gyártás előkészítése és befejezése
0511-06
Mérések, dokumentálás, gazdálkodás
1129-06
Gyártástervezés, -szervezés
1130-06
Élelmiszeripari műveletek, folyamatok
1131-06
Borászatitermék-gyártás
Az 54 541 01 0010 54 02 azonosító számú, Cukoripari technikus megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0509-06
A munkakezdés feladatai
0510-06
Gyártás előkészítése és befejezése
0511-06
Mérések, dokumentálás, gazdálkodás
1129-06
Gyártástervezés, -szervezés
1130-06
Élelmiszeripari műveletek, folyamatok
1132-06
Cukoriparitermék-gyártás
Az 54 541 01 0010 54 03 azonosító számú, Dohányipari technikus megnevezésű
elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0509-06
A munkakezdés feladatai
0510-06
Gyártás előkészítése és befejezése
0511-06
Mérések, dokumentálás, gazdálkodás
1129-06
Gyártástervezés, -szervezés
1130-06
Élelmiszeripari műveletek, folyamatok
1133-06
Dohányiparitermék-gyártás

Az 54 541 01 0010 54 04 azonosító számú, Édesipari technikus megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0509-06
A munkakezdés feladatai
0510-06
Gyártás előkészítése és befejezése
0511-06
Mérések, dokumentálás, gazdálkodás
1129-06
Gyártástervezés, -szervezés
1130-06
Élelmiszeripari műveletek, folyamatok
1134-06
Édesiparitermék-gyártás
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Az 54 541 01 0010 54 05 azonosító számú, Élelmiszer-higiénikus megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0509-06
A munkakezdés feladatai
0510-06
Gyártás előkészítése és befejezése
0511-06
Mérések, dokumentálás, gazdálkodás
1129-06
Gyártástervezés, -szervezés
1130-06
Élelmiszeripari műveletek, folyamatok
1135-06
Élelmiszeripari higiénikus tevékenység
Az 54 541 01 0010 54 06 azonosító számú, Erjedés- és üdítőitalipari technikus
megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0509-06
A munkakezdés feladatai
0510-06
Gyártás előkészítése és befejezése
0511-06
Mérések, dokumentálás, gazdálkodás
1129-06
Gyártástervezés, -szervezés
1130-06
Élelmiszeripari műveletek, folyamatok
1136-06
Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártás
Az 54 541 01 0010 54 07 azonosító számú, Hús- és baromfiipari technikus
megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
0509-06
0510-06
0511-06
1129-06
1130-06
1137-06

megnevezése
A munkakezdés feladatai
Gyártás előkészítése és befejezése
Mérések, dokumentálás, gazdálkodás
Gyártástervezés, -szervezés
Élelmiszeripari műveletek, folyamatok
Hús- és baromfiipari termékgyártás

Az 54 541 01 0010 54 08 azonosító számú, Malom- és keveréktakarmány-ipari
technikus megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0509-06
A munkakezdés feladatai
0510-06
Gyártás előkészítése és befejezése
0511-06
Mérések, dokumentálás, gazdálkodás
1129-06
Gyártástervezés, -szervezés
1130-06
Élelmiszeripari műveletek, folyamatok
1138-06
Malom -és keveréktakarmány-ipari termékgyártás
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Az 54 541 01 0010 54 09 azonosító számú, Sütő- és cukrászipari technikus
megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
0509-06
0510-06
0511-06
1129-06
1130-06
1139-06

megnevezése
A munkakezdés feladatai
Gyártás előkészítése és befejezése
Mérések, dokumentálás, gazdálkodás
Gyártástervezés, -szervezés
Élelmiszeripari műveletek, folyamatok
Sütő- és cukrásziparitermék-gyártás

Az 54 541 01 0010 54 10 azonosító számú, Tartósítóipari technikus megnevezésű
elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
0509-06
0510-06
0511-06
1129-06
1130-06
1140-06

megnevezése
A munkakezdés feladatai
Gyártás előkészítése és befejezése
Mérések, dokumentálás, gazdálkodás
Gyártástervezés, -szervezés
Élelmiszeripari műveletek, folyamatok
Tartósítóiparitermék-gyártás

Az 54 541 01 0010 54 11 azonosító számú, Tejipari technikus megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
0509-06
0510-06
0511-06
1129-06
1130-06
1141-06

megnevezése
A munkakezdés feladatai
Gyártás előkészítése és befejezése
Mérések, dokumentálás, gazdálkodás
Gyártástervezés, -szervezés
Élelmiszeripari műveletek, folyamatok
Tejiparitermék-gyártás
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8. A képzés szerkezete
Az 54 541 01 0010 54 01 azonosító számú, Bor- és pezsgőgyártó technikus megnevezésű elágazás
időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

412/2.0/1129-06

412/1.0/1129-06

412/1.0/0511-06
412/2.0/0511-06
412/3.0/0511-06

412/5.0/1130-06

412/6.0/1130-06

412/2.0/0510-06

412/2.0
/1130-06

412/3.0/1130-06

412/4.0/1130-06

412/1.0/0510-06

412/3.0/0509-06

412/2.0/0509-06
412/1.0/1130-06

412/1.0/0509-06

412/4.0/1129-06

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

412/3.0/1129-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435

412/1.0/1131-06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező
kitölteni új tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező
tananyagegységek időkeretének növelésével. Az X-el jelölt sáv a heti egy
osztályfőnöki órát tartalmazza.
Új tananyagegységek lehetnek:
– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése,
átszervezése, megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján
készült tananyagegységek
– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m
Információ és kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó
tananyagegységek.
További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
Kötelező nyári gyakorlat: 160 óra

25
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435
412/1.0/1131-06

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

412/2.0/1131-06

412/5.0/1131-06

412/3.0/1131-06

412/4.0/1131-06

Hetek száma

2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező
kitölteni új tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező
tananyagegységek időkeretének növelésével. Az X-el jelölt sáv a heti egy
osztályfőnöki órát tartalmazza.
Új tananyagegységek lehetnek:
– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése,
átszervezése, megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján
készült tananyagegységek
– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m
Információ és kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó
tananyagegységek.
További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.

26
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Az 54 541 01 0010 54 02 azonosító számú, Cukoripari technikus megnevezésű elágazás időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

412/2.0/1129-06

412/1.0/1129-06

412/1.0/0511-06
412/2.0/0511-06
412/3.0/0511-06

412/2.0/0510-06

412/1.0/0510-06

412/3.0/0509-06

412/2.0/0509-06

412/1.0/0509-06

412/4.0/1129-06

412/4.0/1130-06

412/6.0/1130-06

412/3.0/1130-06

412/5.0/1130-06

412/1.0/1130-06

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

412/3.0/1129-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435

412/2.0/1130-06

412/1.0/1132-06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező
kitölteni új tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező
tananyagegységek időkeretének növelésével. Az X-el jelölt sáv a heti egy
osztályfőnöki órát tartalmazza.
Új tananyagegységek lehetnek:
– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése,
átszervezése, megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján
készült tananyagegységek
– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m
Információ és kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó
tananyagegységek.
További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
Kötelező nyári gyakorlat: 160 óra

27
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2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

412/1.0/1132-06

412/2.0/1132-06

412/4.0/1132-06

412/3.0/1132-06
412/5.0/1132-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

412/6.0/1132-06
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező
kitölteni új tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező
tananyagegységek időkeretének növelésével. Az X-el jelölt sáv a heti egy
osztályfőnöki órát tartalmazza.
Új tananyagegységek lehetnek:
– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése,
átszervezése, megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján
készült tananyagegységek
– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m
Információ és kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó
tananyagegységek.
További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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Az 54 541 01 0010 54 03 azonosító számú, Dohányipari technikus megnevezésű elágazás időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

412/2.0/1129-06

412/1.0/1129-06

412/1.0/0511-06
412/2.0/0511-06
412/3.0/0511-06

412/2.0/0510-06

412/1.0/0510-06

412/3.0/0509-06

412/2.0/0509-06

412/1.0/0509-06

412/4.0/1130-06

412/6.0/1130-06

412/3.0/1130-06

412/1.0/1130-06

412/5.0/1130-06

412/1.0/1133-06
412/2.0
/1130-06

412/4.0/1129-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező
kitölteni új tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező
tananyagegységek időkeretének növelésével. Az X-el jelölt sáv a heti egy
osztályfőnöki órát tartalmazza.
Új tananyagegységek lehetnek:
– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése,
átszervezése, megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján
készült tananyagegységek
– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m
Információ és kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó
tananyagegységek.
További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
Kötelező nyári gyakorlat: 160 óra
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2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

Hetek száma

412/2.0/1133-06

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

412/1.0/1133-06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435

412/3.0/1133-06

412/4.0/1133-06

412/5.0/1133-06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező
kitölteni új tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező
tananyagegységek időkeretének növelésével. Az X-el jelölt sáv a heti egy
osztályfőnöki órát tartalmazza.
Új tananyagegységek lehetnek:
– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése,
átszervezése, megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján
készült tananyagegységek
– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m
Információ és kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó
tananyagegységek.
További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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Az 54 541 01 0010 54 04 azonosító számú, Édesipari technikus megnevezésű elágazás időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

412/1.0/0510-06

412/4.0/1129-06

412/3.0/1129-06

412/2.0/1129-06

412/1.0/1129-06

412/3.0/0511-06

412/3.0/0509-06
412/2.0/0511-06
412/1.0/0511-06

412/6.0/1134-06

412/6.0/1130-06

412/5.0/1130-06

412/4.0/1130-06

412/2.0/1130-06

412/1.0/1130-06

412/3.0/1130-06

412/2.0/0509-06

412/1.0/0509-06

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

412/2.0/0510-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező
kitölteni új tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező
tananyagegységek időkeretének növelésével. Az X-el jelölt sáv a heti egy
osztályfőnöki órát tartalmazza.
Új tananyagegységek lehetnek:
– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése,
átszervezése, megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján
készült tananyagegységek
– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m
Információ és kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó
tananyagegységek.
További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
Kötelező nyári gyakorlat: 160 óra
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2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

412/2.0/1134-06

412/3.0/1134-06

412/6.0/1134-06
412/5.0/1134-06

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

412/1.0/1134-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435

412/4.0/1134-06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező
kitölteni új tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező
tananyagegységek időkeretének növelésével. Az X-el jelölt sáv a heti egy
osztályfőnöki órát tartalmazza.
Új tananyagegységek lehetnek:
– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése,
átszervezése, megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján
készült tananyagegységek
– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m
Információ és kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó
tananyagegységek.
További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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Az 54 541 01 0010 54 05 azonosító számú, Élelmiszer-higiénikus megnevezésű elágazás időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

412/1.0/0510-06

412/4.0/1129-06

412/3.0/1129-06

412/2.0/1129-06

412/1.0/1129-06

412/3.0/0511-06

412/3.0/0509-06
412/2.0/0511-06
412/1.0/0511-06
412/2.0/
1130-06

412/2.0/0509-06

412/1.0/0509-06

412/1.0/1130-06

412/3.0/1135-06
412/6.0/1135-06

412/6.0/1130-06

412/5.0/1130-06

412/3.0/1130-06

412/4.0/1130-06

412/2.0/0510-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező
kitölteni új tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező
tananyagegységek időkeretének növelésével. Az X-el jelölt sáv a heti egy
osztályfőnöki órát tartalmazza.
Új tananyagegységek lehetnek:
– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése,
átszervezése, megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján
készült tananyagegységek
– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m
Információ és kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó
tananyagegységek.
További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
Kötelező nyári gyakorlat: 160 óra
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2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

Hetek száma

412/4.0/1135-06

412/2.0/1135-06

412/1.0/1135-06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

412/5.0/1135-06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező
kitölteni új tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező
tananyagegységek időkeretének növelésével. Az X-el jelölt sáv a heti egy
osztályfőnöki órát tartalmazza.
Új tananyagegységek lehetnek:
– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése,
átszervezése, megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján
készült tananyagegységek
– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m
Információ és kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó
tananyagegységek.
További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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Az 54 541 01 0010 54 06 azonosító számú, Erjedés- és üdítőitalipari technikus megnevezésű
elágazás időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

412/1.0/1136-06

412/1.0/0510-06

412/4.0/1129-06

412/3.0/1129-06
412/6.0/1130-06

412/3.0/1130-06

412/4.0/1130-06

412/5.0/1130-06

412/2.0/1129-06

412/1.0/1129-06

412/3.0/0511-06

412/3.0/0509-06
412/2.0/0511-06
412/1.0/0511-06
412/2.0/1130-06

412/2.0/0509-06

412/1.0/0509-06

412/1.0/1130-06

412/2.0/0510-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező
kitölteni új tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező
tananyagegységek időkeretének növelésével. Az X-el jelölt sáv a heti egy
osztályfőnöki órát tartalmazza.
Új tananyagegységek lehetnek:
– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése,
átszervezése, megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján
készült tananyagegységek
– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m
Információ és kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó
tananyagegységek.
További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
Kötelező nyári gyakorlat: 160 óra

35

1
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2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

412/10.0/1136-06

412/7.0/1136-06

412/6.0/1136-06

412/5.0/1136-06

412/4.0/1136-06

412/3.0/1136-06

412/2.0/1136-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

412/8.0/1136-06

412/9.0/1136-06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező
kitölteni új tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező
tananyagegységek időkeretének növelésével. Az X-el jelölt sáv a heti egy
osztályfőnöki órát tartalmazza.
Új tananyagegységek lehetnek:
– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése,
átszervezése, megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján
készült tananyagegységek
– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m
Információ és kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó
tananyagegységek.
További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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Az 54 541 01 0010 54 07 azonosító számú, Hús- és baromfiipari technikus megnevezésű elágazás
időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

412/1.0/1130-06

412/4.0/1129-06
412/1.0/0510-06

412/3.0/1129-06

412/2.0/1129-06

412/1.0/1129-06

412/3.0/0511-06

412/3.0/0509-06
412/2.0/0511-06
412/1.0/0511-06
412/2.0/
1130-06

412/2.0/0509-06

412/1.0/0509-06

412/1.0/1137-06

412/5.0/1130-06

412/6.0/1130-06

412/4.0/1130-06

412/3.0/1130-06

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

412/2.0/0510-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező
kitölteni új tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező
tananyagegységek időkeretének növelésével. Az X-el jelölt sáv a heti egy
osztályfőnöki órát tartalmazza.
Új tananyagegységek lehetnek:
– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése,
átszervezése, megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján
készült tananyagegységek
– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m
Információ és kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó
tananyagegységek.
További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
Kötelező nyári gyakorlat: 160 óra

37
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2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

412/6.0/1137-06

412/3.0/1137-06

412/2.0/1137-06
412/5.0/1137-06

412/4.0/1137-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező
kitölteni új tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező
tananyagegységek időkeretének növelésével. Az X-el jelölt sáv a heti egy
osztályfőnöki órát tartalmazza.
Új tananyagegységek lehetnek:
– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése,
átszervezése, megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján
készült tananyagegységek
– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m
Információ és kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó
tananyagegységek.
További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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Az 54 541 01 0010 54 08 azonosító számú, Malom- és keveréktakarmány-ipari technikus
megnevezésű elágazás időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

412/4.0/1129-06
412/1.0/0510-06

412/3.0/1129-06

412/2.0/1129-06

412/1.0/1129-06

412/3.0/0511-06

412/3.0/0509-06
412/2.0/0511-06
412/1.0/0511-06
412/2.0/1130-06

412/2.0/0509-06

412/1.0/0509-06

412/1.0/1130-06

412/1.0/1138-06

412/6.0/1130-06

412/5.0/1130-06

412/3.0/1130-06

412/4.0/1130-06

412/2.0/0510-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező
kitölteni új tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező
tananyagegységek időkeretének növelésével. Az X-el jelölt sáv a heti egy
osztályfőnöki órát tartalmazza.
Új tananyagegységek lehetnek:
– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése,
átszervezése, megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján
készült tananyagegységek
– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m
Információ és kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó
tananyagegységek.
További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
Kötelező nyári gyakorlat: 160 óra

39
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2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

Hetek száma

412/2.0/1138-06

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

412/1.0/1138-06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435

412/3.0/1138-06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező
kitölteni új tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező
tananyagegységek időkeretének növelésével. Az X-el jelölt sáv a heti egy
osztályfőnöki órát tartalmazza.
Új tananyagegységek lehetnek:
– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése,
átszervezése, megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján
készült tananyagegységek
– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m
Információ és kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó
tananyagegységek.
További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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Az 54 541 01 0010 54 09 azonosító számú, Sütő- és cukrászipari technikus megnevezésű elágazás
időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

412/4.0/1130-06

412/2.0/1129-06

412/1.0/1129-06

412/1.0/0511-06
412/2.0/0511-06
412/3.0/0511-06

412/2.0/0510-06

412/1.0/0510-06
412/3.0/1130-06

412/3.0/0509-06
412/1.0/1130-06

412/2.0/0509-06

412/5.0/1130-06

412/6.0/1130-06

412/2.0/1130-06

412/1.0/0509-06

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

412/4.0/1129-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435

412/6.0/1139-06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező
kitölteni új tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező
tananyagegységek időkeretének növelésével. Az X-el jelölt sáv a heti egy
osztályfőnöki órát tartalmazza.
Új tananyagegységek lehetnek:
– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése,
átszervezése, megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján
készült tananyagegységek
– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m
Információ és kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó
tananyagegységek.
További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
Kötelező nyári gyakorlat: 160 óra
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2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

412/2.0/1139-06

412/4.0/1139-06

412/1.0/1139-06

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

412/3.0/1139-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435

412/5.0/1139-06
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező
kitölteni új tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező
tananyagegységek időkeretének növelésével. Az X-el jelölt sáv a heti egy
osztályfőnöki órát tartalmazza.
Új tananyagegységek lehetnek:
– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése,
átszervezése, megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján
készült tananyagegységek
– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m
Információ és kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó
tananyagegységek.
További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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Az 54 541 01 0010 54 10 azonosító számú, Tartósítóipari technikus megnevezésű elágazás időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

412/2.0/1129-06

412/1.0/1129-06

412/1.0/0511-06
412/2.0/0511-06
412/3.0/0511-06

412/2.0/0510-06

412/1.0/0510-06
412/3.0/1130-06

412/5.0/1130-06

412/4.0/1130-06

412/2.0/ 113006

412/1.0/1130-06

412/2.0/0509-06

412/3.0/0509-06

412/1.0/0509-06
412/3.0/1129-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

412/6.0/1130-06

412/1.0/1140-06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező
kitölteni új tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező
tananyagegységek időkeretének növelésével. Az X-el jelölt sáv a heti egy
osztályfőnöki órát tartalmazza.
Új tananyagegységek lehetnek:
– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése,
átszervezése, megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján
készült tananyagegységek
– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m
Információ és kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó
tananyagegységek.
További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
Kötelező nyári gyakorlat: 160 óra
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2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

412/2.0/1140-06
412/1.0/1140-06

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

412/3.0/1140-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435

412/4.0/1140-06

412/5.0/1140-06
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező
kitölteni új tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező
tananyagegységek időkeretének növelésével. Az X-el jelölt sáv a heti egy
osztályfőnöki órát tartalmazza.
Új tananyagegységek lehetnek:
– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése,
átszervezése, megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján
készült tananyagegységek
– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m
Információ és kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó
tananyagegységek.
További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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Az 54 541 01 0010 54 11 azonosító számú, Tejipari technikus megnevezésű elágazás időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

412/4.0/1129-06

412/1.0/0510-06
412/1.0/1141-06

412/3.0/1129-06

412/6.0/1130-06

412/3.0/1130-06

412/4.0/1130-06

412/5.0/1130-06

412/2.0/1129-06

412/1.0/1129-06

412/3.0/0511-06

412/3.0/0509-06
412/2.0/0511-06
412/1.0/0511-06
412/2.0/
1130-06

412/2.0/0509-06

412/1.0/0509-06

412/1.0/1130-06

412/2.0/0510-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező
kitölteni új tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező
tananyagegységek időkeretének növelésével. Az X-el jelölt sáv a heti egy
osztályfőnöki órát tartalmazza.
Új tananyagegységek lehetnek:
– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése,
átszervezése, megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján
készült tananyagegységek
– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m
Információ és kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó
tananyagegységek.
További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
Kötelező nyári gyakorlat: 160 óra
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2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

412/6.0/1141-06

412/4.0/1141-06

412/3.0/1141-06

412/2.0/1141-06

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

412/5.0/1141-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező
kitölteni új tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező
tananyagegységek időkeretének növelésével. Az X-el jelölt sáv a heti egy
osztályfőnöki órát tartalmazza.
Új tananyagegységek lehetnek:
– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése,
átszervezése, megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján
készült tananyagegységek
– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m
Információ és kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó
tananyagegységek.
További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Az 54 541 01 0010 54 01 azonosító számú, Bor- és pezsgőgyártó technikus megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

1

412/1.0/0509-06

2

412/2.0/0509-06

3

412/3.0/0509-06

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

412/1.0/0510-06
412/2.0/0510-06
412/1.0/0511-06
412/2.0/0511-06
412/3.0/0511-06
412/1.0/1129-06
412/2.0/1129-06
412/3.0/1129-06
412/4.0/1129-06
412/1.0/1130-06

14

412/2.0/1130-06

15
16
17
18
19
20
21
22
23

412/3.0/1130-06
412/4.0/1130-06
412/5.0/1130-06
412/6.0/1130-06
412/1.0/1131-06
412/2.0/1131-06
412/3.0/1131-06
412/4.0/1131-06
412/5.0/1131-06

megnevezése
Általános élelmiszer-ipari
munka-, baleset-, tűz és
környezetvédelmi
feladatok
Minőségbiztosítás, higiénia az
élelmiszer-iparban
A munkaterület átvétele,
anyagismeret
A gyártás előkészítése
A gyártás befejezése
Alapmérések
Dokumentálás
Gazdálkodás és kereskedelem
A munkaterület technológiája
Törvények
Informatika az élelmiszeriparban
Szakmai számítások
Szétválasztó műveletek
Szétválasztó- és anyagátadási
művelet
Homogenizáló műveletek
Kalorikus műveletek
Anyagátadási műveletek
Hőelvonás
A boripar anyagai
Szőlőfeldolgozás
A borok harmonizálása
Italismeret
Borkészítés
Mindösszesen óra:

elméleti

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

28

0

26

54

50

0

32

82

20

0

27

47

21
27
23
7
18
36
60
0
0
40

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

22
22
18
11
15
0
0
37
50
39

43
49
41
18
33
36
60
37
50
79

4

0

6

10

20
88
20
20
55
92
100
50
184
963

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

18
72
20
20
30
98
93
58
159
873

38
160
40
40
85
190
193
108
343
1836

Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.
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Az 54 541 01 0010 54 02 azonosító számú, Cukoripari technikus megnevezésű elágazás szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

24

412/1.0/0509-06

25

412/2.0/0509-06

26

412/3.0/0509-06

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

412/1.0/0510-06
412/2.0/0510-06
412/1.0/0511-06
412/2.0/0511-06
412/3.0/0511-06
412/1.0/1129-06
412/2.0/1129-06
412/3.0/1129-06
412/4.0/1129-06
412/1.0/1130-06

37

412/2.0/1130-06

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

412/3.0/1130-06
412/4.0/1130-06
412/5.0/1130-06
412/6.0/1130-06
412/1.0/1132-06
412/2.0/1132-06
412/3.0/1132-06
412/4.0/1132-06
412/5.0/1132-06
412/6.0/1132-06

megnevezése
Általános élelmiszer-ipari
munka-, baleset-, tűz és
környezetvédelmi
feladatok
Minőségbiztosítás, higiénia az
élelmiszer-iparban
A munkaterület átvétele,
anyagismeret
A gyártás előkészítése
A gyártás befejezése
Alapmérések
Dokumentálás
Gazdálkodás és kereskedelem
A munkaterület technológiája
Törvények
Informatika az élelmiszeriparban
Szakmai számítások
Szétválasztó műveletek
Szétválasztó- és anyagátadási
művelet
Homogenizáló műveletek
Kalorikus műveletek
Anyagátadási műveletek
Hőelvonás
A cukoripar anyagainak ismerete
A répafeldolgozás, lényerés
Késztermék előállítása
Létisztítás
Bepárlás
Termékek
Mindösszesen óra:

elméleti

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

28

0

28

56

48

0

32

80

20

0

27

47

21
27
23
7
18
36
60
0
0
40

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

22
22
18
11
15
0
0
37
50
39

43
49
41
18
33
36
60
37
50
79

4

0

6

10

20
88
20
20
71
96
70
98
96
51
962

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

18
72
20
20
63
84
70
98
95
27
874

38
160
40
40
134
180
140
196
191
78
1836

Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.
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Az 54 541 01 0010 54 03 azonosító számú, Dohányipari technikus megnevezésű elágazás szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

48

412/1.0/0509-06

49

412/2.0/0509-06

50

412/3.0/0509-06

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

412/1.0/0510-06
412/2.0/0510-06
412/1.0/0511-06
412/2.0/0511-06
412/3.0/0511-06
412/1.0/1129-06
412/2.0/1129-06
412/3.0/1129-06
412/4.0/1129-06
412/1.0/1130-06

61

412/2.0/1130-06

62
63
64
65
66

412/3.0/1130-06
412/4.0/1130-06
412/5.0/1130-06
412/6.0/1130-06
412/1.0/1133-06

67

412/2.0/1133-06

68
69
70

412/3.0/1133-06
412/4.0/1133-06
412/5.0/1133-06

megnevezése
Általános élelmiszer-ipari
munka-, baleset-, tűz és
környezetvédelmi
feladatok
Minőségbiztosítás, higiénia az
élelmiszer-iparban
A munkaterület átvétele,
anyagismeret
A gyártás előkészítése
A gyártás befejezése
Alapmérések
Dokumentálás
Gazdálkodás és kereskedelem
A munkaterület technológiája
Törvények
Informatika az élelmiszeriparban
Szakmai számítások
Szétválasztó műveletek
Szétválasztó- és anyagátadási
művelet
Homogenizáló műveletek
Kalorikus műveletek
Anyagátadási műveletek
Hőelvonás
A dohányipar anyagai
A cigarettagyártás előkészítő
műveletei
Filterek
Cigarettagyártás
Szivargyártás
Mindösszesen óra:

elméleti

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

28

0

28

56

48

0

32

80

20

0

27

47

21
27
23
7
18
36
60
0
0
41

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

22
22
18
11
15
0
0
37
50
39

43
49
41
18
33
36
60
37
50
80

4

0

6

10

20
88
20
20
100

0
0
0
0
0

18
72
20
20
77

38
160
40
40
177

132

0

120

252

30
169
50
962

0
0
0
0

40
137
63
874

70
306
113
1836

Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.
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Az 54 541 01 0010 54 04 azonosító számú, Édesipari technikus megnevezésű elágazás szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

71

412/1.0/0509-06

72

412/2.0/0509-06

73

412/3.0/0509-06

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

412/1.0/0510-06
412/2.0/0510-06
412/1.0/0511-06
412/2.0/0511-06
412/3.0/0511-06
412/1.0/1129-06
412/2.0/1129-06
412/3.0/1129-06
412/4.0/1129-06
412/1.0/1130-06

84

412/2.0/1130-06

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

412/3.0/1130-06
412/4.0/1130-06
412/5.0/1130-06
412/6.0/1130-06
412/1.0/1134-06
412/2.0/1134-06
412/3.0/1134-06
412/4.0/1134-06
412/5.0/1134-06
412/6.0/1134-06

megnevezése
Általános élelmiszer-ipari
munka-, baleset-, tűz és
környezetvédelmi
feladatok
Minőségbiztosítás, higiénia az
élelmiszer-iparban
A munkaterület átvétele,
anyagismeret
A gyártás előkészítése
A gyártás befejezése
Alapmérések
Dokumentálás
Gazdálkodás és kereskedelem
A munkaterület technológiája
Törvények
Informatika az élelmiszeriparban
Szakmai számítások
Szétválasztó műveletek
Szétválasztó- és anyagátadási
művelet
Homogenizáló műveletek
Kalorikus műveletek
Anyagátadási műveletek
Hőelvonás
Kakaómassza előállítása
Csokoládégyártás
Kakaópor gyártása
Cukorkakészítmények
Édesipari tartós sütemények
Pörkölt kávé
Mindösszesen óra:

elméleti

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

20

0

20

40

61

0

47

108

15

0

20

35

24
24
15
8
25
36
60
0
0
40

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

20
24
18
8
18
0
0
37
50
40

44
48
33
16
43
36
60
37
50
80

5

0

5

10

20
87
20
20
58
67
47
195
67
47
961

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

20
70
20
20
45
65
40
170
78
40
875

40
157
40
40
103
132
87
365
145
87
1836

Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.
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Az 54 541 01 0010 54 05 azonosító számú, Élelmiszer-higiénikus megnevezésű elágazás szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

95

412/1.0/0509-06

96

412/2.0/0509-06

97

412/3.0/0509-06

98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

412/1.0/0510-06
412/2.0/0510-06
412/1.0/0511-06
412/2.0/0511-06
412/3.0/0511-06
412/1.0/1129-06
412/2.0/1129-06
412/3.0/1129-06
412/4.0/1129-06
412/1.0/1130-06

108

412/2.0/1130-06

109
110
111
112

412/3.0/1130-06
412/4.0/1130-06
412/5.0/1130-06
412/6.0/1130-06

113

412/1.0/1135-06

114

412/2.0/1135-06

115
116

412/3.0/1135-06
412/4.0/1135-06

117

412/5.0/1135-06

118

412/6.0/1135-06

megnevezése
Általános élelmiszer-ipari
munka-, baleset-, tűz és
környezetvédelmi
feladatok
Minőségbiztosítás, higiénia az
élelmiszer-iparban
A munkaterület átvétele,
anyagismeret
A gyártás előkészítése
A gyártás befejezése
Alapmérések
Dokumentálás
Gazdálkodás és kereskedelem
A munkaterület technológiája
Törvények
Informatika az élelmiszeriparban
Szakmai számítások
Szétválasztó műveletek
Szétválasztó- és anyagátadási
művelet
Homogenizáló műveletek
Kalorikus műveletek
Anyagátadási műveletek
Hőelvonás
Laboratóriumi alapműveletek és
eszközök
Mikrobiológiai mintavételezés és
vizsgálatok
Általános élelmiszerhigiénia
Élelmiszer-technológiai higiénia
Az élelmiszer-ipari ágazatok
higiéniája
Új élelmiszerek engedélyeztetése
Mindösszesen óra:

elméleti

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

20

0

20

40

61

0

47

108

15

0

20

35

24
24
15
8
25
36
60
0
0
40

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

20
24
18
8
18
0
0
37
50
40

44
48
33
16
43
36
60
37
50
80

5

0

5

10

20
87
20
20

0
0
0
0

20
70
20
20

40
157
40
40

30

0

120

150

60

0

66

126

40
61

0
0

0
0

40
61

275

0

252

527

15
961

0
0

0
875

15
1836

Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.
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Az 54 541 01 0010 54 06 azonosító számú, Erjedés- és üdítőitalipari technikus megnevezésű
elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

119

412/1.0/0509-06

120

412/2.0/0509-06

121

412/3.0/0509-06

122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

412/1.0/0510-06
412/2.0/0510-06
412/1.0/0511-06
412/2.0/0511-06
412/3.0/0511-06
412/1.0/1129-06
412/2.0/1129-06
412/3.0/1129-06
412/4.0/1129-06
412/1.0/1130-06

132

412/2.0/1130-06

133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

412/3.0/1130-06
412/4.0/1130-06
412/5.0/1130-06
412/6.0/1130-06
412/1.0/1136-06
412/2.0/1136-06
412/3.0/1136-06
412/4.0/1136-06
412/5.0/1136-06
412/6.0/1136-06
412/7.0/1136-06
412/8.0/1136-06
412/9.0/1136-06
412/10.0/1136-06

megnevezése
Általános élelmiszer-ipari
munka-, baleset-, tűz és
környezetvédelmi
feladatok
Minőségbiztosítás, higiénia az
élelmiszer-iparban
A munkaterület átvétele,
anyagismeret
A gyártás előkészítése
A gyártás befejezése
Alapmérések
Dokumentálás
Gazdálkodás és kereskedelem
A munkaterület technológiája
Törvények
Informatika az élelmiszeriparban
Szakmai számítások
Szétválasztó műveletek
Szétválasztó- és anyagátadási
művelet
Homogenizáló műveletek
Kalorikus műveletek
Anyagátadási műveletek
Hőelvonás
Ecetgyártás
Keményítőgyártás
Sütőélesztő-gyártás
Szeszes italok gyártása
Szesz gyártása
Takarmányélesztő-gyártás
Gyümölcspálinka-gyártás
Malátagyártás
Sörgyártás
Üdítőital gyártása
Mindösszesen óra:

elméleti

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

20

0

20

40

61

0

47

108

15

0

20

35

14
24
15
8
25
36
60
0
0
48

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

14
24
18
8
18
0
0
37
50
48

28
48
33
16
43
36
60
37
50
96

5

0

5

10

20
87
20
20
28
64
20
35
45
11
38
87
110
40
956

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

20
70
20
20
27
52
20
25
30
20
43
60
121
43
880

40
157
40
40
55
116
40
60
75
31
81
147
231
83
1836

Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.
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Az 54 541 01 0010 54 07 azonosító számú, Hús- és baromfiipari technikus megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

147

412/1.0/0509-06

148

412/2.0/0509-06

149

412/3.0/0509-06

150
151
152
153
154
155
156
157
158
159

412/1.0/0510-06
412/2.0/0510-06
412/1.0/0511-06
412/2.0/0511-06
412/3.0/0511-06
412/1.0/1129-06
412/2.0/1129-06
412/3.0/1129-06
412/4.0/1129-06
412/1.0/1130-06

160

412/2.0/1130-06

161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

412/3.0/1130-06
412/4.0/1130-06
412/5.0/1130-06
412/6.0/1130-06
412/1.0/1137-06
412/2.0/1137-06
412/3.0/1137-06
412/4.0/1137-06
412/5.0/1137-06
412/6.0/1137-06

megnevezése
Általános élelmiszer-ipari
munka-, baleset-, tűz és
környezetvédelmi
feladatok
Minőségbiztosítás, higiénia az
élelmiszer-iparban
A munkaterület átvétele,
anyagismeret
A gyártás előkészítése
A gyártás befejezése
Alapmérések
Dokumentálás
Gazdálkodás és kereskedelem
A munkaterület technológiája
Törvények
Informatika az élelmiszeriparban
Szakmai számítások
Szétválasztó műveletek
Szétválasztó- és anyagátadási
művelet
Homogenizáló műveletek
Kalorikus műveletek
Anyagátadási műveletek
Hőelvonás
Vágóállatok
Elsődleges feldolgozás
Másodlagos feldolgozás
Halfeldolgozás
Tojáskezelés
Tollkezelés
Mindösszesen óra:

elméleti

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

20

0

20

40

61

0

47

108

15

0

20

35

24
24
15
8
25
36
60
0
0
40

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

20
24
18
8
18
0
0
37
50
40

44
48
33
16
43
36
60
37
50
80

5

0

5

10

20
87
20
20
55
100
262
30
25
10
962

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

20
70
20
20
0
172
130
55
40
40
874

40
157
40
40
55
272
392
85
65
50
1836

Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.
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Az 54 541 01 0010 54 08 azonosító számú, Malom- és keveréktakarmány-ipari technikus
megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

171

412/1.0/0509-06

172

412/2.0/0509-06

173

412/3.0/0509-06

174
175
176
177
178
179
180
181
182
183

412/1.0/0510-06
412/2.0/0510-06
412/1.0/0511-06
412/2.0/0511-06
412/3.0/0511-06
412/1.0/1129-06
412/2.0/1129-06
412/3.0/1129-06
412/4.0/1129-06
412/1.0/1130-06

184

412/2.0/1130-06

185
186
187
188

412/3.0/1130-06
412/4.0/1130-06
412/5.0/1130-06
412/6.0/1130-06

189

412/1.0/1138-06

190

412/2.0/1138-06

191

412/3.0/1138-06

megnevezése
Általános élelmiszer-ipari
munka-, baleset-, tűz és
környezetvédelmi
feladatok
Minőségbiztosítás, higiénia az
élelmiszer-iparban
A munkaterület átvétele,
anyagismeret
A gyártás előkészítése
A gyártás befejezése
Alapmérések
Dokumentálás
Gazdálkodás és kereskedelem
A munkaterület technológiája
Törvények
Informatika az élelmiszeriparban
Szakmai számítások
Szétválasztó műveletek
Szétválasztó- és anyagátadási
művelet
Homogenizáló műveletek
Kalorikus műveletek
Anyagátadási műveletek
Hőelvonás
Anyagismeret, nyersanyagok
tárolása
Őrlés előkészítése, őrlés, malmi
késztermékek
Keveréktakarmány gyártása
Mindösszesen óra:

elméleti

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

20

0

20

40

61

0

47

108

15

0

20

35

24
24
15
8
25
36
60
0
0
40

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

20
24
18
8
18
0
0
37
50
40

44
48
33
16
43
36
60
37
50
80

5

0

5

10

20
87
20
20

0
0
0
0

20
70
20
20

40
157
40
40

120

0

127

247

241

0

155

396

120
961

0
0

156
875

276
1836

Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.
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Az 54 541 01 0010 54 09 azonosító számú, Sütő- és cukrászipari technikus megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

192

412/1.0/0509-06

193

412/2.0/0509-06

194

412/3.0/0509-06

195
196
197
198
199
200
201
202
203
204

412/1.0/0510-06
412/2.0/0510-06
412/1.0/0511-06
412/2.0/0511-06
412/3.0/0511-06
412/1.0/1129-06
412/2.0/1129-06
412/3.0/1129-06
412/4.0/1129-06
412/1.0/1130-06

205

412/2.0/1130-06

206
207
208
209
210
211
212
213
214
215

412/3.0/1130-06
412/4.0/1130-06
412/5.0/1130-06
412/6.0/1130-06
412/1.0/1139-06
412/2.0/1139-06
412/3.0/1139-06
412/4.0/1139-06
412/5.0/1139-06
412/6.0/1139-06

megnevezése
Általános élelmiszer-ipari
munka-, baleset-, tűz és
környezetvédelmi
feladatok
Minőségbiztosítás, higiénia az
élelmiszer-iparban
A munkaterület átvétele,
anyagismeret
A gyártás előkészítése
A gyártás befejezése
Alapmérések
Dokumentálás
Gazdálkodás és kereskedelem
A munkaterület technológiája
Törvények
Informatika az élelmiszeriparban
Szakmai számítások
Szétválasztó műveletek
Szétválasztó- és anyagátadási
művelet
Homogenizáló műveletek
Kalorikus műveletek
Anyagátadási műveletek
Hőelvonás
Tésztakészítés
Sütés, termékkezelés
Péksütemények
Cukrászipari gyártástechnológia
Egyéb cukrásztermékek
Anyagismeret
Mindösszesen óra:

elméleti

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

28

0

28

56

48

0

32

80

20

0

27

47

21
27
23
7
18
36
60
0
0
40

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

22
22
18
11
15
0
0
37
50
39

43
49
41
18
33
36
60
37
50
79

4

0

6

10

20
88
18
20
120
29
84
138
46
66
961

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

18
63
20
20
160
36
63
133
55
0
875

38
151
38
40
280
65
147
271
101
66
1836

Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.
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Az 54 541 01 0010 54 10 azonosító számú, Tartósítóipari technikus megnevezésű elágazás szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

megnevezése

216

412/1.0/0509-06

217

412/2.0/0509-06

218

412/3.0/0509-06

219
220
221
222
223
224
225
226
227
228

412/1.0/0510-06
412/2.0/0510-06
412/1.0/0511-06
412/2.0/0511-06
412/3.0/0511-06
412/1.0/1129-06
412/2.0/1129-06
412/3.0/1129-06
412/4.0/1129-06
412/1.0/1130-06

229

412/2.0/1130-06

230
231
232
233

412/3.0/1130-06
412/4.0/1130-06
412/5.0/1130-06
412/6.0/1130-06

Általános élelmiszer-ipari
munka-, baleset-, tűz és
környezetvédelmi
feladatok
Minőségbiztosítás, higiénia az
élelmiszer-iparban
A munkaterület átvétele,
anyagismeret
A gyártás előkészítése
A gyártás befejezése
Alapmérések
Dokumentálás
Gazdálkodás és kereskedelem
A munkaterület technológiája
Törvények
Informatika az élelmiszeriparban
Szakmai számítások
Szétválasztó műveletek
Szétválasztó- és anyagátadási
művelet
Homogenizáló műveletek
Kalorikus műveletek
Anyagátadási műveletek
Hőelvonás

234

412/1.0/1140-06

235
236
237
238

412/2.0/1140-06
412/3.0/1140-06
412/4.0/1140-06
412/5.0/1140-06

elméleti

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

28

0

28

56

48

0

32

80

20

0

27

47

21
27
23
7
18
36
60
0
0
40

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

22
22
18
11
15
0
0
37
50
39

43
49
41
18
33
36
60
37
50
79

4

0

6

10

20
88
20
20

0
0
0
0

18
72
20
20

38
160
40
40

Zöldségfélékből előállított termékek

175

0

153

328

Tartósítóipari sűrítmények
Gyümölcskészítmények
Állati eredetű készítmények
Savanyúságok
Mindösszesen óra:

54
148
60
45
962

0
0
0
0
0

56
143
45
40
874

110
291
105
85
1836

Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.
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Az 54 541 01 0010 54 11 azonosító számú, Tejipari technikus megnevezésű elágazás szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

megnevezése

239

412/1.0/0509-06

240

412/2.0/0509-06

241

412/3.0/0509-06

242
243
244
245
246
247
248
249
250
251

412/1.0/0510-06
412/2.0/0510-06
412/1.0/0511-06
412/2.0/0511-06
412/3.0/0511-06
412/1.0/1129-06
412/2.0/1129-06
412/3.0/1129-06
412/4.0/1129-06
412/1.0/1130-06

252

412/2.0/1130-06

253
254
255
256

412/3.0/1130-06
412/4.0/1130-06
412/5.0/1130-06
412/6.0/1130-06

257

412/1.0/1141-06

258

412/2.0/1141-06

259
260
261

412/3.0/1141-06
412/4.0/1141-06
412/5.0/1141-06

Általános élelmiszer-ipari
munka-, baleset-, tűz és
környezetvédelmi
feladatok
Minőségbiztosítás, higiénia az
élelmiszer-iparban
A munkaterület átvétele,
anyagismeret
A gyártás előkészítése
A gyártás befejezése
Alapmérések
Dokumentálás
Gazdálkodás és kereskedelem
A munkaterület technológiája
Törvények
Informatika az élelmiszeriparban
Szakmai számítások
Szétválasztó műveletek
Szétválasztó- és anyagátadási
művelet
Homogenizáló műveletek
Kalorikus műveletek
Anyagátadási műveletek
Hőelvonás
Natúr és ízesített tejipari termékek
gyártása
Natúr és ízesített tejipari termékek
gyártása
Vaj gyártása
Túró és sajt gyártása
Savanyított tejtermékek gyártása

262

412/6.0/1141-06

Sűrített, porított termékek gyártása
Mindösszesen óra:

elméleti

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

20

0

20

40

61

0

47

108

15

0

20

35

24
24
15
8
25
36
60
0
0
40

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

20
24
18
8
18
0
0
37
50
40

44
48
33
16
43
36
60
37
50
80

5

0

5

10

20
87
20
20

0
0
0
0

20
70
20
20

40
157
40
40

52

0

0

52

90

0

85

175

89
150
45

0
0
0

82
126
66

171
276
111

55

0

79

134

961

0

875

1836

Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.
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A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0509-06 A munkakezdés feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Felkészülés a munkavégzésre, a munkaterület átvétele, a tisztítás elvégzése a
munka-, tűz-, környezetvédelmi, higiéniai és a minőségbiztosítási előírások
betartásával
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0510-06 Gyártás előkészítése és befejezése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Tehnológiai/termelési számítások elvégzése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Három különböző típusú termék csomagolása, tárolása, a keletkező hulladékok
szakszerű kezelése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 25%
2. feladat 75%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0511-06 Mérések, dokumentálás, gazdálkodás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Alapanyag-, gyártásközi- és késztermék-vizsgálat elvégzése megadott anyagokból
és módszerekkel, a mérési adatok dokumentálása, összesítő jelentés elkészítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
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A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Gazdálkodási, vállalkozási, kereskedelmi és marketing alapismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 75%
2. feladat 25%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1129-06 Gyártástervezés, -szervezés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Élelmiszeripari törvény és jogszabályok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1130-06 Élelmiszeripari műveletek, folyamatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Az élelmiszeripari műveletek alkalmazása a késztermékek előállítása során
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 180 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1131-06 Borászatitermék-gyártás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A boripar technológiai műveleteinek ismertetésével késztermék előállítása, a
hozzátartozó gépek és berendezések működése, munkavédelem és higiéniai
ismeretek, környezetvédelem
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
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A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Végezze el az adott gyártástechnológiai műveletet, a hozzárendelt berendezés
üzemeltetésével, illetve beszéljen a kapcsolódó minőségbiztosítási és
adminisztrációs feladatokról
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 240 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1132-06 Cukoriparitermék-gyártás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A cukoripar gyártástechnológiája, gépek és berendezések
munkavédelmi és környezetvédelmi feladatok, minőségbiztosítás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

ismertetése,

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Végezze el az adott gyártástechnológiai műveletet, a hozzá rendelt berendezés
üzemeltetésével, illetve beszéljen a kapcsolódó minőségbiztosítási és
adminisztrációs feladatokról
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 240 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
8. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1133-06 Dohányiparitermék-gyártás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A dohányipar gyártástechnológiája, annak gépei és berendezései, munka- és
környezetvédelem, illetve minőségbiztosítás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
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A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Végezze el az adott dohánytermék előállításának technológiai műveletét, a
kiválasztott berendezés üzemeltetésével
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 180 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
9. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1134-06 Édesiparitermék-gyártás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Egy adott édesipari tevékenység bemutatása a hozzá tartozó gépek és
berendezések működésének jellemzésével, valamint a kapcsolódó munka-, tűz-,
környezetvédelmi és higiéniai ismeretek bemutatásával
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Készítsen egy adott édesipari terméket, a termék előállításához szükséges
berendezés üzemeltetésével
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 180 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
10. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1135-06 Élelmiszeripari higiénikus tevékenység
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Mutassa be egy élelmiszer-ipari üzem adott technológiai lépéséhez kapcsolódó
vizsgálati módszereket
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Végezze el egy adott élelmiszer-ipari termék minőség-ellenőrzését, a lehetséges
laboratóriumi mérések adminisztrálását és értékelését
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 180 perc
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A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
11. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1136-06 Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Erjedés-/üdítőital-ipari tevékenység bemutatása a hozzá tartozó gépek és
berendezések működésének jellemzésével, valamint a kapcsolódó munka-, tűz-,
környezetvédelmi és higiéniai ismeretek bemutatásával
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Végezze el az adott késztermék gyártását, gyártásközi ellenőrzését és a
kiválasztott berendezés üzemeltetését
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 180 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
12. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1137-06 Hús- és baromfiiparitermék-gyártás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Egy adott hús-/baromfiipari tevékenység bemutatása a hozzá tartozó gépek és
berendezések működésének jellemzésével, valamint a kapcsolódó munka-, tűz-,
környezetvédelmi és higiéniai ismeretek bemutatásával
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Végezze el az adott gyártástechnológiai műveletet a hús és baromfiipar
elsődleges/másodlagos feldolgozása során, az adott berendezés alkalmazásával
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 180 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
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13. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1138-06 Malom- és keveréktakarmány-ipari termékgyártás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Egy adott malom- és keveréktakarmány-ipari tevékenység bemutatása a hozzá
tartozó gépek és berendezések működésének jellemzésével,valamint a kapcsolódó
munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai ismeretek bemutatásával
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Lássa el az üzemelő malom egy munkaterületének feladatát, üzemeltesse a
berendezést és beszéljen a munkavédelmi és minőségbiztosítási előírásokról
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 180 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
14. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1139-06 Sütő- és cukrásziparitermék-gyártás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Sütő- és cukrászipari késztermék előállítása, az alkalmazott műveletek és
berendezések bemutatása, minőségbiztosítás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Készítsen el egy adott sütő- illetve cukrászipari terméket a berendezések
működtetésével, minősítse a készterméket
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 240 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
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15. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1140-06 Tartósítóiparitermék-gyártás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A tartósítóipari késztermékek előállítása, az alkalmazott berendezések ismertetése,
munkavédelmi és higiéniai feladatok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Készítsen el egy adott tartósítóipari terméket, üzemeltesse a technológiai
művelethez szükséges berendezést, és ismertesse a munkavédelmi előírásait
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 240 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
16. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1141-06 Tejiparitermék-gyártás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Egy adott tejipari tevékenység bemutatása a hozzá tartozó gépek és berendezések
működésének jellemzésével, valamint a kapcsolódó munka-, tűz-,
környezetvédelmi és higiéniai ismeretek bemutatásával
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Végezze el az adott tejipari termék előállítását, a termék gyártásközi ellenőrzését
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 180 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
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A szakmai vizsga értékelése %-osan
Az 54 541 01 0010 54 01 azonosító számú, Bor- és pezsgőgyártó technikus megnevezésű
elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 5
3. vizsgarész: 5
4. vizsgarész: 10
5. vizsgarész: 20
6. vizsgarész: 50
Az 54 541 01 0010 54 02 azonosító számú, Cukoripari technikus megnevezésű elágazáshoz
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 5
3. vizsgarész: 5
4. vizsgarész: 10
5. vizsgarész: 20
7. vizsgarész: 50
Az 54 541 01 0010 54 03 azonosító számú, Dohányipari technikus megnevezésű
elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 5
3. vizsgarész: 5
4. vizsgarész: 10
5. vizsgarész: 20
8. vizsgarész: 50
Az 54 541 01 0010 54 04 azonosító számú, Édesipari technikus megnevezésű elágazáshoz
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 5
3. vizsgarész: 5
4. vizsgarész: 10
5. vizsgarész: 20
9. vizsgarész: 50
Az 54 541 01 0010 54 05 azonosító számú, Élelmiszer-higiénikus megnevezésű elágazáshoz
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 5
3. vizsgarész: 5
4. vizsgarész: 10
5. vizsgarész: 20
10. vizsgarész: 50
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Az 54 541 01 0010 54 06 azonosító számú, Erjedés- és üdítőitalipari technikus megnevezésű
elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 5
3. vizsgarész: 5
4. vizsgarész: 10
5. vizsgarész: 20
11. vizsgarész: 50
Az 54 541 01 0010 54 07 azonosító számú, Hús- és baromfiipari technikus megnevezésű
elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 5
3. vizsgarész: 5
4. vizsgarész: 10
5. vizsgarész: 20
12. vizsgarész: 50
Az 54 541 01 0010 54 08 azonosító számú, Malom- és keveréktakarmány-ipari technikus
megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 5
3. vizsgarész: 5
4. vizsgarész: 10
5. vizsgarész: 20
13. vizsgarész: 50
Az 54 541 01 0010 54 09 azonosító számú, Sütő- és cukrászipari technikus megnevezésű
elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 5
3. vizsgarész: 5
4. vizsgarész: 10
5. vizsgarész: 20
14. vizsgarész: 50

Az 54 541 01 0010 54 10 azonosító számú, Tartósítóipari technikus megnevezésű
elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 5
3. vizsgarész: 5
4. vizsgarész: 10
5. vizsgarész: 20
15. vizsgarész: 50
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Az 54 541 01 0010 54 11 azonosító számú, Tejipari technikus megnevezésű elágazáshoz
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 5
3. vizsgarész: 5
4. vizsgarész: 10
5. vizsgarész: 20
16. vizsgarész: 50
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
Mentesül az adott vizsgarész letétele alól az a vizsgázó, aki országos (szakmai, illetőleg
tantárgyi) tanulmányi versenyen a versenykiírásban meghatározott teljesítményt eléri.
Ilyen esetben az osztályzatot a súlyozás figyelembevételévela vizsgarészenként elért %os teljesítmények átlaga szerint, a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási
rendjéről
szóló
hatályos
rendelet
alapján
kell
megállapítani.
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
10.

Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató az
Élelmiszeripari technikus szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás
felméréséhez” c. dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
Az 54 541 01 0010 54 01 azonosító számú, Bor- és pezsgőgyártó technikus megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.1/0509-06
A tananyagelem megnevezése:
Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem elméleti ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a munka-, tűz-, környezetvédelmi, higiéniai és a minőségbiztosítási előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka- és védőruhával szembeni követelmények
B típus Védőeszközök
A típus Biztonságos munka feltételei
B típus Környezetvédelmi, tűzvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
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Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkavédelem célja, feladata, területei, szervezete, fontosabb jogszabályai
A biztonságos munkavégzés tárgyi és személyi feltételei
Foglalkozási ártalom fogalma
Az ártalmak csoportosítása, okai, következményei és megelőzési lehetőségek
A tűzvédelem célja, feladatai
Az égés feltételei
Tűzveszélyes anyagok, tűzveszélyességi osztályba-sorolás
Tűzoltó anyagok és eszközök
Tennivalók tűz esetén
Baleset fogalma, csoportosítása, megelőzése
Tennivalók baleset esetében
Az elsősegélynyújtás alapvető szabályai
A környezetvédelem fogalma, jelentősége
A víz, a levegő, a környezet tisztaságának védelme
Szennyvízkezelés, hulladékkezelés. az élelmiszer-iparban alkalmazott környezetvédelmi
berendezések szerepe és fontossága
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.2/0509-06
A tananyagelem megnevezése:
Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a munka-, tűz-, környezetvédelmi, higiéniai és a minőségbiztosítási előírásokat
Felveszi a tevékenységéhez előírt munkaruhát, védőruhát és védőfelszerelést
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka- és védőruhával szembeni követelmények
B típus Védőeszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 50%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
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A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
26 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gépek, berendezések biztonságos üzemeltetése, kéziszerszámok biztonságos használata
Munkabiztonsági felszerelések, eszközök, védőruhák, használata
Egyéni és kollektív védőfelszerelések használata a biztonságos munkavégzéshez
Egyéni és kollektív védőeszközök használata a foglalkozási ártalmak csökkentéséhez
Tűzjelzők, tűzoltó-készülékek használatának ismerete
Elsősegélynyújtás alapszinten

70

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.1/0509-06
A tananyagelem megnevezése:
Minőségbiztosítás, higiénia elmélete az élelmiszeriparban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a munka-, tűz-, környezetvédelmi, higiéniai és a minőségbiztosítási előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkaterület jellemzői
B típus Élelmiszerbiztonság (HACCP) és minőségbiztosítás
A típus Higiéniai követelmények
B típus Tisztító- és fertőtlenítőszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Higiéniás szemlélet
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
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Képzési idő:
50 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az élelmiszer-fertőzés, élelmiszer-mérgezés fogalma
A fertőzéseket, mérgezéseket okozó, jelentősebb mikroorganizmusok csoportosítása,
életfeltételeik, életjelenségeik
A mikrobák szaporodásának gátlása, elpusztításuk lehetőségei
Az élelmiszeripari higiénia személyi, gyártási és kereskedelmi jelentősége
A higiénia fogalma, személyi és tárgyi feltételei
A személyi és környezeti higiénia követelményei
Az élelmiszeriparban alkalmazott tisztító- és fertőtlenítőszerekkel szemben támasztott
követelmények, hatásmechanizmusuk
A fontosabb tisztító- és fertőtlenítőszerek jellemzése
A tisztításhoz használt víz minőségi követelményei
Tisztítási, fertőtlenítési eljárások jellemzése
Kézi és gépi tisztítás
A tisztítás, fertőtlenítés hatásfokát befolyásoló tényezők
A tisztítás, fertőtlenítés eredményességének mérésére szolgáló módszerek
A HACCP fogalma, szerepe, biztosításának lehetőségei
Az élelmiszerek előállítására, forgalomba hozatalára vonatkozó és a termeléssel
kapcsolatos higiéniai ismeretek
Minőség-ellenőrzés, minőségbiztosítás, minőségszabályozás fogalma, szerepe az
élelmiszeriparban
A minőségbiztosítással kapcsolatos feladatok
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.2/0509-06
A tananyagelem megnevezése:
Minőségbiztosítási és higiéniai gyakorlat az élelmiszer-iparban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a munka-, tűz-, környezetvédelmi, higiéniai és a minőségbiztosítási előírásokat
Elvégzi az előírt tisztítási és fertőtlenítési munkákat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Élelmiszerbiztonság (HACCP) és minőségbiztosítás
A típus Higiéniai követelmények
B típus Tisztító- és fertőtlenítőszerek
C típus Takarítási, tisztítási, fertőtlenítési módok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Higiéniás szemlélet
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 50%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
32 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A személyi higiénia biztosítása
Fekete-fehér öltözőrendszer szabályos használata, a személyi higiéniával kapcsolatos
előírások betartása munkavégzés közben
A termék-előállítás higiéniájának biztosítása
Tisztítási, fertőtlenítési feladatok elvégzése
Kézi és gépi tisztítás
Tisztító- és fertőtlenítő anyagok használata, oldatkészítés, töménységellenőrzés
A munkavédelmi és biztonsági előírások betartása a tisztítás, fertőtlenítés során, egyéni
védőfelszerelések, eszközök használata
A tisztítás, fertőtlenítés hatásfokának ellenőrzése, mintavétel
A munkakörhöz kötött, a HACCP-vel kapcsolatos feladatok elvégzése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.1/0509-06
A tananyagelem megnevezése:
A munkaterület átvétele, anyagismeret-elmélet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Átveszi a munkaterületet
Megismeri az elvégzendő feladatot
Felméri a szükséges anyagokat, eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkaterület jellemzői
B típus Munkavégzéshez szükséges alap-, segéd-, járulékos és adalékanyagok
A típus Higiéniai követelmények
A típus Biztonságos munka feltételei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Higiéniás szemlélet
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
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Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az élelmiszer-ipari munkaterületek csoportosítása, jellemzése, a munkaterület átvételének
szabályai
A munkavégzés megkezdésének személyi és tárgyi feltételei
Élelmiszer-ipari az alap-, segéd-, járulékos-, adalékanyagok csoportosítása, jellemzése
Élelmiszer-ipari csomagolóanyagok csoportosítása, jellemzése
A gyártástechnológia során felhasználható anyagok csoportosítása, jellemzése, a
késztermék minőségére gyakorolt hatása
Az élelmiszeriparban használt anyagok tárolásának, szállításának, valamint az anyagok
mozgatásának szabályai
A termék gyártásához az anyagszükséglet felmérése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.2/0509-06
A tananyagelem megnevezése:
A munkaterület átvétele, anyagismeret gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Átveszi a munkaterületet
Megismeri az elvégzendő feladatot
Felméri a szükséges anyagokat, eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkaterület jellemzői
B típus Munkavégzéshez szükséges alap-, segéd-, járulékos és adalékanyagok
A típus Higiéniai követelmények
A típus Biztonságos munka feltételei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Higiéniás szemlélet
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 50%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
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Képzési idő:
27 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkaterület átvétele, az ellenőrzési feladatok elvégzése
Az alap-, segéd-, járulékos-, adalékanyagok és csomagolóanyagok felismerése,
felhasználási lehetőségeinek meghatározása
A gyártástechnológia során felhasználható anyagok felismerése
Az élelmiszeriparban használt anyagok tárolása, szállítása, valamint az anyagok mozgatása
A termék gyártásához az anyagszükséglet összeállítása, előkészítése használatra
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.1/0510-06
A tananyagelem megnevezése:
Az előkészítő műveletek elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Technológiai és/vagy termelési számításokat végez
Átveszi és előkészíti a gyártáshoz szükséges anyagokat
A munka megkezdése előtt ellenőrzi a gépeket, berendezéseket, eszközöket
Felügyeli a gépek, berendezések működését, szükség esetén beavatkozik
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakmai számítások
B típus Nyersanyagátvételi eljárások
B típus A gyártáshoz szükséges gépek, berendezések működési elve
C típus Kéziszerszámok, eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Feladattal vezetett kis csoportos szövegfeldolgozás 50%
Tesztfeladat megoldása 25%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
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Képzési idő:
21 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A technológiai számítások alapjai
Alapműveletek, százalékszámolás, arányosság
Mértékegységek
Általános előkészítő műveletek az élelmiszeriparban
A nyersanyagok átvételének és előkészítésének általános szabályai
A nyersanyagok mennyiség- és minőségellenőrzésének alapjai
Az előkészítő műveletekhez általánosan használt gépek, berendezések működési elve,
üzemeltetésének lényeges szabályai, alapvető karbantartási ismeretek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.2/0510-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyártás előkészítő műveletek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Technológiai és/vagy termelési számításokat végez
Átveszi és előkészíti a gyártáshoz szükséges anyagokat
A munka megkezdése előtt ellenőrzi a gépeket, berendezéseket, eszközöket
Felügyeli a gépek, berendezések működését, szükség esetén beavatkozik
Részt vesz a karbantartási munkákban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakmai számítások
B típus Nyersanyagátvételi eljárások
B típus Gépkezelés
C típus A gépek, berendezések karbantartása
C típus Kéziszerszámok, eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
5. szint Komplex eszközhasználati képesség
4. szint Nyersanyagátvételhez szükséges laboreszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések 25%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Műveletek gyakorlása 25%
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A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
22 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyártáshoz szükséges anyagok mennyiségének kiszámítása
A gyártáshoz szükséges anyagok átvétele, előkészítése
A gyártáshoz szükséges anyagok mennyiségének és minőségének ellenőrzése
A gyártáshoz szükséges anyagok előkészítéséhez általánosan használt gépek és
berendezések üzemelés előtti ellenőrzése, működés közbeni felügyelete
Részvétel a napi karbantartási feladatokban
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.1/0510-06
A tananyagelem megnevezése:
A befejező műveletek elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Technológiai és/vagy termelési számításokat végez
Előkészíti, ellenőrzi a csomagolóanyagokat, csomagolja a készterméket
A készterméket átadja a hűtő- vagy tároló raktárnak és/vagy elvégzi a raktározást
A hatályos szabályozások szerint kezeli a képződő hulladékot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakmai számítások
B típus A gyártáshoz szükséges gépek, berendezések működési elve
C típus Kéziszerszámok, eszközök
B típus Csomagolóanyagok, csomagolóeszközök
B típus A raktározás alapelvei
B típus Hűtő- és tároló raktározás
B típus Hulladékkezelési eljárások
D típus Melléktermékek hasznosítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Csomagolási jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Feladattal vezetett kis csoportos szövegfeldolgozás 45%
Tesztfeladat megoldása 15%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
27 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Veszteségszámítás, csomagolóanyag-szükséglet kiszámításának matematikai alapjai
A csomagológépek teljesítménye
A befejező műveletek csoportosítása, jellemzése
Az élelmiszeriparban általánosan használt csomagolóanyagok, csomagolóeszközök,
gépek, berendezések csoportosítása, jellemzése
Az élelmiszer-ipari termékek tárolási módjai, tárolási paraméterek
A legjellemzőbb tárolási módok
A befejező műveletek során képződő hulladékok kezelésének szabályai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.2/0510-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyártást befejező műveletek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Technológiai és/vagy termelési számításokat végez
Előkészíti, ellenőrzi a csomagolóanyagokat, csomagolja a készterméket
A készterméket átadja a hűtő- vagy tároló raktárnak és/vagy elvégzi a raktározást
A hatályos szabályozások szerint kezeli a képződő hulladékot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakmai számítások
B típus Gépkezelés
C típus A gépek, berendezések karbantartása
C típus Kéziszerszámok, eszközök
B típus Hűtő- és tároló raktározás
B típus Hulladékkezelési eljárások
D típus Melléktermékek hasznosítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
5. szint Komplex eszközhasználati képesség
3. szint Csomagolási jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
22 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Veszteségszámítás
Csomagolóanyag-szükséglet kiszámítása
Teljesítményszámítás
Csomagolóanyag ellenőrzése, előkészítése
Késztermék csomagolása különböző módszerekkel
Az élelmiszerek raktározása, hűtve tárolása, fagyasztva tárolása
A tárolási paraméterek ellenőrzése
A befejező műveletek során képződő hulladékok kezelése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.1/0511-06
A tananyagelem megnevezése:
Az alapmérések elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapanyagot vizsgál és/vagy ellenőriz
Gyártásközi vizsgálatokat végez
Készterméket ellenőriz és/vagy minősít
Előírásoknak megfelelően mintát vesz
Beállítja az előírt paramétereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Laboratóriumi alapmérések, alapműveletek
C típus Fizikai, kémiai, mikrobiológiai vizsgálatok
B típus Mintavétel
B típus Alapanyag-minősítés
B típus Késztermék-minősítés
B típus Gyártásközi ellenőrzések alapelvei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás
Matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Tesztfeladat megoldása 20%
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A képzési helyszín jellege:
Laboratórium
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
23 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Laboratóriumi rendszabályok
Az élelmiszervizsgálatokhoz általánosan használt laboratóriumi eszközök csoportosítása,
jellemzése
A vegyszerek kezelésének, felhasználásának szabályai
A tömegmérés mértékegységei, eszközei, szabályai
A térfogatmérés mértékegységei, eszközei, szabályai
A sűrűségmérés módszerei, eszközei, mértékegységei
Szabályos mintavétel
Alapanyagok ellenőrzése, vizsgálata, az alkalmazható módszerek
Gyártásközi vizsgálatok fogalma, szükségessége, alkalmazható módszerei
Késztermékek vizsgálata, alkalmazható módszerek
Érzékszervi bírálat szempontjai, az élelmiszerek minősítése
A mikrobiológiai vizsgálatok célja, általánosan használt módszerei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.2/0511-06
A tananyagelem megnevezése:
Alapmérések gyakorlati megoldásai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapanyagot vizsgál és/vagy ellenőriz
Gyártásközi vizsgálatokat végez
Készterméket ellenőriz és/vagy minősít
Előírásoknak megfelelően mintát vesz
Beállítja az előírt paramétereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Laboratóriumi alapmérések, alapműveletek
C típus Fizikai, kémiai, mikrobiológiai vizsgálatok
B típus Mintavétel
B típus Alapanyag-minősítés
B típus Késztermék-minősítés
B típus Gyártásközi ellenőrzések alapelvei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mennyiségérzék
4. szint Labortechnikai eszközök használata
5. szint Elemi számolási készség
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás
Matematikai készség
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések 40%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 25%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Műveletek gyakorlása 15%
A képzési helyszín jellege:
Laboratórium
Szaktanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Eszközismeret, vegyszerismeret
Az eszközök tisztántartása
Tömeg-, térfogat- és sűrűségmérés
Mintavétel
Alapanyagok fizikai, kémiai, mikrobiológiai vizsgálata
Gyártásközi vizsgálatok mintavételi helyein mintavétel
Gyártásközi fizikai, kémiai és mikrobiológiai vizsgálatok
Késztermékek fizikai, kémiai, mikrobiológiai vizsgálata, minősítése
Az élelmiszervizsgálatok eredményeinek megadása, értékelése manuálisan és/vagy
számítógéppel
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7. TANANYAGEGYSÉG

412/2.0/0511-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.1/0511-06
A tananyagelem megnevezése:
A dokumentálás alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Adatot rögzít, feldolgoz, szolgáltat, dokumentál
Elkészíti az előírt összesítőket, jelentéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Adatok bevitele, számítógépes feldolgozása
C típus Dokumentumok, naplók vezetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás
Matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
7 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az adatrögzítés, dokumentálás, adatszolgáltatás szükségessége, alapvető szabályai
Összesítők, jelentések készítésének célja, szempontjai, eredményeinek felhasználhatósága
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.2/0511-06
A tananyagelem megnevezése:
Dokumentálás a gyakorlatban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Adatot rögzít, feldolgoz, szolgáltat, dokumentál
Elkészíti az előírt összesítőket, jelentéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Adatok bevitele, számítógépes feldolgozása
C típus Dokumentumok, naplók vezetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás
Matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Szaktanterem
Képzési idő:
11 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Számítógépes programok (Word, Excel, egyéb) használata az adatfeldolgozásban
Az élelmiszertermelésben használt összesítők, jelentések, dokumentációk elkészítése
Az élelmiszertermelésben használt nyomtatványok kitöltése
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8. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.1/0511-06
A tananyagelem megnevezése:
A vállalkozási és kereskedelmi ismeretek elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vállalkozást indít, működtet
Kereskedelmi tevékenységet folytat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gazdálkodási alapismeretek
C típus Vállalkozási alapismeretek
C típus Kereskedelmi és marketing alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás
Matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem

88

Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vállalkozási lehetőségek, az élelmiszer-ipari tevékenység lehetséges jogi formái
A legfontosabb közgazdasági alapfogalmak, a gazdaságossági és hatékonysági mutatók
A bizonylatolás alapelvei, a bizonylatok és számlák kezelésének szabályai
A vállalkozás létrehozása
A vállalkozás indításához szükséges engedélyek, az indítást engedélyező hatóságok,
szükséges iratok, dokumentumok
Az Európai Unióban elfogadott szakmai önéletrajz tartalmi jellemzői
Üzleti terv fogalma, készítéséhez szükséges alapismeretek
A vállalkozás működtetésével kapcsolatos feladatok
Társadalombiztosítási, adózási, leltározási, munkajogi alapismeretek
Leltározási, árképzési alapismeretek
A marketing jelentősége, szerepe
A kommunikáció alkalmazásának alapjai
A hitelfelvétel általános szabályai
A szerződés fogalma, a szerződéskötés alapvető szabályai
A számlakiállítás és számlakiegyenlítés alapvető szabályai
A fontosabb bizonylatok kitöltésének szabályai
Kereskedelmi tevékenység folytatásának alapszabályai
Általánosan használt bolti eszközök, berendezések kezelésének alapvető szabályai
Élelmiszerek forgalmazásának, tárolásának, szállításának higiéniai szabályai
A bolti eladás alapvető előírásai
Viselkedés és kommunikáció az eladás során
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.2/0511-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalkozás működtetése, kereskedelmi tevékenység
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vállalkozást indít, működtet
Kereskedelmi tevékenységet folytat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gazdálkodási alapismeretek
C típus Vállalkozási alapismeretek
C típus Kereskedelmi és marketing alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Mennyiségérzék
3. szint Köznyelvi beszédkészség
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Numerikus gondolkodás
Matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság
Elkötelezettség
Kézügyesség
Elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanbolt
Számítógép-terem
Képzési idő:
15 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Önéletrajz írás
Alapdokumentumok kitöltése
Szerződésformák elkészítése
Adózási dokumentumok kitöltése
Számlakészítés
Számítógépes programok (Word, Excel, egyéb) használata a feladatok elvégzéséhez
Bolti eszközök, berendezések kezelése, próbaeladás
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.1/1129-06
A tananyagelem megnevezése:
Élelmiszertechnológiák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Oktatást szervez, tart
Továbbképzést tart és képzésben részesül
Gyártás és gyártmányfejlesztésre javaslatot tesz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkaterület technológiai folyamatának ismerete
B típus Gyártás és gyártmányfejlesztési ismeretek
B típus Termelési terv ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Döntésképesség
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 30%
Technológiai minták elemzése 30%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Termelő tanműhely
Alapozó tanműhely
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alapfogalmak ismerete: technológiai folyamat, művelet, azok jellemzői
Az élelmiszeripar általános technológiai folyamatai, gépek teljesítménye, különböző
munkafolyamatok munkaerőigénye
Gyártástechnológiai folyamatok
Késztermékek csoportosítása, jellemzői
A piaci igények felmérése, gyártmányfejlesztés előkészítése, tárolási próbák, minősítések
Az éves, havi, napi termelési terv készítésének menete, amely a beérkezett alapanyag és
kereskedelem igényének megfelelően készül
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.1/1129-06
A tananyagelem megnevezése:
Szabályozók az élelmiszeriparban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és betartatja a vagyon- és titokvédelmi előírásokat
Betartja és betartatja az élelmiszer-higiéniáról szóló jogszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Környezetvédelem és az élelmiszeripar kapcsolata
B típus Hulladékok és jellemzői
B típus Veszélyes hulladékok ismerete
B típus Vízvédelem
B típus Levegővédelem
B típus Zajvédelem
B típus Jó Higiéniai Gyakorlatot (GHP)
B típus ISO-szabványsorozat
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
2. szint ECDL 7. m Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
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A képzési helyszín jellege:
Könyvtár
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
60 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az élelmiszertörvény és környezetvédelmi törvény ismerete
Élelmiszeripari vállalkozás létesítésének feltételei
Élelmiszerbiztonság
A hulladékok törvény szerinti csoportosítása, jellemzői, kezelésük
A veszélyes hulladékok jellemzői
A víz szerepe az élelmiszeriparban, a vízvédelem előírásai
Zajvédelem az élelmiszeriparban
A levegő védelme az élelmiszeriparban
Higiéniai előírások az élelmiszeriparban
HACCP
Minőségbiztosítási rendszerek jellemzői
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.1/1129-06
A tananyagelem megnevezése:
Informatikai ismeretek alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Informatikai eszközöket használ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Létszámszükséglet meghatározásának ismerete
B típus Gépszükséglet meghatározásának ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m Adatbázis-kezelés
2. szint ECDL 6. m Prezentáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 50%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 50%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Tanterem
Képzési idő:
37 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
95
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/4.1/1129-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai számítások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Létszámszükségletet határoz meg
Gépszükségletet határoz meg
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Létszámszükséglet meghatározásának ismerete
B típus Gépszükséglet meghatározásának ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
2. szint ECDL 4. m Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m Adatbázis-kezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 60%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 40%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Tanterem
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Képzési idő:
50 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkafolyamatoknál a hatékony munkavégzéshez szükséges létszám felmérése,
folyamatmodellezés
A tervezett mennyiség ismeretében a kiszolgálógépek számának meghatározása (vevői
igények ismerete)
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13. TANANYAGEGYSÉG

412/1.0/1130-06

Szétválasztó
műveletek

azonosítója

sza
sza

412/1.1/1130-06
412/1.2/1130-06

40
0

0
0

0
39

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

79

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.1/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
A szétválasztó műveletek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tisztítóműveleteket hajtat végre
Osztályozást végeztet, ellenőriz
Válogatást végeztet, ellenőriz
Szűrést végeztet, ellenőriz
Szeparálást végeztet, ellenőriz
Ülepítést végeztet, ellenőriz
Sajtolást, préselést végeztet, ellenőriz
Szitálást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Tisztító műveletek jellemzői
B típus Osztályozás, válogatás jellemzői, módjai
B típus Ülepítés ismerete
B típus Szűrés ismerete
B típus Sajtolás, préselés jellemzői
B típus Szitálás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 60%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tisztítóműveletek célja, módjai, azok követelményei: mosás, szár-, mag-, héjeltávolítás
jellemzői
Az osztályozás és válogatás elvi magyarázata, szempontjai, követelmények ismerete
Az ülepítés mint fizikai szétválasztás elmélete
A különböző fázisokból álló anyag szétválasztása gravitációs és centrifugális erőtérben
A szűrés mint egyszerű szétválasztó művelet, folyadékból vagy gázból alakos részecskék
leválasztása, ennek elmélete
Préseléssel, sajtolással nyomáskülönbség létrehozásával végezhető művelet, amely alak,
forma kialakítására, illetve léelválasztásra irányul
Préselés során a sejtnedv leválasztásának elve, befolyásoló tényezők
A szitálás, mint szétválasztó művelet jellemzői
Követelmények a szitákkal szemben
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.2/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
A szétválasztás gyakorlati megoldása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tisztítóműveleteket hajtat végre
Osztályozást végeztet, ellenőriz
Válogatást végeztet, ellenőriz
Szűrést végeztet, ellenőriz
Szeparálást végeztet, ellenőriz
Ülepítést végeztet, ellenőriz
Sajtolást, préselést végeztet, ellenőriz
Szitálást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Tisztító műveletek jellemzői
B típus Osztályozás, válogatás jellemzői, módjai
B típus Ülepítés ismerete
B típus Szűrés ismerete
B típus Sajtolás, préselés jellemzői
B típus Szitálás
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
39 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tisztítóműveletek végrehajtása
A mosás, szár-, mag-, héjeltávolítás végrehajtása, követelmények a berendezések
működtetésével szemben
Az osztályozás, válogatás végrehajtása, követelmények a berendezések működésével
szemben
Az ülepítés gyakorlati megvalósítása, befolyásoló tényezők
A szűrés gyakorlati alkalmazása, az anyag előkészítése, változások, szűrési módok
gyakorlati megvalósítása
A préselés gyakorlati megvalósítása, a léhozamot befolyásoló tényezők
A szitálás gyakorlati alkalmazása
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14. TANANYAGEGYSÉG

412/2.0/1130-06

Szétválasztó- és
anyagátadási
művelet

jellege

azonosítója

sza

412/2.1/1130-06

4

0

0

sza

412/2.2/1130-06

0

0

6

összes

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.1/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
A víz jellemzői, felhasználása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vízelőkészítést végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vízelőkészítés módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 60%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vízzel szemben támasztott követelmények
A víz jellemzői, felhasználása
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.2/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízelőkészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vízelőkészítést végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vízelőkészítés módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A víz összetevőinek meghatározása
Előkészítése a késztermékektől függően
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15. TANANYAGEGYSÉG

412/3.0/1130-06

Homogenizáló
műveletek

azonosítója

sza
sza

412/3.1/1130-06
412/3.2/1130-06

20
0

0
0

0
18

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

38

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.1/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
A homogenizálás elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Aprító műveletet végeztet, ellenőriz (kézzel és/vagy géppel)
Homogenizálást végeztet, ellenőriz (oldás, keverés, egyneműsítés)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Aprító műveletek célja, módjai, alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
Írásos elemzések készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az aprítás célja, módjai, az aprítási fok jelentősége
Az aprítás energiaigénye, berendezések
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.2/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
A homogenizálás gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Aprító műveletet végeztet, ellenőriz (kézzel és/vagy géppel)
Homogenizálást végeztet, ellenőriz (oldás, keverés, egyneműsítés)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Aprító műveletek célja, módjai, alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az aprítás gyakorlati megvalósítása
A berendezések megválasztása, működtetése
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16. TANANYAGEGYSÉG

412/4.0/1130-06

Kalorikus
műveletek

azonosítója

sza
sza

412/4.1/1130-06
412/4.2/1130-06

88
0

0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
160
72

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/4.1/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
Kalorikus műveletek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előfőzést, főzést végeztet, ellenőriz
Sütést végeztet, ellenőriz
Pörkölést végeztet, ellenőriz
Besűrítést, bepárlást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Előfőzés, főzés, sütés, pörkölés jellemzői, paraméterei, folyamatai
B típus Bepárlás folyamata, végrehajtásának ismerete
B típus Szárítás jellemzői, folyamatai, végrehajtásának ismerete
B típus Pasztőrözés célja, módjai, alkalmazásának ismerete
B típus Sterilezés jellemzői, végrehajtásának ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Csomagolási jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
88 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az előfőzés, főzés, sütés, pörkölés hőközléssel járó művelet, mely megváltoztatja a
nyersanyag tulajdonságait
A változások magyarázata, befolyásoló tényezők
A bepárlás, híg levek koncentrálása forralással
A művelet módjai-, azok jellemzői és alkalmazása a gazdaságosság figyelembe vételével
A sterilezés hőközlésen alapuló tartósító eljárás
Elmélete, befolyásoló tényezők
A mikroorganizmusok elpusztítására irányuló kalorikus művelet, általában a vegetatív
alakok pusztítását jelenti
Az elmélete, módjai és azok jellemzői
Befolyásoló tényezők, hőbehatolás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/4.2/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
Kalorikus műveletek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előfőzést, főzést végeztet, ellenőriz
Sütést végeztet, ellenőriz
Pörkölést végeztet, ellenőriz
Besűrítést, bepárlást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Előfőzés, főzés, sütés, pörkölés jellemzői, paraméterei, folyamatai
B típus Bepárlás folyamata, végrehajtásának ismerete
B típus Szárítás jellemzői, folyamatai, végrehajtásának ismerete
B típus Pasztőrözés célja, módjai, alkalmazásának ismerete
B típus Sterilezés jellemzői, végrehajtásának ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Csomagolási jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Élelmiszeripari laboratórium
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
72 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hőközlő műveletek módjai, alkalmazása, a berendezések elvi működése, működtetése
A műveletet befolyásoló tényezők, a műveletek ellenőrzése
Oldatok készítése
A bepárlás módjai, végrehajtása
Bepárlás légköri nyomáson és légritkított térben
Berendezései
A sterilezés alkalmazása az élelmiszerek tartósítására
Gyakorlati megvalósítás
A pasztőrözés végrehajtása, a közönséges és egyéb pasztőrözési eljárások
Szakaszos és folytonos berendezések működtetése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

17. TANANYAGEGYSÉG

412/5.0/1130-06

Anyagátadási
műveletek

azonosítója

sza
sza

412/5.1/1130-06
412/5.2/1130-06

20
0

0
0

0
20

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

40

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/5.1/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagátadási műveletek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szárítást végeztet, ellenőriz
Fermentálást végeztet, ellenőriz
Érlelést végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szárítás jellemzői, folyamatai, végrehajtásának ismerete
B típus Fermentálás folyamatainak ismerete
B típus Érlelés folyamata, jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
Írásos elemzések készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szárítás a nyersanyagok szabadvíz tartalmának csökkentése
A szárítás folyamata, szakaszai, befolyásoló tényezők
Fermentálás
A folyamat lejátszódása, szakaszai, befolyásoló tényezők
Az érlelés során lejátszódó folyamatok, változások
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/5.2/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagátadási műveletek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szárítást végeztet, ellenőriz
Fermentálást végeztet, ellenőriz
Érlelést végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szárítás jellemzői, folyamatai, végrehajtásának ismerete
B típus Fermentálás folyamatainak ismerete
B típus Érlelés folyamata, jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
20 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szárítás módjai, berendezései és azok működtetése
A paraméterek helyes megválasztása
A fermentálás alkalmazása a termékek gyártása során
A folyamatok szabályozása, paraméterek megválasztása
Az érlelés szabályozása a termékek gyártástechnológiai folyamataiban
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18. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/6.1/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
A hőelvonás elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hűtést végeztet, ellenőriz
Fagyasztást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hűtés, fagyasztás jellemzői, folyamatai, paraméterei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
Írásos elemzések készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hőelvonás hatása az élő szervezetekre, az előidézett változások
Követelmények a művelettel szemben
A hideg energia előállítása
A fagyasztás elmélete, változások, módok és jellemzői
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/6.2/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
Hőelvonás a gyakorlatban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hűtést végeztet, ellenőriz
Fagyasztást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hűtés, fagyasztás jellemzői, folyamatai, paraméterei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
20 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hőelvonás alkalmazása a nyersanyag tárolása során
A fagyasztás módjai, fagyasztott termékek tárolása, a paraméterek megválasztása
Változások a hőelvonás során
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19. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.1/1131-06
A tananyagelem megnevezése:
Szőlőtermesztés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Próbaszüretet végez, irányít
Meghatározza a szüret időpontját, szüreti tervet készít
Biotechnológiai folyamatokat irányít, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szőlőgondozás, -szaporítás ismerete
B típus Borvidékek jellemzői és a szőlőfajták ismerete
B típus Boripar segédanyagainak ismerete
B típus Adalékanyagok ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Nyersanyagátvételi eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
Írásos elemzések készítése 5%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 5%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tangazdaság
Képzési idő:
55 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szőlőtermesztés feltételeinek ismerete, szaporítás, szőlőkártevők
Ültetvények létesítése, szőlőfajták ismerete
Biotermesztés
Borvidékek és körzetek ismerete, üzemtelepítési szempontok ismerete
A szüretelés előkészítésének és bonyolításának ismerete
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.2/1131-06
A tananyagelem megnevezése:
Szőlőtermesztés, betakarítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Próbaszüretet végez, irányít
Meghatározza a szüret időpontját, szüreti tervet készít
Biotechnológiai folyamatokat irányít, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Nyersanyagátvételi eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 40%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Műveletek gyakorlása 5%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 35%
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A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szőlőfajták borászati szempontból fontos tulajdonságainak ismerete
Próbaszüretelés, minősítés végrehajtása
Borvidékek szőlőfajtái
A szüretelési terv készítése
Biotermesztés írányítása
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20. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.1/1131-06
A tananyagelem megnevezése:
Mustnyerés és feldolgozás elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Cefrekészítést és kezelést végeztet
Biotechnológiai folyamatokat irányít, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szőlőfeldolgozás előkészítő műveleteinek ismerete
B típus Must jellemzői és előkészítésének ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Folyamatábra olvasása
4. szint Nyersanyagátvételi eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 15%
Írásos elemzések készítése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanműhely
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Képzési idő:
92 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szőlőfeldolgozó jellemzői
A nyersanyag szállításának jellemzői, átvétel, minősítés szempontjai
A feldolgozás műveletei: zúzás, bogyózás, cefrekezelés, léelválasztás, sajtolás
műveleteinek célja, berendezései, a műveletek jellemzői
A must összetétele, összetételének módosítása, hőkezelése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.2/1131-06
A tananyagelem megnevezése:
Mustnyerés és feldolgozás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Cefrekészítést és kezelést végeztet
Biotechnológiai folyamatokat irányít, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szőlőfeldolgozás előkészítő műveleteinek ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Folyamatábra olvasása
4. szint Nyersanyagátvételi eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 10%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 30%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
Tangazdaság
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
98 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szőlőfeldolgozás során a nyersanyag átvétele, minősítése
A feldolgozó műveletek berendezéseinek működtetése, paraméterek ellenőrzése
A fehér- és vörösbor előállításának folyamatában a berendezések kezelése, a cefre
kezelése, a folyamat irányítása
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21. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.1/1131-06
A tananyagelem megnevezése:
Borkezelés elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Iskolázási műveletek ismerete
C típus Pezsgőgyártás elméleti ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Folyamatábra olvasása
3. szint Diagram kitöltése
4. szint Nyersanyagátvételi eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Üzemlátogatás pezsgőgyártó üzemben
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Képzési idő:
100 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A borok harmonizálásának célja, módjai
A házasítás elmélete
Sav-, cukor- és alkoholtartalom megváltoztatásának ismerete
Szín és ízjavítás
A borok tisztításának ismerete: fejtés, szeparálás, derítés, szűrés elmélete, folyamatai
A pezsgőgyártás elmélete
Alapanyag kiválasztás, előkészítés, érlelés, seprőtelenítés, palackozás
Pezsgőgyártás tankeljárással
Egyéb szénsavtartalmú borok gyártásának elmélete
A borkezelés anyagainak ismerete, azok szerepe a gyártástechnológiában: kénező, derítő-,
szűrő- és stabilizáló anyagok. A bor tárolására, szállítására, forgalmazására használt
segédanyagok és jellemzői
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.2/1131-06
A tananyagelem megnevezése:
Borkezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Borkezelést, érlelést irányít
Észleli és javítja a borkezelés hibáit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Iskolázási műveletek ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Folyamatábra olvasása
3. szint Diagram kitöltése
4. szint Nyersanyagátvételi eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Technológiai minták elemzése 50%
Anyagminták azonosítása 20%
Szolgáltatási napló vezetése 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
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A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Üzemlátogatás szőlőfeldolgozó üzemben
Képzési idő:
93 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az összetevők mennyiségének megváltoztatása, az összetevők ellenőrzése
A sav-, cukor- és alkoholtartalom megváltoztatásának módjai, végrehajtása, fejtés,
szeparálás, derítés gyakorlati megvalósítása
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22. TANANYAGEGYSÉG

412/4.0/1131-06

Italismeret

azonosítója

szk
szk

412/4.1/1131-06
412/4.2/1131-06

50
0

0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
108
58

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/4.1/1131-06
A tananyagelem megnevezése:
Borminősítés elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Bort bírál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Borminősítés ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Folyamatábra olvasása
3. szint Diagram kitöltése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Információk önálló rendszerezése 30%
Leírás készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Élelmiszervizsgáló laboratórium
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Képzési idő:
50 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A bor összetétele
A minősítés elmélete
A minősítés szabályainak ismerete
A borminták értékelésének elmélete
A borok szerepe a gasztronómiában
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/4.2/1131-06
A tananyagelem megnevezése:
Borminősítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Bort bírál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Borminősítés ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Folyamatábra olvasása
3. szint Diagram kitöltése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Technológiai minták elemzése 50%
Elemzés készítése tapasztalatokról 30%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
58 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A borok minősítése
A borminták értékelése

122

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

23. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/5.1/1131-06
A tananyagelem megnevezése:
Fehérbor előállítás elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Cefrekészítést és kezelést végeztet
Biotechnológiai folyamatokat irányít, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Fehér- és vörösbor előállításának ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Folyamatábra olvasása
4. szint Nyersanyagátvételi eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 15%
Írásos elemzések készítése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanműhely
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Képzési idő:
96 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fehérbor előállítása
A színkioldás célja, módjai
Erjedés lefolyása, változások
Erjesztési módok
A must összetétele, összetételének módosítása, hőkezelése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/5.2/1131-06
A tananyagelem megnevezése:
Fehérbor előállítás gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Cefrekészítést és kezelést végeztet
Biotechnológiai folyamatokat irányít, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Fehér- és vörösbor előállításának ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Folyamatábra olvasása
4. szint Nyersanyagátvételi eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 10%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 30%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
Tangazdaság
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
91 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fehérbor előállításának folyamatában a berendezések kezelése, a cefre kezelése, a
folyamat irányítása
A must összetétele, összetételének módosítása, hőkezelése

124

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/5.3/1131-06
A tananyagelem megnevezése:
Vörösborelőállítás elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Cefrekészítést és kezelést végeztet
Biotechnológiai folyamatokat irányít, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Fehér- és vörösbor előállításának ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Folyamatábra olvasása
4. szint Nyersanyagátvételi eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 15%
Írásos elemzések készítése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanműhely
Képzési idő:
88 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vörösbor előállítása
A színkioldás célja, módjai
Erjedés lefolyása, változások
Erjesztési módok
A must összetétele, összetételének módosítás, hőkezelése.
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/5.4/1131-06
A tananyagelem megnevezése:
Vörösborelőállítás gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Cefrekészítést és kezelést végeztet
Biotechnológiai folyamatokat irányít, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Fehér- és vörösbor előállításának ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 15%
Írásos elemzések készítése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanműhely
Képzési idő:
68 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vörösbor előállítása
A színkioldás célja, módjai
Erjedés lefolyása, változások
Erjesztési módok
A must összetétele, összetételének módosítás, hőkezelése
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Az 54 541 01 0010 54 02 azonosító számú, Cukoripari technikus megnevezésű elágazás szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

24. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.1/0509-06
A tananyagelem megnevezése:
Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem elméleti ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a munka-, tűz-, környezetvédelmi, higiéniai és a minőségbiztosítási előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka- és védőruhával szembeni követelmények
B típus Védőeszközök
A típus Biztonságos munka feltételei
B típus Környezetvédelmi, tűzvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkavédelem célja, feladata, területei, szervezete, fontosabb jogszabályai
A biztonságos munkavégzés tárgyi és személyi feltételei
Foglalkozási ártalom fogalma
Az ártalmak csoportosítása, okai, következményei és megelőzési lehetőségek
A tűzvédelem célja, feladatai
Az égés feltételei
Tűzveszélyes anyagok, tűzveszélyességi osztályba-sorolás
Tűzoltó anyagok és eszközök
Tennivalók tűz esetén
Baleset fogalma, csoportosítása, megelőzése
Tennivalók baleset esetében
Az elsősegélynyújtás alapvető szabályai
A környezetvédelem fogalma, jelentősége
A víz, a levegő, a környezet tisztaságának védelme
Szennyvízkezelés, hulladékkezelés. az élelmiszer-iparban alkalmazott környezetvédelmi
berendezések szerepe és fontossága
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.2/0509-06
A tananyagelem megnevezése:
Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a munka-, tűz-, környezetvédelmi, higiéniai és a minőségbiztosítási előírásokat
Felveszi a tevékenységéhez előírt munkaruhát, védőruhát és védőfelszerelést
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka- és védőruhával szembeni követelmények
B típus Védőeszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
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Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 50%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gépek, berendezések biztonságos üzemeltetése, kéziszerszámok biztonságos használata
Munkabiztonsági felszerelések, eszközök, védőruhák, használata
Egyéni és kollektív védőfelszerelések használata a biztonságos munkavégzéshez
Egyéni és kollektív védőeszközök használata a foglalkozási ártalmak csökkentéséhez
Tűzjelzők, tűzoltó-készülékek használatának ismerete
Elsősegélynyújtás alapszinten
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

25. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.1/0509-06
A tananyagelem megnevezése:
Minőségbiztosítás, higiénia elmélete az élelmiszeriparban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a munka-, tűz-, környezetvédelmi, higiéniai és a minőségbiztosítási előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkaterület jellemzői
B típus Élelmiszerbiztonság (HACCP) és minőségbiztosítás
A típus Higiéniai követelmények
B típus Tisztító- és fertőtlenítőszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Higiéniás szemlélet
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
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Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az élelmiszer-fertőzés, élelmiszer-mérgezés fogalma
A fertőzéseket, mérgezéseket okozó, jelentősebb mikroorganizmusok csoportosítása,
életfeltételeik, életjelenségeik
A mikrobák szaporodásának gátlása, elpusztításuk lehetőségei
Az élelmiszeripari higiénia személyi, gyártási és kereskedelmi jelentősége
A higiénia fogalma, személyi és tárgyi feltételei
A személyi és környezeti higiénia követelményei
Az élelmiszeriparban alkalmazott tisztító- és fertőtlenítőszerekkel szemben támasztott
követelmények, hatásmechanizmusuk
A fontosabb tisztító- és fertőtlenítőszerek jellemzése
A tisztításhoz használt víz minőségi követelményei
Tisztítási, fertőtlenítési eljárások jellemzése
Kézi és gépi tisztítás
A tisztítás, fertőtlenítés hatásfokát befolyásoló tényezők
A tisztítás, fertőtlenítés eredményességének mérésére szolgáló módszerek
A HACCP fogalma, szerepe, biztosításának lehetőségei
Az élelmiszerek előállítására, forgalomba hozatalára vonatkozó és a termeléssel
kapcsolatos higiéniai ismeretek
Minőség-ellenőrzés, minőségbiztosítás, minőségszabályozás fogalma, szerepe az
élelmiszeriparban
A minőségbiztosítással kapcsolatos feladatok
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.2/0509-06
A tananyagelem megnevezése:
Minőségbiztosítási és higiéniai gyakorlat az élelmiszer-iparban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a munka-, tűz-, környezetvédelmi, higiéniai és a minőségbiztosítási előírásokat
Elvégzi az előírt tisztítási és fertőtlenítési munkákat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Élelmiszerbiztonság (HACCP) és minőségbiztosítás
A típus Higiéniai követelmények
B típus Tisztító- és fertőtlenítőszerek
C típus Takarítási, tisztítási, fertőtlenítési módok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Higiéniás szemlélet
A környezet tisztántartása
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 50%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
32 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A személyi higiénia biztosítása
Fekete-fehér öltözőrendszer szabályos használata, a személyi higiéniával kapcsolatos
előírások betartása munkavégzés közben
A termék-előállítás higiéniájának biztosítása
Tisztítási, fertőtlenítési feladatok elvégzése
Kézi és gépi tisztítás
Tisztító- és fertőtlenítő anyagok használata, oldatkészítés, töménységellenőrzés
A munkavédelmi és biztonsági előírások betartása a tisztítás, fertőtlenítés során, egyéni
védőfelszerelések, eszközök használata
A tisztítás, fertőtlenítés hatásfokának ellenőrzése, mintavétel
A munkakörhöz kötött, a HACCP-vel kapcsolatos feladatok elvégzése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.1/0509-06
A tananyagelem megnevezése:
A munkaterület átvétele, anyagismeret-elmélet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Átveszi a munkaterületet
Megismeri az elvégzendő feladatot
Felméri a szükséges anyagokat, eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkaterület jellemzői
B típus Munkavégzéshez szükséges alap-, segéd-, járulékos és adalékanyagok
A típus Higiéniai követelmények
A típus Biztonságos munka feltételei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Higiéniás szemlélet
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az élelmiszer-ipari munkaterületek csoportosítása, jellemzése, a munkaterület átvételének
szabályai
A munkavégzés megkezdésének személyi és tárgyi feltételei
Élelmiszer-ipari az alap-, segéd-, járulékos-, adalékanyagok csoportosítása, jellemzése
Élelmiszer-ipari csomagolóanyagok csoportosítása, jellemzése
A gyártástechnológia során felhasználható anyagok csoportosítása, jellemzése, a
késztermék minőségére gyakorolt hatása
Az élelmiszeriparban használt anyagok tárolásának, szállításának, valamint az anyagok
mozgatásának szabályai
A termék gyártásához az anyagszükséglet felmérése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.2/0509-06
A tananyagelem megnevezése:
A munkaterület átvétele, anyagismeret gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Átveszi a munkaterületet
Megismeri az elvégzendő feladatot
Felméri a szükséges anyagokat, eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkaterület jellemzői
B típus Munkavégzéshez szükséges alap-, segéd-, járulékos és adalékanyagok
A típus Higiéniai követelmények
A típus Biztonságos munka feltételei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Higiéniás szemlélet
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 50%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
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A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
27 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkaterület átvétele, az ellenőrzési feladatok elvégzése
Az alap-, segéd-, járulékos-, adalékanyagok és csomagolóanyagok felismerése,
felhasználási lehetőségeinek meghatározása
A gyártástechnológia során felhasználható anyagok felismerése
Az élelmiszeriparban használt anyagok tárolása, szállítása, valamint az anyagok mozgatása
A termék gyártásához az anyagszükséglet összeállítása, előkészítése használatra
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.1/0510-06
A tananyagelem megnevezése:
Az előkészítő műveletek elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Technológiai és/vagy termelési számításokat végez
Átveszi és előkészíti a gyártáshoz szükséges anyagokat
A munka megkezdése előtt ellenőrzi a gépeket, berendezéseket, eszközöket
Felügyeli a gépek, berendezések működését, szükség esetén beavatkozik
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakmai számítások
B típus Nyersanyagátvételi eljárások
B típus A gyártáshoz szükséges gépek, berendezések működési elve
C típus Kéziszerszámok, eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Feladattal vezetett kis csoportos szövegfeldolgozás 50%
Tesztfeladat megoldása 25%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
21 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A technológiai számítások alapjai
Alapműveletek, százalékszámolás, arányosság
Mértékegységek
Általános előkészítő műveletek az élelmiszeriparban
A nyersanyagok átvételének és előkészítésének általános szabályai
A nyersanyagok mennyiség- és minőségellenőrzésének alapjai
Az előkészítő műveletekhez általánosan használt gépek, berendezések működési elve,
üzemeltetésének lényeges szabályai, alapvető karbantartási ismeretek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.2/0510-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyártás előkészítő műveletek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Technológiai és/vagy termelési számításokat végez
Átveszi és előkészíti a gyártáshoz szükséges anyagokat
A munka megkezdése előtt ellenőrzi a gépeket, berendezéseket, eszközöket
Felügyeli a gépek, berendezések működését, szükség esetén beavatkozik
Részt vesz a karbantartási munkákban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakmai számítások
B típus Nyersanyagátvételi eljárások
B típus Gépkezelés
C típus A gépek, berendezések karbantartása
C típus Kéziszerszámok, eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
5. szint Komplex eszközhasználati képesség
4. szint Nyersanyagátvételhez szükséges laboreszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések 25%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Műveletek gyakorlása 25%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
22 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyártáshoz szükséges anyagok mennyiségének kiszámítása
A gyártáshoz szükséges anyagok átvétele, előkészítése
A gyártáshoz szükséges anyagok mennyiségének és minőségének ellenőrzése
A gyártáshoz szükséges anyagok előkészítéséhez általánosan használt gépek és
berendezések üzemelés előtti ellenőrzése, működés közbeni felügyelete
Részvétel a napi karbantartási feladatokban
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.1/0510-06
A tananyagelem megnevezése:
A befejező műveletek elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Technológiai és/vagy termelési számításokat végez
Előkészíti, ellenőrzi a csomagolóanyagokat, csomagolja a készterméket
A készterméket átadja a hűtő- vagy tároló raktárnak és/vagy elvégzi a raktározást
A hatályos szabályozások szerint kezeli a képződő hulladékot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakmai számítások
B típus A gyártáshoz szükséges gépek, berendezések működési elve
C típus Kéziszerszámok, eszközök
B típus Csomagolóanyagok, csomagolóeszközök
B típus A raktározás alapelvei
B típus Hűtő- és tároló raktározás
B típus Hulladékkezelési eljárások
D típus Melléktermékek hasznosítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Csomagolási jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Feladattal vezetett kis csoportos szövegfeldolgozás 45%
Tesztfeladat megoldása 15%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
27 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Veszteségszámítás, csomagolóanyag-szükséglet kiszámításának matematikai alapjai
A csomagológépek teljesítménye
A befejező műveletek csoportosítása, jellemzése
Az élelmiszeriparban általánosan használt csomagolóanyagok, csomagolóeszközök, gépek,
berendezések csoportosítása, jellemzése
Az élelmiszer-ipari termékek tárolási módjai, tárolási paraméterek
A legjellemzőbb tárolási módok
A befejező műveletek során képződő hulladékok kezelésének szabályai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.2/0510-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyártást befejező műveletek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Technológiai és/vagy termelési számításokat végez
Előkészíti, ellenőrzi a csomagolóanyagokat, csomagolja a készterméket
A készterméket átadja a hűtő- vagy tároló raktárnak és/vagy elvégzi a raktározást
A hatályos szabályozások szerint kezeli a képződő hulladékot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakmai számítások
B típus Gépkezelés
C típus A gépek, berendezések karbantartása
C típus Kéziszerszámok, eszközök
B típus Hűtő- és tároló raktározás
B típus Hulladékkezelési eljárások
D típus Melléktermékek hasznosítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
5. szint Komplex eszközhasználati képesség
3. szint Csomagolási jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
22 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Veszteségszámítás
Csomagolóanyag-szükséglet kiszámítása
Teljesítményszámítás
Csomagolóanyag ellenőrzése, előkészítése
Késztermék csomagolása különböző módszerekkel
Az élelmiszerek raktározása, hűtve tárolása, fagyasztva tárolása
A tárolási paraméterek ellenőrzése
A befejező műveletek során képződő hulladékok kezelése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.1/0511-06
A tananyagelem megnevezése:
Az alapmérések elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapanyagot vizsgál és/vagy ellenőriz
Gyártásközi vizsgálatokat végez
Készterméket ellenőriz és/vagy minősít
Előírásoknak megfelelően mintát vesz
Beállítja az előírt paramétereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Laboratóriumi alapmérések, alapműveletek
C típus Fizikai, kémiai, mikrobiológiai vizsgálatok
B típus Mintavétel
B típus Alapanyag-minősítés
B típus Késztermék-minősítés
B típus Gyártásközi ellenőrzések alapelvei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás
Matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Tesztfeladat megoldása 20%
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A képzési helyszín jellege:
Laboratórium
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
23 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Laboratóriumi rendszabályok
Az élelmiszervizsgálatokhoz általánosan használt laboratóriumi eszközök csoportosítása,
jellemzése
A vegyszerek kezelésének, felhasználásának szabályai
A tömegmérés mértékegységei, eszközei, szabályai
A térfogatmérés mértékegységei, eszközei, szabályai
A sűrűségmérés módszerei, eszközei, mértékegységei
Szabályos mintavétel
Alapanyagok ellenőrzése, vizsgálata, az alkalmazható módszerek
Gyártásközi vizsgálatok fogalma, szükségessége, alkalmazható módszerei
Késztermékek vizsgálata, alkalmazható módszerek
Érzékszervi bírálat szempontjai, az élelmiszerek minősítése
A mikrobiológiai vizsgálatok célja, általánosan használt módszerei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.2/0511-06
A tananyagelem megnevezése:
Alapmérések gyakorlati megoldásai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapanyagot vizsgál és/vagy ellenőriz
Gyártásközi vizsgálatokat végez
Készterméket ellenőriz és/vagy minősít
Előírásoknak megfelelően mintát vesz
Beállítja az előírt paramétereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Laboratóriumi alapmérések, alapműveletek
C típus Fizikai, kémiai, mikrobiológiai vizsgálatok
B típus Mintavétel
B típus Alapanyag-minősítés
B típus Késztermék-minősítés
B típus Gyártásközi ellenőrzések alapelvei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mennyiségérzék
4. szint Labortechnikai eszközök használata
5. szint Elemi számolási készség
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás
Matematikai készség
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések 40%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 25%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Műveletek gyakorlása 15%
A képzési helyszín jellege:
Laboratórium
Szaktanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Eszközismeret, vegyszerismeret
Az eszközök tisztántartása
Tömeg-, térfogat- és sűrűségmérés
Mintavétel
Alapanyagok fizikai, kémiai, mikrobiológiai vizsgálata
Gyártásközi vizsgálatok mintavételi helyein mintavétel
Gyártásközi fizikai, kémiai és mikrobiológiai vizsgálatok
Késztermékek fizikai, kémiai, mikrobiológiai vizsgálata, minősítése
Az élelmiszervizsgálatok eredményeinek megadása, értékelése manuálisan és/vagy
számítógéppel
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gyakorlati
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azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

18

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.1/0511-06
A tananyagelem megnevezése:
A dokumentálás alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Adatot rögzít, feldolgoz, szolgáltat, dokumentál
Elkészíti az előírt összesítőket, jelentéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Adatok bevitele, számítógépes feldolgozása
C típus Dokumentumok, naplók vezetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás
Matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
7 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az adatrögzítés, dokumentálás, adatszolgáltatás szükségessége, alapvető szabályai
Összesítők, jelentések készítésének célja, szempontjai, eredményeinek felhasználhatósága
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.2/0511-06
A tananyagelem megnevezése:
Dokumentálás a gyakorlatban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Adatot rögzít, feldolgoz, szolgáltat, dokumentál
Elkészíti az előírt összesítőket, jelentéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Adatok bevitele, számítógépes feldolgozása
C típus Dokumentumok, naplók vezetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás
Matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Szaktanterem
Képzési idő:
11 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Számítógépes programok (Word, Excel, egyéb) használata az adatfeldolgozásban
Az élelmiszertermelésben használt összesítők, jelentések, dokumentációk elkészítése
Az élelmiszertermelésben használt nyomtatványok kitöltése
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31. TANANYAGEGYSÉG

412/3.0/0511-06

Gazdálkodás és
kereskedelem

azonosítója

sza
sza

412/3.1/0511-06
412/3.2/0511-06

18
0

0
0

0
15

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

33

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.1/0511-06
A tananyagelem megnevezése:
A vállalkozási és kereskedelmi ismeretek elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vállalkozást indít, működtet
Kereskedelmi tevékenységet folytat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gazdálkodási alapismeretek
C típus Vállalkozási alapismeretek
C típus Kereskedelmi és marketing alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás
Matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vállalkozási lehetőségek, az élelmiszer-ipari tevékenység lehetséges jogi formái
A legfontosabb közgazdasági alapfogalmak, a gazdaságossági és hatékonysági mutatók
A bizonylatolás alapelvei, a bizonylatok és számlák kezelésének szabályai
A vállalkozás létrehozása
A vállalkozás indításához szükséges engedélyek, az indítást engedélyező hatóságok,
szükséges iratok, dokumentumok
Az Európai Unióban elfogadott szakmai önéletrajz tartalmi jellemzői
Üzleti terv fogalma, készítéséhez szükséges alapismeretek
A vállalkozás működtetésével kapcsolatos feladatok
Társadalombiztosítási, adózási, leltározási, munkajogi alapismeretek
Leltározási, árképzési alapismeretek
A marketing jelentősége, szerepe
A kommunikáció alkalmazásának alapjai
A hitelfelvétel általános szabályai
A szerződés fogalma, a szerződéskötés alapvető szabályai
A számlakiállítás és számlakiegyenlítés alapvető szabályai
A fontosabb bizonylatok kitöltésének szabályai
Kereskedelmi tevékenység folytatásának alapszabályai
Általánosan használt bolti eszközök, berendezések kezelésének alapvető szabályai
Élelmiszerek forgalmazásának, tárolásának, szállításának higiéniai szabályai
A bolti eladás alapvető előírásai
Viselkedés és kommunikáció az eladás során
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.2/0511-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalkozás működtetése, kereskedelmi tevékenység
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vállalkozást indít, működtet
Kereskedelmi tevékenységet folytat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gazdálkodási alapismeretek
C típus Vállalkozási alapismeretek
C típus Kereskedelmi és marketing alapismeretek
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Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Mennyiségérzék
3. szint Köznyelvi beszédkészség
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Numerikus gondolkodás
Matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság
Elkötelezettség
Kézügyesség
Elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanbolt
Számítógép-terem
Képzési idő:
15 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Önéletrajz írás
Alapdokumentumok kitöltése
Szerződésformák elkészítése
Adózási dokumentumok kitöltése
Számlakészítés
Számítógépes programok (Word, Excel, egyéb) használata a feladatok elvégzéséhez
Bolti eszközök, berendezések kezelése, próbaeladás
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32. TANANYAGEGYSÉG

412/1.0/1129-06
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technológiája
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.1/1129-06
A tananyagelem megnevezése:
Élelmiszertechnológiák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Oktatást szervez, tart
Továbbképzést tart és képzésben részesül
Gyártás és gyártmányfejlesztésre javaslatot tesz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkaterület technológiai folyamatának ismerete
B típus Gyártás és gyártmányfejlesztési ismeretek
B típus Termelési terv ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Döntésképesség
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 30%
Technológiai minták elemzése 30%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Termelő tanműhely
Alapozó tanműhely
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alapfogalmak ismerete: technológiai folyamat, művelet, azok jellemzői
Az élelmiszeripar általános technológiai folyamatai, gépek teljesítménye, különböző
munkafolyamatok munkaerőigénye
Gyártástechnológiai folyamatok
Késztermékek csoportosítása, jellemzői
A piaci igények felmérése, gyártmányfejlesztés előkészítése, tárolási próbák, minősítések
Az éves, havi, napi termelési terv készítésének menete, amely a beérkezett alapanyag és
kereskedelem igényének megfelelően készül
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33. TANANYAGEGYSÉG

412/2.0/1129-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.1/1129-06
A tananyagelem megnevezése:
Szabályozók az élelmiszeriparban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és betartatja a vagyon- és titokvédelmi előírásokat
Betartja és betartatja az élelmiszer-higiéniáról szóló jogszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Környezetvédelem és az élelmiszeripar kapcsolata
B típus Hulladékok és jellemzői
B típus Veszélyes hulladékok ismerete
B típus Vízvédelem
B típus Levegővédelem
B típus Zajvédelem
B típus Jó Higiéniai Gyakorlatot (GHP)
B típus ISO-szabványsorozat
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
2. szint ECDL 7. m Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
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A képzési helyszín jellege:
Könyvtár
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
60 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az élelmiszertörvény és környezetvédelmi törvény ismerete
Élelmiszeripari vállalkozás létesítésének feltételei
Élelmiszerbiztonság
A hulladékok törvény szerinti csoportosítása, jellemzői, kezelésük
A veszélyes hulladékok jellemzői
A víz szerepe az élelmiszeriparban, a vízvédelem előírásai
Zajvédelem az élelmiszeriparban
A levegő védelme az élelmiszeriparban
Higiéniai előírások az élelmiszeriparban
HACCP
Minőségbiztosítási rendszerek jellemzői
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34. TANANYAGEGYSÉG

412/3.0/1129-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.1/1129-06
A tananyagelem megnevezése:
Informatikai ismeretek alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Informatikai eszközöket használ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Létszámszükséglet meghatározásának ismerete
B típus Gépszükséglet meghatározásának ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m Adatbázis-kezelés
2. szint ECDL 6. m Prezentáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 50%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 50%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Tanterem
Képzési idő:
37 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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35. TANANYAGEGYSÉG

412/4.0/1129-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/4.1/1129-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai számítások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Létszámszükségletet határoz meg
Gépszükségletet határoz meg
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Létszámszükséglet meghatározásának ismerete
B típus Gépszükséglet meghatározásának ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
2. szint ECDL 4. m Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m Adatbázis-kezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 60%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 40%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Tanterem
Képzési idő:
50 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkafolyamatoknál a hatékony munkavégzéshez szükséges létszám felmérése,
folyamatmodellezés
A tervezett mennyiség ismeretében a kiszolgálógépek számának meghatározása (vevői
igények ismerete)
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36. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.1/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
A szétválasztó műveletek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tisztítóműveleteket hajtat végre
Osztályozást végeztet, ellenőriz
Válogatást végeztet, ellenőriz
Szűrést végeztet, ellenőriz
Szeparálást végeztet, ellenőriz
Ülepítést végeztet, ellenőriz
Sajtolást, préselést végeztet, ellenőriz
Szitálást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Tisztító műveletek jellemzői
B típus Osztályozás, válogatás jellemzői, módjai
B típus Ülepítés ismerete
B típus Szűrés ismerete
B típus Sajtolás, préselés jellemzői
B típus Szitálás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 60%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tisztítóműveletek célja, módjai, azok követelményei: mosás, szár-, mag-, héjeltávolítás
jellemzői
Az osztályozás és válogatás elvi magyarázata, szempontjai, követelmények ismerete
Az ülepítés mint fizikai szétválasztás elmélete
A különböző fázisokból álló anyag szétválasztása gravitációs és centrifugális erőtérben
A szűrés mint egyszerű szétválasztó művelet, folyadékból vagy gázból alakos részecskék
leválasztása, ennek elmélete
Préseléssel, sajtolással nyomáskülönbség létrehozásával végezhető művelet, amely alak,
forma kialakítására, illetve léelválasztásra irányul
Préselés során a sejtnedv leválasztásának elve, befolyásoló tényezők
A szitálás, mint szétválasztó művelet jellemzői
Követelmények a szitákkal szemben
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.2/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
A szétválasztás gyakorlati megoldása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tisztítóműveleteket hajtat végre
Osztályozást végeztet, ellenőriz
Válogatást végeztet, ellenőriz
Szűrést végeztet, ellenőriz
Szeparálást végeztet, ellenőriz
Ülepítést végeztet, ellenőriz
Sajtolást, préselést végeztet, ellenőriz
Szitálást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Tisztító műveletek jellemzői
B típus Osztályozás, válogatás jellemzői, módjai
B típus Ülepítés ismerete
B típus Szűrés ismerete
B típus Sajtolás, préselés jellemzői
B típus Szitálás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
39 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tisztítóműveletek végrehajtása
A mosás, szár-, mag-, héjeltávolítás végrehajtása, követelmények a berendezések
működtetésével szemben
Az osztályozás, válogatás végrehajtása, követelmények a berendezések működésével
szemben
Az ülepítés gyakorlati megvalósítása, befolyásoló tényezők
A szűrés gyakorlati alkalmazása, az anyag előkészítése, változások, szűrési módok
gyakorlati megvalósítása
A préselés gyakorlati megvalósítása, a léhozamot befolyásoló tényezők
A szitálás gyakorlati alkalmazása
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37. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.1/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
A víz jellemzői, felhasználása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vízelőkészítést végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vízelőkészítés módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 60%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vízzel szemben támasztott követelmények
A víz jellemzői, felhasználása
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.2/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízelőkészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vízelőkészítést végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vízelőkészítés módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A víz összetevőinek meghatározása
Előkészítése a késztermékektől függően
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38. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.1/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
A homogenizálás elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Aprító műveletet végeztet, ellenőriz (kézzel és/vagy géppel)
Homogenizálást végeztet, ellenőriz (oldás, keverés, egyneműsítés)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Aprító műveletek célja, módjai, alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
Írásos elemzések készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az aprítás célja, módjai, az aprítási fok jelentősége
Az aprítás energiaigénye, berendezések
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.2/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
A homogenizálás gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Aprító műveletet végeztet, ellenőriz (kézzel és/vagy géppel)
Homogenizálást végeztet, ellenőriz (oldás, keverés, egyneműsítés)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Aprító műveletek célja, módjai, alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az aprítás gyakorlati megvalósítása
A berendezések megválasztása, működtetése
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39. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/4.1/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
Kalorikus műveletek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előfőzést, főzést végeztet, ellenőriz
Sütést végeztet, ellenőriz
Pörkölést végeztet, ellenőriz
Besűrítést, bepárlást végeztet, ellenőriz
Pasztőrözést végeztet, ellenőriz
Sterilezést végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Előfőzés, főzés, sütés, pörkölés jellemzői, paraméterei, folyamatai
B típus Bepárlás folyamata, végrehajtásának ismerete
B típus Szárítás jellemzői, folyamatai, végrehajtásának ismerete
B típus Pasztőrözés célja, módjai, alkalmazásának ismerete
B típus Sterilezés jellemzői, végrehajtásának ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Csomagolási jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
88 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az előfőzés, főzés, sütés, pörkölés hőközléssel járó művelet, mely megváltoztatja a
nyersanyag tulajdonságait
A változások magyarázata, befolyásoló tényezők
A bepárlás, híg levek koncentrálása forralással
A művelet módjai-, azok jellemzői és alkalmazása a gazdaságosság figyelembe vételével
A sterilezés hőközlésen alapuló tartósító eljárás
Elmélete, befolyásoló tényezők
A mikroorganizmusok elpusztítására irányuló kalorikus művelet, általában a vegetatív
alakok pusztítását jelenti
Az elmélete, módjai és azok jellemzői
Befolyásoló tényezők, hőbehatolás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/4.2/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
Kalorikus műveletek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előfőzést, főzést végeztet, ellenőriz
Sütést végeztet, ellenőriz
Pörkölést végeztet, ellenőriz
Besűrítést, bepárlást végeztet, ellenőriz
Pasztőrözést végeztet, ellenőriz
Sterilezést végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Előfőzés, főzés, sütés, pörkölés jellemzői, paraméterei, folyamatai
B típus Bepárlás folyamata, végrehajtásának ismerete
B típus Szárítás jellemzői, folyamatai, végrehajtásának ismerete
B típus Pasztőrözés célja, módjai, alkalmazásának ismerete
B típus Sterilezés jellemzői, végrehajtásának ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Csomagolási jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Élelmiszeripari laboratórium
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
72 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hőközlő műveletek módjai, alkalmazása, a berendezések elvi működése, működtetése
A műveletet befolyásoló tényezők, a műveletek ellenőrzése
Oldatok készítése
A bepárlás módjai, végrehajtása
Bepárlás légköri nyomáson és légritkított térben
Berendezései
A sterilezés alkalmazása az élelmiszerek tartósítására
Gyakorlati megvalósítás
A pasztőrözés végrehajtása, a közönséges és egyéb pasztőrözési eljárások
Szakaszos és folytonos berendezések működtetése
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40. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/5.1/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagátadási műveletek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szárítást végeztet, ellenőriz
Fermentálást végeztet, ellenőriz
Érlelést végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szárítás jellemzői, folyamatai, végrehajtásának ismerete
B típus Fermentálás folyamatainak ismerete
B típus Érlelés folyamata, jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
Írásos elemzések készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szárítás a nyersanyagok szabadvíz tartalmának csökkentése
A szárítás folyamata, szakaszai, befolyásoló tényezők
Fermentálás
A folyamat lejátszódása, szakaszai, befolyásoló tényezők
Az érlelés során lejátszódó folyamatok, változások
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/5.2/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagátadási műveletek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szárítást végeztet, ellenőriz
Fermentálást végeztet, ellenőriz
Érlelést végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szárítás jellemzői, folyamatai, végrehajtásának ismerete
B típus Fermentálás folyamatainak ismerete
B típus Érlelés folyamata, jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
20 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szárítás módjai, berendezései és azok működtetése
A paraméterek helyes megválasztása
A fermentálás alkalmazása a termékek gyártása során
A folyamatok szabályozása, paraméterek megválasztása
Az érlelés szabályozása a termékek gyártástechnológiai folyamataiban
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41. TANANYAGEGYSÉG

412/6.0/1130-06

Hőelvonás

azonosítója

sza
sza

412/6.1/1130-06
412/6.2/1130-06

20
0

0
0

0
20

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

40

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/6.1/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
A hőelvonás elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hűtést végeztet, ellenőriz
Fagyasztást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hűtés, fagyasztás jellemzői, folyamatai, paraméterei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
Írásos elemzések készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hőelvonás hatása az élő szervezetekre, az előidézett változások
Követelmények a művelettel szemben
A hideg energia előállítása
A fagyasztás elmélete, változások, módok és jellemzői
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/6.2/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
Hőelvonás a gyakorlatban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hűtést végeztet, ellenőriz
Fagyasztást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hűtés, fagyasztás jellemzői, folyamatai, paraméterei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
20 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hőelvonás alkalmazása a nyersanyag tárolása során
A fagyasztás módjai, fagyasztott termékek tárolása, a paraméterek megválasztása
Változások a hőelvonás során
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42. TANANYAGEGYSÉG

412/1.0/1132-06

A cukoripar
anyagainak ismerete

jellege

azonosítója

szk

412/1.1/1132-06

71

0

0

szk

412/1.2/1132-06

0

0

63

összes

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

134

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.1/1132-06
A tananyagelem megnevezése:
A cukoripar anyagainak ismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mészégetést végeztet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Cukorrépa jellemzőinek ismerete
B típus Nyersanyagátvétel ismerete
B típus Répafeldolgozás ismerete
B típus Cukoripar segédanyagai és azok előkészítésének ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Élelmiszevizsgáló laboratórium
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Képzési idő:
71 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A cukoripar nyersanyaga, jellemzői, összetétele
Termesztése, betakarítása, átvétele tulajdonságainak vizsgálata
A répa tárolása, változások a tárolás alatt
A cukoripar segédanyagai technológiai szerepük szerint
Mészégetés, mésztejtisztítás
Szűrési segédanyagok, ioncserélők, szintelenítők
A víz
A cukorgyártás előkészítő műveletei, azok célja, módjai, berendezései
A répa szállítása, szeletelés
A diffúziós lényerés elmélete, végrehajtása
A létisztítás célja, módjai és folyamatai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.2/1132-06
A tananyagelem megnevezése:
A cukoripar anyagai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mészégetést végeztet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Cukorrépa jellemzőinek ismerete
B típus Nyersanyagátvétel ismerete
B típus Répafeldolgozás ismerete
B típus Cukoripar segédanyagai és azok előkészítésének ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrás kezelése
4. szint Laboratóriumi vizsgálathoz szükséges eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Döntésképesség
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Technológiai minták elemzése 50%
Anyagminták azonosítása 50%
A képzési helyszín jellege:
Élelmiszevizsgáló laboratórium
Nagyüzemi termelőhely
Üzemlátogatás cukorgyárban
Képzési idő:
63 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A cukorrépa tárolása, átvételének módjai, gyakorlati megvalósítása
A cukoripar segédanyagainak kiválasztása, előkészítése a felhasználásra
A répafeldolgozás műveletei
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43. TANANYAGEGYSÉG

412/2.0/1132-06

A répafeldolgozás,
lényerés

azonosítója

szk
szk

412/2.1/1132-06
412/2.2/1132-06

96
0

0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
180
84

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.1/1132-06
A tananyagelem megnevezése:
A lényerés elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lényerést végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Répalényerés és létisztítás ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Folyamatábrák olvasása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Élelmiszervizsgáló laboratórium
Képzési idő:
96 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A diffúziós lényerés elmélete, végrehajtása, folyamata
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.2/1132-06
A tananyagelem megnevezése:
A lényerés gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lényerést végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Répalényerés és létisztítás ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrás kezelése
3. szint Folyamatábrák olvasása
4. szint Laboratóriumi vizsgálathoz szükséges eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Döntésképesség
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Technológiai próbák végzése 40%
Technológiai minták elemzése 30%
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések 30%
A képzési helyszín jellege:
Élelmiszervizsgáló laboratórium
Nagyüzemi termelőhely
Üzemlátogatás cukorgyárban
Képzési idő:
84 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A lényerés gyakorlati megvalósítása, berendezések működtetése
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44. TANANYAGEGYSÉG

412/3.0/1132-06

Késztermék
előállítása

azonosítója

szk
szk

412/3.1/1132-06
412/3.2/1132-06

70
0

0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
140
70

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.1/1132-06
A tananyagelem megnevezése:
Kristályosítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kristályosítást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Bepárlás és kristályosítás ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Élelmiszevizsgáló laboratórium
Képzési idő:
70 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A cukorkristályosítás elmélete, változások
Cukoroldali sémák
Cukorfőző berendezések
Utókristályosítás, centrifugálás, cukorfinomítás
A cukorgyártás során keletkezett melléktermékek, azok összetétele, jellemzői,
továbbfelhasználhatósága
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.2/1132-06
A tananyagelem megnevezése:
Kristályosítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kristályosítást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Bepárlás és kristályosítás ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrás kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Árutermelő szakmai munkatevékenység 60%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 40%
A képzési helyszín jellege:
Élelmiszevizsgáló laboratórium
Nagyüzemi termelőhely
Üzemlátogatás cukorgyárban
Képzési idő:
70 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kristályosítás berendezéseinek működése, működtetése
Késztermék tárolása, csomagolása
Melléktermékek továbbfeldolgozása

174

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

45. TANANYAGEGYSÉG

412/4.0/1132-06

Létisztítás

azonosítója

szk
szk

412/4.1/1132-06
412/4.2/1132-06

98
0

0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
196
98

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/4.1/1132-06
A tananyagelem megnevezése:
A létisztítás elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Létisztítást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Répalényerés és létisztítás ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Folyamatábrák olvasása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Élelmiszervizsgáló laboratórium
Képzési idő:
98 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A nyerslé összetétele
Létisztítási módok, azok elmélete, a lejátszódó folyamatok
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/4.2/1132-06
A tananyagelem megnevezése:
A létisztítás gyakorlati megvalósítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Létisztítást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Répalényerés és létisztítás ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Folyamatábrák olvasása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Döntésképesség
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Technológiai próbák végzése 40%
Technológiai minták elemzése 30%
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések 30%
A képzési helyszín jellege:
Élelmiszervizsgáló laboratórium
Nagyüzemi termelőhely
Üzemlátogatás cukorgyárban
Képzési idő:
98 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A létisztítás gyakorlati megvalósítása, laboratóriumi vizsgálatok a létisztítás során
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46. TANANYAGEGYSÉG

412/5.0/1132-06

Bepárlás

azonosítója

szk
szk

412/5.1/1132-06
412/5.2/1132-06

96
0

0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
191
95

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/5.1/1132-06
A tananyagelem megnevezése:
A bepárlás elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Besűrítést végeztet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Bepárlás és kristályosítás ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Folyamatábrák olvasása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Élelmiszervizsgáló laboratórium
Képzési idő:
96 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A bepárlás során lejátszódó változások
A bepárlás elmélete, berendezései
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/5.2/1132-06
A tananyagelem megnevezése:
A bepárlás gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Besűrítést végeztet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Bepárlás és kristályosítás ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Folyamatábrák olvasása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Döntésképesség
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Technológiai próbák végzése 40%
Technológiai minták elemzése 30%
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések 30%
A képzési helyszín jellege:
Élelmiszervizsgáló laboratórium
Nagyüzemi termelőhely
Üzemlátogatás cukorgyárban
Képzési idő:
95 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A bepárlás során lejátszódó változások
A bepárlás elmélete, berendezései
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/6.1/1132-06
A tananyagelem megnevezése:
Késztermékek, melléktermékek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kristályosítást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Cukoripar késztermékeinek ismerete
B típus Cukoripar melléktermékeinek ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Élelmiszervizsgáló laboratórium
Képzési idő:
51 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A cukorgyártás során keletkezett késztermékek, melléktermékek, azok összetétele,
jellemzői, továbbfelhasználhatósága
Cukorgyári vízgazdálkodás
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/6.2/1132-06
A tananyagelem megnevezése:
Késztermékek, melléktermékek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kristályosítást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Cukoripar késztermékeinek ismerete
B típus Cukoripar melléktermékeinek ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrás kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Árutermelő szakmai munkatevékenység 60%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 40%
A képzési helyszín jellege:
Élelmiszervizsgáló laboratórium
Nagyüzemi termelőhely
Üzemlátogatás cukorgyárban
Képzési idő:
27 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A keletkezett termékek vizsgálata
Melléktermékek továbbfeldolgozása
Vízgazdálkodás gyakorlati megoldásai
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Az 54 541 01 0010 54 03 azonosító számú, Dohányipari technikus megnevezésű elágazás szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.1/0509-06
A tananyagelem megnevezése:
Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem elméleti ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a munka-, tűz-, környezetvédelmi, higiéniai és a minőségbiztosítási előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka- és védőruhával szembeni követelmények
B típus Védőeszközök
A típus Biztonságos munka feltételei
B típus Környezetvédelmi, tűzvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkavédelem célja, feladata, területei, szervezete, fontosabb jogszabályai
A biztonságos munkavégzés tárgyi és személyi feltételei
Foglalkozási ártalom fogalma
Az ártalmak csoportosítása, okai, következményei és megelőzési lehetőségek
A tűzvédelem célja, feladatai
Az égés feltételei
Tűzveszélyes anyagok, tűzveszélyességi osztályba-sorolás
Tűzoltó anyagok és eszközök
Tennivalók tűz esetén
Baleset fogalma, csoportosítása, megelőzése
Tennivalók baleset esetében
Az elsősegélynyújtás alapvető szabályai
A környezetvédelem fogalma, jelentősége
A víz, a levegő, a környezet tisztaságának védelme
Szennyvízkezelés, hulladékkezelés. az élelmiszer-iparban alkalmazott környezetvédelmi
berendezések szerepe és fontossága
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.2/0509-06
A tananyagelem megnevezése:
Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a munka-, tűz-, környezetvédelmi, higiéniai és a minőségbiztosítási előírásokat
Felveszi a tevékenységéhez előírt munkaruhát, védőruhát és védőfelszerelést
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka- és védőruhával szembeni követelmények
B típus Védőeszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 50%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gépek, berendezések biztonságos üzemeltetése, kéziszerszámok biztonságos használata
Munkabiztonsági felszerelések, eszközök, védőruhák, használata
Egyéni és kollektív védőfelszerelések használata a biztonságos munkavégzéshez
Egyéni és kollektív védőeszközök használata a foglalkozási ártalmak csökkentéséhez
Tűzjelzők, tűzoltó-készülékek használatának ismerete
Elsősegélynyújtás alapszinten
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.1/0509-06
A tananyagelem megnevezése:
Minőségbiztosítás, higiénia elmélete az élelmiszeriparban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a munka-, tűz-, környezetvédelmi, higiéniai és a minőségbiztosítási előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkaterület jellemzői
B típus Élelmiszerbiztonság (HACCP) és minőségbiztosítás
A típus Higiéniai követelmények
B típus Tisztító- és fertőtlenítőszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Higiéniás szemlélet
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az élelmiszer-fertőzés, élelmiszer-mérgezés fogalma
A fertőzéseket, mérgezéseket okozó, jelentősebb mikroorganizmusok csoportosítása,
életfeltételeik, életjelenségeik
A mikrobák szaporodásának gátlása, elpusztításuk lehetőségei
Az élelmiszeripari higiénia személyi, gyártási és kereskedelmi jelentősége
A higiénia fogalma, személyi és tárgyi feltételei
A személyi és környezeti higiénia követelményei
Az élelmiszeriparban alkalmazott tisztító- és fertőtlenítőszerekkel szemben támasztott
követelmények, hatásmechanizmusuk
A fontosabb tisztító- és fertőtlenítőszerek jellemzése
A tisztításhoz használt víz minőségi követelményei
Tisztítási, fertőtlenítési eljárások jellemzése
Kézi és gépi tisztítás
A tisztítás, fertőtlenítés hatásfokát befolyásoló tényezők
A tisztítás, fertőtlenítés eredményességének mérésére szolgáló módszerek
A HACCP fogalma, szerepe, biztosításának lehetőségei
Az élelmiszerek előállítására, forgalomba hozatalára vonatkozó és a termeléssel
kapcsolatos higiéniai ismeretek
Minőség-ellenőrzés, minőségbiztosítás, minőségszabályozás fogalma, szerepe az
élelmiszeriparban
A minőségbiztosítással kapcsolatos feladatok
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.2/0509-06
A tananyagelem megnevezése:
Minőségbiztosítási és higiéniai gyakorlat az élelmiszer-iparban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a munka-, tűz-, környezetvédelmi, higiéniai és a minőségbiztosítási előírásokat
Elvégzi az előírt tisztítási és fertőtlenítési munkákat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Élelmiszerbiztonság (HACCP) és minőségbiztosítás
A típus Higiéniai követelmények
B típus Tisztító- és fertőtlenítőszerek
C típus Takarítási, tisztítási, fertőtlenítési módok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Higiéniás szemlélet
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 50%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
32 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A személyi higiénia biztosítása
Fekete-fehér öltözőrendszer szabályos használata, a személyi higiéniával kapcsolatos
előírások betartása munkavégzés közben
A termék-előállítás higiéniájának biztosítása
Tisztítási, fertőtlenítési feladatok elvégzése
Kézi és gépi tisztítás
Tisztító- és fertőtlenítő anyagok használata, oldatkészítés, töménységellenőrzés
A munkavédelmi és biztonsági előírások betartása a tisztítás, fertőtlenítés során, egyéni
védőfelszerelések, eszközök használata
A tisztítás, fertőtlenítés hatásfokának ellenőrzése, mintavétel
A munkakörhöz kötött, a HACCP-vel kapcsolatos feladatok elvégzése

186

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

50. TANANYAGEGYSÉG

412/3.0/0509-06

A munkaterület
átvétele,
anyagismeret

jellege

azonosítója

sza

412/3.1/0509-06

20

0

0

sza

412/3.2/0509-06

0

0

27

összes

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

47

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.1/0509-06
A tananyagelem megnevezése:
A munkaterület átvétele, anyagismeret-elmélet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Átveszi a munkaterületet
Megismeri az elvégzendő feladatot
Felméri a szükséges anyagokat, eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkaterület jellemzői
B típus Munkavégzéshez szükséges alap-, segéd-, járulékos és adalékanyagok
A típus Higiéniai követelmények
A típus Biztonságos munka feltételei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Higiéniás szemlélet
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az élelmiszer-ipari munkaterületek csoportosítása, jellemzése, a munkaterület átvételének
szabályai
A munkavégzés megkezdésének személyi és tárgyi feltételei
Élelmiszer-ipari az alap-, segéd-, járulékos-, adalékanyagok csoportosítása, jellemzése
Élelmiszer-ipari csomagolóanyagok csoportosítása, jellemzése
A gyártástechnológia során felhasználható anyagok csoportosítása, jellemzése, a
késztermék minőségére gyakorolt hatása
Az élelmiszeriparban használt anyagok tárolásának, szállításának, valamint az anyagok
mozgatásának szabályai
A termék gyártásához az anyagszükséglet felmérése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.2/0509-06
A tananyagelem megnevezése:
A munkaterület átvétele, anyagismeret gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Átveszi a munkaterületet
Megismeri az elvégzendő feladatot
Felméri a szükséges anyagokat, eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkaterület jellemzői
B típus Munkavégzéshez szükséges alap-, segéd-, járulékos és adalékanyagok
A típus Higiéniai követelmények
A típus Biztonságos munka feltételei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Higiéniás szemlélet
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
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Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 50%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
27 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkaterület átvétele, az ellenőrzési feladatok elvégzése
Az alap-, segéd-, járulékos-, adalékanyagok és csomagolóanyagok felismerése,
felhasználási lehetőségeinek meghatározása
A gyártástechnológia során felhasználható anyagok felismerése
Az élelmiszeriparban használt anyagok tárolása, szállítása, valamint az anyagok mozgatása
A termék gyártásához az anyagszükséglet összeállítása, előkészítése használatra
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.1/0510-06
A tananyagelem megnevezése:
Az előkészítő műveletek elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Technológiai és/vagy termelési számításokat végez
Átveszi és előkészíti a gyártáshoz szükséges anyagokat
A munka megkezdése előtt ellenőrzi a gépeket, berendezéseket, eszközöket
Felügyeli a gépek, berendezések működését, szükség esetén beavatkozik
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakmai számítások
B típus Nyersanyagátvételi eljárások
B típus A gyártáshoz szükséges gépek, berendezések működési elve
C típus Kéziszerszámok, eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Feladattal vezetett kis csoportos szövegfeldolgozás 50%
Tesztfeladat megoldása 25%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
21 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A technológiai számítások alapjai
Alapműveletek, százalékszámolás, arányosság
Mértékegységek
Általános előkészítő műveletek az élelmiszeriparban
A nyersanyagok átvételének és előkészítésének általános szabályai
A nyersanyagok mennyiség- és minőségellenőrzésének alapjai
Az előkészítő műveletekhez általánosan használt gépek, berendezések működési elve,
üzemeltetésének lényeges szabályai, alapvető karbantartási ismeretek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.2/0510-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyártás előkészítő műveletek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Technológiai és/vagy termelési számításokat végez
Átveszi és előkészíti a gyártáshoz szükséges anyagokat
A munka megkezdése előtt ellenőrzi a gépeket, berendezéseket, eszközöket
Felügyeli a gépek, berendezések működését, szükség esetén beavatkozik
Részt vesz a karbantartási munkákban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakmai számítások
B típus Nyersanyagátvételi eljárások
B típus Gépkezelés
C típus A gépek, berendezések karbantartása
C típus Kéziszerszámok, eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
5. szint Komplex eszközhasználati képesség
4. szint Nyersanyagátvételhez szükséges laboreszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések 25%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Műveletek gyakorlása 25%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
22 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyártáshoz szükséges anyagok mennyiségének kiszámítása
A gyártáshoz szükséges anyagok átvétele, előkészítése
A gyártáshoz szükséges anyagok mennyiségének és minőségének ellenőrzése
A gyártáshoz szükséges anyagok előkészítéséhez általánosan használt gépek és
berendezések üzemelés előtti ellenőrzése, működés közbeni felügyelete
Részvétel a napi karbantartási feladatokban
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.1/0510-06
A tananyagelem megnevezése:
A befejező műveletek elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Technológiai és/vagy termelési számításokat végez
Előkészíti, ellenőrzi a csomagolóanyagokat, csomagolja a készterméket
A készterméket átadja a hűtő- vagy tároló raktárnak és/vagy elvégzi a raktározást
A hatályos szabályozások szerint kezeli a képződő hulladékot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakmai számítások
B típus A gyártáshoz szükséges gépek, berendezések működési elve
C típus Kéziszerszámok, eszközök
B típus Csomagolóanyagok, csomagolóeszközök
B típus A raktározás alapelvei
B típus Hűtő- és tároló raktározás
B típus Hulladékkezelési eljárások
D típus Melléktermékek hasznosítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Csomagolási jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Feladattal vezetett kis csoportos szövegfeldolgozás 45%
Tesztfeladat megoldása 15%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
27 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Veszteségszámítás, csomagolóanyag-szükséglet kiszámításának matematikai alapjai
A csomagológépek teljesítménye
A befejező műveletek csoportosítása, jellemzése
Az élelmiszeriparban általánosan használt csomagolóanyagok, csomagolóeszközök, gépek,
berendezések csoportosítása, jellemzése
Az élelmiszer-ipari termékek tárolási módjai, tárolási paraméterek
A legjellemzőbb tárolási módok
A befejező műveletek során képződő hulladékok kezelésének szabályai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.2/0510-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyártást befejező műveletek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Technológiai és/vagy termelési számításokat végez
Előkészíti, ellenőrzi a csomagolóanyagokat, csomagolja a készterméket
A készterméket átadja a hűtő- vagy tároló raktárnak és/vagy elvégzi a raktározást
A hatályos szabályozások szerint kezeli a képződő hulladékot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakmai számítások
B típus Gépkezelés
C típus A gépek, berendezések karbantartása
C típus Kéziszerszámok, eszközök
B típus Hűtő- és tároló raktározás
B típus Hulladékkezelési eljárások
D típus Melléktermékek hasznosítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
5. szint Komplex eszközhasználati képesség
3. szint Csomagolási jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
22 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Veszteségszámítás
Csomagolóanyag-szükséglet kiszámítása
Teljesítményszámítás
Csomagolóanyag ellenőrzése, előkészítése
Késztermék csomagolása különböző módszerekkel
Az élelmiszerek raktározása, hűtve tárolása, fagyasztva tárolása
A tárolási paraméterek ellenőrzése
A befejező műveletek során képződő hulladékok kezelése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.1/0511-06
A tananyagelem megnevezése:
Az alapmérések elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapanyagot vizsgál és/vagy ellenőriz
Gyártásközi vizsgálatokat végez
Készterméket ellenőriz és/vagy minősít
Előírásoknak megfelelően mintát vesz
Beállítja az előírt paramétereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Laboratóriumi alapmérések, alapműveletek
C típus Fizikai, kémiai, mikrobiológiai vizsgálatok
B típus Mintavétel
B típus Alapanyag-minősítés
B típus Késztermék-minősítés
B típus Gyártásközi ellenőrzések alapelvei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás
Matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Laboratórium
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
23 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Laboratóriumi rendszabályok
Az élelmiszervizsgálatokhoz általánosan használt laboratóriumi eszközök csoportosítása,
jellemzése
A vegyszerek kezelésének, felhasználásának szabályai
A tömegmérés mértékegységei, eszközei, szabályai
A térfogatmérés mértékegységei, eszközei, szabályai
A sűrűségmérés módszerei, eszközei, mértékegységei
Szabályos mintavétel
Alapanyagok ellenőrzése, vizsgálata, az alkalmazható módszerek
Gyártásközi vizsgálatok fogalma, szükségessége, alkalmazható módszerei
Késztermékek vizsgálata, alkalmazható módszerek
Érzékszervi bírálat szempontjai, az élelmiszerek minősítése
A mikrobiológiai vizsgálatok célja, általánosan használt módszerei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.2/0511-06
A tananyagelem megnevezése:
Alapmérések gyakorlati megoldásai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapanyagot vizsgál és/vagy ellenőriz
Gyártásközi vizsgálatokat végez
Készterméket ellenőriz és/vagy minősít
Előírásoknak megfelelően mintát vesz
Beállítja az előírt paramétereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Laboratóriumi alapmérések, alapműveletek
C típus Fizikai, kémiai, mikrobiológiai vizsgálatok
B típus Mintavétel
B típus Alapanyag-minősítés
B típus Késztermék-minősítés
B típus Gyártásközi ellenőrzések alapelvei
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Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mennyiségérzék
4. szint Labortechnikai eszközök használata
5. szint Elemi számolási készség
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás
Matematikai készség
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések 40%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 25%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Műveletek gyakorlása 15%
A képzési helyszín jellege:
Laboratórium
Szaktanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Eszközismeret, vegyszerismeret
Az eszközök tisztántartása
Tömeg-, térfogat- és sűrűségmérés
Mintavétel
Alapanyagok fizikai, kémiai, mikrobiológiai vizsgálata
Gyártásközi vizsgálatok mintavételi helyein mintavétel
Gyártásközi fizikai, kémiai és mikrobiológiai vizsgálatok
Késztermékek fizikai, kémiai, mikrobiológiai vizsgálata, minősítése
Az élelmiszervizsgálatok eredményeinek megadása, értékelése manuálisan és/vagy
számítógéppel
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.1/0511-06
A tananyagelem megnevezése:
A dokumentálás alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Adatot rögzít, feldolgoz, szolgáltat, dokumentál
Elkészíti az előírt összesítőket, jelentéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Adatok bevitele, számítógépes feldolgozása
C típus Dokumentumok, naplók vezetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás
Matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
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Képzési idő:
7 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az adatrögzítés, dokumentálás, adatszolgáltatás szükségessége, alapvető szabályai
Összesítők, jelentések készítésének célja, szempontjai, eredményeinek felhasználhatósága

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.2/0511-06
A tananyagelem megnevezése:
Dokumentálás a gyakorlatban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Adatot rögzít, feldolgoz, szolgáltat, dokumentál
Elkészíti az előírt összesítőket, jelentéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Adatok bevitele, számítógépes feldolgozása
C típus Dokumentumok, naplók vezetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás
Matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Szaktanterem
Képzési idő:
11 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Számítógépes programok (Word, Excel, egyéb) használata az adatfeldolgozásban
Az élelmiszertermelésben használt összesítők, jelentések, dokumentációk elkészítése
Az élelmiszertermelésben használt nyomtatványok kitöltése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.1/0511-06
A tananyagelem megnevezése:
A vállalkozási és kereskedelmi ismeretek elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vállalkozást indít, működtet
Kereskedelmi tevékenységet folytat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gazdálkodási alapismeretek
C típus Vállalkozási alapismeretek
C típus Kereskedelmi és marketing alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás
Matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vállalkozási lehetőségek, az élelmiszer-ipari tevékenység lehetséges jogi formái
A legfontosabb közgazdasági alapfogalmak, a gazdaságossági és hatékonysági mutatók
A bizonylatolás alapelvei, a bizonylatok és számlák kezelésének szabályai
A vállalkozás létrehozása
A vállalkozás indításához szükséges engedélyek, az indítást engedélyező hatóságok,
szükséges iratok, dokumentumok
Az Európai Unióban elfogadott szakmai önéletrajz tartalmi jellemzői
Üzleti terv fogalma, készítéséhez szükséges alapismeretek
A vállalkozás működtetésével kapcsolatos feladatok
Társadalombiztosítási, adózási, leltározási, munkajogi alapismeretek
Leltározási, árképzési alapismeretek
A marketing jelentősége, szerepe
A kommunikáció alkalmazásának alapjai
A hitelfelvétel általános szabályai
A szerződés fogalma, a szerződéskötés alapvető szabályai
A számlakiállítás és számlakiegyenlítés alapvető szabályai
A fontosabb bizonylatok kitöltésének szabályai
Kereskedelmi tevékenység folytatásának alapszabályai
Általánosan használt bolti eszközök, berendezések kezelésének alapvető szabályai
Élelmiszerek forgalmazásának, tárolásának, szállításának higiéniai szabályai
A bolti eladás alapvető előírásai
Viselkedés és kommunikáció az eladás során
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.2/0511-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalkozás működtetése, kereskedelmi tevékenység
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vállalkozást indít, működtet
Kereskedelmi tevékenységet folytat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gazdálkodási alapismeretek
C típus Vállalkozási alapismeretek
C típus Kereskedelmi és marketing alapismeretek
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Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Mennyiségérzék
3. szint Köznyelvi beszédkészség
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Numerikus gondolkodás
Matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság
Elkötelezettség
Kézügyesség
Elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanbolt
Számítógép-terem
Képzési idő:
15 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Önéletrajz írás
Alapdokumentumok kitöltése
Szerződésformák elkészítése
Adózási dokumentumok kitöltése
Számlakészítés
Számítógépes programok (Word, Excel, egyéb) használata a feladatok elvégzéséhez
Bolti eszközök, berendezések kezelése, próbaeladás
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56. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.1/1129-06
A tananyagelem megnevezése:
Élelmiszertechnológiák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Oktatást szervez, tart
Továbbképzést tart és képzésben részesül
Gyártás és gyártmányfejlesztésre javaslatot tesz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkaterület technológiai folyamatának ismerete
B típus Gyártás és gyártmányfejlesztési ismeretek
B típus Termelési terv ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Döntésképesség
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 30%
Technológiai minták elemzése 30%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Termelő tanműhely
Alapozó tanműhely
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alapfogalmak ismerete: technológiai folyamat, művelet, azok jellemzői
Az élelmiszeripar általános technológiai folyamatai, gépek teljesítménye, különböző
munkafolyamatok munkaerőigénye
Gyártástechnológiai folyamatok
Késztermékek csoportosítása, jellemzői
A piaci igények felmérése, gyártmányfejlesztés előkészítése, tárolási próbák, minősítések
Az éves, havi, napi termelési terv készítésének menete, amely a beérkezett alapanyag és
kereskedelem igényének megfelelően készül
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57. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.1/1129-06
A tananyagelem megnevezése:
Szabályozók az élelmiszeriparban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és betartatja a vagyon- és titokvédelmi előírásokat
Betartja és betartatja az élelmiszer-higiéniáról szóló jogszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Környezetvédelem és az élelmiszeripar kapcsolata
B típus Hulladékok és jellemzői
B típus Veszélyes hulladékok ismerete
B típus Vízvédelem
B típus Levegővédelem
B típus Zajvédelem
B típus Jó Higiéniai Gyakorlatot (GHP)
B típus ISO-szabványsorozat
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
2. szint ECDL 7. m Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
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A képzési helyszín jellege:
Könyvtár
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
60 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az élelmiszertörvény és környezetvédelmi törvény ismerete
Élelmiszeripari vállalkozás létesítésének feltételei
Élelmiszerbiztonság
A hulladékok törvény szerinti csoportosítása, jellemzői, kezelésük
A veszélyes hulladékok jellemzői
A víz szerepe az élelmiszeriparban, a vízvédelem előírásai
Zajvédelem az élelmiszeriparban
A levegő védelme az élelmiszeriparban
Higiéniai előírások az élelmiszeriparban
HACCP
Minőségbiztosítási rendszerek jellemzői
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58. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.1/1129-06
A tananyagelem megnevezése:
Informatikai ismeretek alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Informatikai eszközöket használ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Létszámszükséglet meghatározásának ismerete
B típus Gépszükséglet meghatározásának ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m Adatbázis-kezelés
2. szint ECDL 6. m Prezentáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 50%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 50%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Tanterem
Képzési idő:
37 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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59. TANANYAGEGYSÉG

412/4.0/1129-06

Szakmai számítások

azonosítója

sza

412/4.1/1129-06

0

0

50

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

50

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/4.1/1129-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai számítások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Létszámszükségletet határoz meg
Gépszükségletet határoz meg
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Létszámszükséglet meghatározásának ismerete
B típus Gépszükséglet meghatározásának ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
2. szint ECDL 4. m Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m Adatbázis-kezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 60%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 40%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Tanterem
Képzési idő:
50 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkafolyamatoknál a hatékony munkavégzéshez szükséges létszám felmérése,
folyamatmodellezés
210

A tervezett mennyiség ismeretében a kiszolgálógépek számának meghatározása (vevői
igények ismerete)
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.1/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
A szétválasztó műveletek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tisztítóműveleteket hajtat végre
Osztályozást végeztet, ellenőriz
Válogatást végeztet, ellenőriz
Szűrést végeztet, ellenőriz
Szeparálást végeztet, ellenőriz
Ülepítést végeztet, ellenőriz
Sajtolást, préselést végeztet, ellenőriz
Szitálást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Tisztító műveletek jellemzői
B típus Osztályozás, válogatás jellemzői, módjai
B típus Ülepítés ismerete
B típus Szűrés ismerete
B típus Sajtolás, préselés jellemzői
B típus Szitálás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 60%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
41 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tisztítóműveletek célja, módjai, azok követelményei: mosás, szár-, mag-, héjeltávolítás
jellemzői
Az osztályozás és válogatás elvi magyarázata, szempontjai, követelmények ismerete
Az ülepítés mint fizikai szétválasztás elmélete
A különböző fázisokból álló anyag szétválasztása gravitációs és centrifugális erőtérben
A szűrés mint egyszerű szétválasztó művelet, folyadékból vagy gázból alakos részecskék
leválasztása, ennek elmélete
Préseléssel, sajtolással nyomáskülönbség létrehozásával végezhető művelet, amely alak,
forma kialakítására, illetve léelválasztásra irányul
Préselés során a sejtnedv leválasztásának elve, befolyásoló tényezők
A szitálás, mint szétválasztó művelet jellemzői
Követelmények a szitákkal szemben
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.2/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
A szétválasztás gyakorlati megoldása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tisztítóműveleteket hajtat végre
Osztályozást végeztet, ellenőriz
Válogatást végeztet, ellenőriz
Szűrést végeztet, ellenőriz
Szeparálást végeztet, ellenőriz
Ülepítést végeztet, ellenőriz
Sajtolást, préselést végeztet, ellenőriz
Szitálást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Tisztító műveletek jellemzői
B típus Osztályozás, válogatás jellemzői, módjai
B típus Ülepítés ismerete
B típus Szűrés ismerete
B típus Sajtolás, préselés jellemzői
B típus Szitálás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
39 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tisztítóműveletek végrehajtása
A mosás, szár-, mag-, héjeltávolítás végrehajtása, követelmények a berendezések
működtetésével szemben
Az osztályozás, válogatás végrehajtása, követelmények a berendezések működésével
szemben
Az ülepítés gyakorlati megvalósítása, befolyásoló tényezők
A szűrés gyakorlati alkalmazása, az anyag előkészítése, változások, szűrési módok
gyakorlati megvalósítása
A préselés gyakorlati megvalósítása, a léhozamot befolyásoló tényezők
A szitálás gyakorlati alkalmazása
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elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.1/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
A víz jellemzői, felhasználása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vízelőkészítést végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vízelőkészítés módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 60%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vízzel szemben támasztott követelmények
A víz jellemzői, felhasználása
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.2/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízelőkészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vízelőkészítést végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vízelőkészítés módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A víz összetevőinek meghatározása
Előkészítése a késztermékektől függően
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62. TANANYAGEGYSÉG

412/3.0/1130-06

Homogenizáló
műveletek

azonosítója

sza
sza

412/3.1/1130-06
412/3.2/1130-06

20
0

0
0

0
18

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

38

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.1/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
A homogenizálás elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Aprító műveletet végeztet, ellenőriz (kézzel és/vagy géppel)
Homogenizálást végeztet, ellenőriz (oldás, keverés, egyneműsítés)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Aprító műveletek célja, módjai, alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
Írásos elemzések készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az aprítás célja, módjai, az aprítási fok jelentősége
Az aprítás energiaigénye, berendezések
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.2/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
A homogenizálás gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Aprító műveletet végeztet, ellenőriz (kézzel és/vagy géppel)
Homogenizálást végeztet, ellenőriz (oldás, keverés, egyneműsítés)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Aprító műveletek célja, módjai, alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az aprítás gyakorlati megvalósítása
A berendezések megválasztása, működtetése
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63. TANANYAGEGYSÉG

azonosítója

412/4.0/1130-06

Kalorikus műveletek

sza
sza

412/4.1/1130-06
412/4.2/1130-06

88
0

0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
160
72

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/4.1/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
Kalorikus műveletek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előfőzést, főzést végeztet, ellenőriz
Sütést végeztet, ellenőriz
Pörkölést végeztet, ellenőriz
Besűrítést, bepárlást végeztet, ellenőriz
Pasztőrözést végeztet, ellenőriz
Sterilezést végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Előfőzés, főzés, sütés, pörkölés jellemzői, paraméterei, folyamatai
B típus Bepárlás folyamata, végrehajtásának ismerete
B típus Szárítás jellemzői, folyamatai, végrehajtásának ismerete
B típus Pasztőrözés célja, módjai, alkalmazásának ismerete
B típus Sterilezés jellemzői, végrehajtásának ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Csomagolási jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
88 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az előfőzés, főzés, sütés, pörkölés hőközléssel járó művelet, mely megváltoztatja a
nyersanyag tulajdonságait
A változások magyarázata, befolyásoló tényezők
A bepárlás, híg levek koncentrálása forralással
A művelet módjai-, azok jellemzői és alkalmazása a gazdaságosság figyelembe vételével
A sterilezés hőközlésen alapuló tartósító eljárás
Elmélete, befolyásoló tényezők
A mikroorganizmusok elpusztítására irányuló kalorikus művelet, általában a vegetatív
alakok pusztítását jelenti
Az elmélete, módjai és azok jellemzői
Befolyásoló tényezők, hőbehatolás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/4.2/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
Kalorikus műveletek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előfőzést, főzést végeztet, ellenőriz
Sütést végeztet, ellenőriz
Pörkölést végeztet, ellenőriz
Besűrítést, bepárlást végeztet, ellenőriz
Pasztőrözést végeztet, ellenőriz
Sterilezést végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Előfőzés, főzés, sütés, pörkölés jellemzői, paraméterei, folyamatai
B típus Bepárlás folyamata, végrehajtásának ismerete
B típus Szárítás jellemzői, folyamatai, végrehajtásának ismerete
B típus Pasztőrözés célja, módjai, alkalmazásának ismerete
B típus Sterilezés jellemzői, végrehajtásának ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Csomagolási jelképek értelmezése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Élelmiszeripari laboratórium
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
72 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hőközlő műveletek módjai, alkalmazása, a berendezések elvi működése, működtetése
A műveletet befolyásoló tényezők, a műveletek ellenőrzése
Oldatok készítése
A bepárlás módjai, végrehajtása
Bepárlás légköri nyomáson és légritkított térben
Berendezései
A sterilezés alkalmazása az élelmiszerek tartósítására
Gyakorlati megvalósítás
A pasztőrözés végrehajtása, a közönséges és egyéb pasztőrözési eljárások
Szakaszos és folytonos berendezések működtetése
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64. TANANYAGEGYSÉG

412/5.0/1130-06

Anyagátadási
műveletek

azonosítója

sza
sza

412/5.1/1130-06
412/5.2/1130-06

20
0

0
0

0
20

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

40

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/5.1/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagátadási műveletek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szárítást végeztet, ellenőriz
Fermentálást végeztet, ellenőriz
Érlelést végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szárítás jellemzői, folyamatai, végrehajtásának ismerete
B típus Fermentálás folyamatainak ismerete
B típus Érlelés folyamata, jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
Írásos elemzések készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szárítás a nyersanyagok szabadvíz tartalmának csökkentése
A szárítás folyamata, szakaszai, befolyásoló tényezők
Fermentálás
A folyamat lejátszódása, szakaszai, befolyásoló tényezők
Az érlelés során lejátszódó folyamatok, változások
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/5.2/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagátadási műveletek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szárítást végeztet, ellenőriz
Fermentálást végeztet, ellenőriz
Érlelést végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szárítás jellemzői, folyamatai, végrehajtásának ismerete
B típus Fermentálás folyamatainak ismerete
B típus Érlelés folyamata, jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
20 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szárítás módjai, berendezései és azok működtetése
A paraméterek helyes megválasztása
A fermentálás alkalmazása a termékek gyártása során
A folyamatok szabályozása, paraméterek megválasztása
Az érlelés szabályozása a termékek gyártástechnológiai folyamataiban
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65. TANANYAGEGYSÉG

412/6.0/1130-06

Hőelvonás

azonosítója

sza
sza

412/6.1/1130-06
412/6.2/1130-06

20
0

0
0

0
20

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

40

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/6.1/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
A hőelvonás elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hűtést végeztet, ellenőriz
Fagyasztást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hűtés, fagyasztás jellemzői, folyamatai, paraméterei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
Írásos elemzések készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hőelvonás hatása az élő szervezetekre, az előidézett változások
Követelmények a művelettel szemben
A hideg energia előállítása
A fagyasztás elmélete, változások, módok és jellemzői
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/6.2/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
Hőelvonás a gyakorlatban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hűtést végeztet, ellenőriz
Fagyasztást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hűtés, fagyasztás jellemzői, folyamatai, paraméterei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
20 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hőelvonás alkalmazása a nyersanyag tárolása során
A fagyasztás módjai, fagyasztott termékek tárolása, a paraméterek megválasztása
Változások a hőelvonás során
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66. TANANYAGEGYSÉG

412/1.0/1133-06

A dohányipar
anyagai

azonosítója

szk
szk

412/1.1/1133-06
412/1.2/1133-06

100
0

0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
177
77

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.1/1133-06
A tananyagelem megnevezése:
A dohány, mint alapanyag
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Dohányfermentálást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Dohánynövény tulajdonságai
B típus Dohánylevél átvétele
B típus Dohányfermentálás folyamata
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Technológiai minták elemzése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
100 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A dohány termesztése
A levél tulajdonsága, összetétele, az értékét meghatározó minőségi jellemzők
Felhasznált segédanyagok és azok tulajdonságai
A dohánynövény betakarítása, szárítás, lejátszódó változások a szárítás során, a szárítás
módjai, azok jellemzői
A fermentálás célja, elmélete
A dohány előkészítése fermentálásra
Fermentálási módok, alkalmazott berendezések jellemzői, működési elvük
A fermentálás folyamata
A fermentált dohány minősítése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.2/1133-06
A tananyagelem megnevezése:
A dohány előkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Dohányfermentálást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Dohánylevél átvétele
B típus Dohányfermentálás folyamata
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás
Hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 40%
Anyagminták azonosítása 30%
Technológiai minták elemzése 30%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Üzemlátogatás
Képzési idő:
77 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A nyers, szárított és fermentált levelek átvétele
A levél előkészítése fermentálásra, kocsányozás
A berendezések működtetése
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67. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.1/1133-06
A tananyagelem megnevezése:
Előkészítő műveletek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Dohánypácolást végeztet, ellenőriz
Dohányvágatot készíttet, ellenőriz
Dohánykeveréket gyártat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Pácolás
C típus Vágógépek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
132 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Pácolásra használt anyagok és azok jellemzői, változások a pácolás során
A cigaretta összetétele, íz és töltőanyagok
A dohány gyártásra való előkészítése, vágatgyártás, kocsányfeldolgozás
Vágógépek működésének elve, alkalmazásuk a technológiai folyamatban
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.2/1133-06
A tananyagelem megnevezése:
Előkészítő műveletek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Dohánypácolást végeztet, ellenőriz
Dohányvágatot készíttet, ellenőriz
Dohánykeveréket gyártat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Pácolás
C típus Vágógépek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás
Hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 50%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 50%
A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Üzemlátogatás
Képzési idő:
120 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gyártmánytervezés
Berendezések működtetése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.1/1133-06
A tananyagelem megnevezése:
A filtergyártás elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Filtergyártást végeztet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Filterek fajtái, gyártástechnológiájuk
C típus Filtergyártó gépek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A füstszűrés elmélete, a szűrőgyártás technológiája, filterfajták jellemzői
Filtergyártó berendezések működése
A filtergyártás és cigarettagyártás kapcsolata
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.2/1133-06
A tananyagelem megnevezése:
Filtergyártás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Filtergyártást végeztet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Filterek fajtái, gyártástechnológiájuk
C típus Filtergyártó gépek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás
Hibaelhárítás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Árutermelő szakmai munkatevékenység 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 25%
A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Üzemlátogatás
Képzési idő:
40 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A filterek fajtái, tulajdonságuk, gyártástechnológiájuk
A füstszűrőgyártás berendezéseinek működtetése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/4.1/1133-06
A tananyagelem megnevezése:
Cigarettagyártás elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Cigaretta- és szivargyártást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Cigarettagyártó gépek
B típus Cigarettagyártás technológiája
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
89 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A cigaretták jellemzői, követelményei: külső, belső tulajdonsága, előírásai
A cigaretta összetétele (receptúra), próbagyártás
Vágatgyártás követelményei, műveletei, előkészítés, kocsányfeldolgozás
Cigarettagyártás: gépek előkészítése, működésük elve, garat táplálása, törzsképzés, hibák
Füstszűrős cigaretták gyártása
A cigaretta csomagolása, berendezések működése
Selejt és hasznosítása
A szivarok jellemzői, csoportosítása
A szivargyártás technológiája
Csomagolása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/4.2/1133-06
A tananyagelem megnevezése:
Cigarettagyártás gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Cigaretta- és szivargyártást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Cigarettagyártó gépek
C típus Szivargyártás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás
Hibaelhárítás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Árutermelő szakmai munkatevékenység 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 25%
A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Üzemlátogatás
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Képzési idő:
137 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A cigarettagyártás technológiai folyamata, a műveletekhez választható berendezések
A gépek működésének elve, működtetése, hibák elhárítása
Alkalmazott berendezések és működtetésük
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/4.3/1133-06
A tananyagelem megnevezése:
Cigaretták jellemzői
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Cigaretta- és szivargyártást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Cigarettagyártás technológiája
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
80 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A cigaretták minőségi követelményei, összetétele
A dohányfüst
Mesterséges- és műdohányok, dohányfólia, vágófólia
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/5.1/1133-06
A tananyagelem megnevezése:
Szivargyártás elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Cigaretta- és szivargyártást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szivargyártás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
50 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szivarok jellemzői, csoportosítása
A szivargyártás technológiája
Csomagolás
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/5.2/1133-06
A tananyagelem megnevezése:
Szivargyártás gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Cigaretta- és szivargyártást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szivargyártás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás
Hibaelhárítás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Árutermelő szakmai munkatevékenység 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 25%
A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Üzemlátogatás
Képzési idő:
63 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szivarok jellemzői, csoportosítása
A szivargyártás technológiája
Csomagolása
Boriték- és burokkitermelés
Bélválaszték előállítás
Bábkészítés, fonás
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Az 54 541 01 0010 54 04 azonosító számú, Édesipari technikus megnevezésű elágazás szakmai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.1/0509-06
A tananyagelem megnevezése:
Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem elméleti ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a munka-, tűz-, környezetvédelmi, higiéniai és a minőségbiztosítási
előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka- és védőruhával szembeni követelmények
B típus Védőeszközök
A típus Biztonságos munka feltételei
B típus Környezetvédelmi, tűzvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkavédelem célja, feladata, területei, szervezete, fontosabb jogszabályai
A biztonságos munkavégzés tárgyi és személyi feltételei
Foglalkozási ártalom fogalma
Az ártalmak csoportosítása, okai, következményei és megelőzési lehetőségek
A tűzvédelem célja, feladatai
Az égés feltételei
Tűzveszélyes anyagok, tűzveszélyességi osztályba-sorolás
Tűzoltó anyagok és eszközök
Tennivalók tűz esetén
Baleset fogalma, csoportosítása, megelőzése
Tennivalók baleset esetében
Az elsősegélynyújtás alapvető szabályai
A környezetvédelem fogalma, jelentősége
A víz, a levegő, a környezet tisztaságának védelme
Szennyvízkezelés, hulladékkezelés. az élelmiszer-iparban alkalmazott
környezetvédelmi berendezések szerepe és fontossága
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.2/0509-06
A tananyagelem megnevezése:
Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a munka-, tűz-, környezetvédelmi, higiéniai és a minőségbiztosítási
előírásokat
Felveszi a tevékenységéhez előírt munkaruhát, védőruhát és védőfelszerelést
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka- és védőruhával szembeni követelmények
B típus Védőeszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 50%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
20 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gépek, berendezések biztonságos üzemeltetése, kéziszerszámok biztonságos
használata
Munkabiztonsági felszerelések, eszközök, védőruhák, használata
Egyéni és kollektív védőfelszerelések használata a biztonságos munkavégzéshez
Egyéni és kollektív védőeszközök használata a foglalkozási ártalmak csökkentéséhez
Tűzjelzők, tűzoltó-készülékek használatának ismerete
Elsősegélynyújtás alapszinten
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108

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.1/0509-06
A tananyagelem megnevezése:
Minőségbiztosítás, higiénia elmélete az élelmiszeriparban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a munka-, tűz-, környezetvédelmi, higiéniai és a minőségbiztosítási
előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkaterület jellemzői
B típus Élelmiszerbiztonság (HACCP) és minőségbiztosítás
A típus Higiéniai követelmények
B típus Tisztító- és fertőtlenítőszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Higiéniás szemlélet
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
Tesztfeladat megoldása 20%

238

A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
61 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az élelmiszer-fertőzés, élelmiszer-mérgezés fogalma
A fertőzéseket, mérgezéseket okozó, jelentősebb mikroorganizmusok csoportosítása,
életfeltételeik, életjelenségeik
A mikrobák szaporodásának gátlása, elpusztításuk lehetőségei
Az élelmiszeripari higiénia személyi, gyártási és kereskedelmi jelentősége
A higiénia fogalma, személyi és tárgyi feltételei
A személyi és környezeti higiénia követelményei
Az élelmiszeriparban alkalmazott tisztító- és fertőtlenítőszerekkel szemben támasztott
követelmények, hatásmechanizmusuk
A fontosabb tisztító- és fertőtlenítőszerek jellemzése
A tisztításhoz használt víz minőségi követelményei
Tisztítási, fertőtlenítési eljárások jellemzése
Kézi és gépi tisztítás
A tisztítás, fertőtlenítés hatásfokát befolyásoló tényezők
A tisztítás, fertőtlenítés eredményességének mérésére szolgáló módszerek
A HACCP fogalma, szerepe, biztosításának lehetőségei
Az élelmiszerek előállítására, forgalomba hozatalára vonatkozó és a termeléssel
kapcsolatos higiéniai ismeretek
Minőség-ellenőrzés, minőségbiztosítás, minőségszabályozás fogalma, szerepe az
élelmiszeriparban
A minőségbiztosítással kapcsolatos feladatok
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.2/0509-06
A tananyagelem megnevezése:
Minőségbiztosítási és higiéniai gyakorlat az élelmiszer-iparban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a munka-, tűz-, környezetvédelmi, higiéniai és a minőségbiztosítási
előírásokat
Elvégzi az előírt tisztítási és fertőtlenítési munkákat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Élelmiszerbiztonság (HACCP) és minőségbiztosítás
A típus Higiéniai követelmények
B típus Tisztító- és fertőtlenítőszerek
C típus Takarítási, tisztítási, fertőtlenítési módok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Higiéniás szemlélet
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 50%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
47 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A személyi higiénia biztosítása
Fekete-fehér öltözőrendszer szabályos használata, a személyi higiéniával kapcsolatos
előírások betartása munkavégzés közben
A termék-előállítás higiéniájának biztosítása
Tisztítási, fertőtlenítési feladatok elvégzése
Kézi és gépi tisztítás
Tisztító- és fertőtlenítő anyagok használata, oldatkészítés, töménységellenőrzés
A munkavédelmi és biztonsági előírások betartása a tisztítás, fertőtlenítés során, egyéni
védőfelszerelések, eszközök használata
A tisztítás, fertőtlenítés hatásfokának ellenőrzése, mintavétel
A munkakörhöz kötött, a HACCP-vel kapcsolatos feladatok elvégzése
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35

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.1/0509-06
A tananyagelem megnevezése:
A munkaterület átvétele, anyagismeret-elmélet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Átveszi a munkaterületet
Megismeri az elvégzendő feladatot
Felméri a szükséges anyagokat, eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkaterület jellemzői
B típus Munkavégzéshez szükséges alap-, segéd-, járulékos és adalékanyagok
A típus Higiéniai követelmények
A típus Biztonságos munka feltételei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Higiéniás szemlélet
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az élelmiszer-ipari munkaterületek csoportosítása, jellemzése, a munkaterület
átvételének szabályai
A munkavégzés megkezdésének személyi és tárgyi feltételei
Élelmiszer-ipari az alap-, segéd-, járulékos-, adalékanyagok csoportosítása, jellemzése
Élelmiszer-ipari csomagolóanyagok csoportosítása, jellemzése
A gyártástechnológia során felhasználható anyagok csoportosítása, jellemzése, a
késztermék minőségére gyakorolt hatása
Az élelmiszeriparban használt anyagok tárolásának, szállításának, valamint az anyagok
mozgatásának szabályai
A termék gyártásához az anyagszükséglet felmérése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.2/0509-06
A tananyagelem megnevezése:
A munkaterület átvétele, anyagismeret gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Átveszi a munkaterületet
Megismeri az elvégzendő feladatot
Felméri a szükséges anyagokat, eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkaterület jellemzői
B típus Munkavégzéshez szükséges alap-, segéd-, járulékos és adalékanyagok
A típus Higiéniai követelmények
A típus Biztonságos munka feltételei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Higiéniás szemlélet
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
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Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 50%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
20 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkaterület átvétele, az ellenőrzési feladatok elvégzése
Az alap-, segéd-, járulékos-, adalékanyagok és csomagolóanyagok felismerése,
felhasználási lehetőségeinek meghatározása
A gyártástechnológia során felhasználható anyagok felismerése
Az élelmiszeriparban használt anyagok tárolása, szállítása, valamint az anyagok
mozgatása
A termék gyártásához az anyagszükséglet összeállítása, előkészítése használatra
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44

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.1/0510-06
A tananyagelem megnevezése:
Az előkészítő műveletek elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Technológiai és/vagy termelési számításokat végez
Átveszi és előkészíti a gyártáshoz szükséges anyagokat
A munka megkezdése előtt ellenőrzi a gépeket, berendezéseket, eszközöket
Felügyeli a gépek, berendezések működését, szükség esetén beavatkozik
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakmai számítások
B típus Nyersanyagátvételi eljárások
B típus A gyártáshoz szükséges gépek, berendezések működési elve
C típus Kéziszerszámok, eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Feladattal vezetett kis csoportos szövegfeldolgozás 50%
Tesztfeladat megoldása 25%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A technológiai számítások alapjai
Alapműveletek, százalékszámolás, arányosság
Mértékegységek
Általános előkészítő műveletek az élelmiszeriparban
A nyersanyagok átvételének és előkészítésének általános szabályai
A nyersanyagok mennyiség- és minőségellenőrzésének alapjai
Az előkészítő műveletekhez általánosan használt gépek, berendezések működési elve,
üzemeltetésének lényeges szabályai, alapvető karbantartási ismeretek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.2/0510-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyártás előkészítő műveletek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Technológiai és/vagy termelési számításokat végez
Átveszi és előkészíti a gyártáshoz szükséges anyagokat
A munka megkezdése előtt ellenőrzi a gépeket, berendezéseket, eszközöket
Felügyeli a gépek, berendezések működését, szükség esetén beavatkozik
Részt vesz a karbantartási munkákban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakmai számítások
B típus Nyersanyagátvételi eljárások
B típus Gépkezelés
C típus A gépek, berendezések karbantartása
C típus Kéziszerszámok, eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
5. szint Komplex eszközhasználati képesség
4. szint Nyersanyagátvételhez szükséges laboreszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések 25%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Műveletek gyakorlása 25%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
20 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyártáshoz szükséges anyagok mennyiségének kiszámítása
A gyártáshoz szükséges anyagok átvétele, előkészítése
A gyártáshoz szükséges anyagok mennyiségének és minőségének ellenőrzése
A gyártáshoz szükséges anyagok előkészítéséhez általánosan használt gépek és
berendezések üzemelés előtti ellenőrzése, működés közbeni felügyelete
Részvétel a napi karbantartási feladatokban
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48

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.1/0510-06
A tananyagelem megnevezése:
A befejező műveletek elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Technológiai és/vagy termelési számításokat végez
Előkészíti, ellenőrzi a csomagolóanyagokat, csomagolja a készterméket
A készterméket átadja a hűtő- vagy tároló raktárnak és/vagy elvégzi a raktározást
A hatályos szabályozások szerint kezeli a képződő hulladékot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakmai számítások
B típus A gyártáshoz szükséges gépek, berendezések működési elve
C típus Kéziszerszámok, eszközök
B típus Csomagolóanyagok, csomagolóeszközök
B típus A raktározás alapelvei
B típus Hűtő- és tároló raktározás
B típus Hulladékkezelési eljárások
D típus Melléktermékek hasznosítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Csomagolási jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Feladattal vezetett kis csoportos szövegfeldolgozás 45%
Tesztfeladat megoldása 15%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Veszteségszámítás, csomagolóanyag-szükséglet kiszámításának matematikai alapjai
A csomagológépek teljesítménye
A befejező műveletek csoportosítása, jellemzése
Az élelmiszeriparban általánosan használt csomagolóanyagok, csomagolóeszközök,
gépek, berendezések csoportosítása, jellemzése
Az élelmiszer-ipari termékek tárolási módjai, tárolási paraméterek
A legjellemzőbb tárolási módok
A befejező műveletek során képződő hulladékok kezelésének szabályai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.2/0510-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyártást befejező műveletek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Technológiai és/vagy termelési számításokat végez
Előkészíti, ellenőrzi a csomagolóanyagokat, csomagolja a készterméket
A készterméket átadja a hűtő- vagy tároló raktárnak és/vagy elvégzi a raktározást
A hatályos szabályozások szerint kezeli a képződő hulladékot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakmai számítások
B típus Gépkezelés
C típus A gépek, berendezések karbantartása
C típus Kéziszerszámok, eszközök
B típus Hűtő- és tároló raktározás
B típus Hulladékkezelési eljárások
D típus Melléktermékek hasznosítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
5. szint Komplex eszközhasználati képesség
3. szint Csomagolási jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
24 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Veszteségszámítás
Csomagolóanyag-szükséglet kiszámítása
Teljesítményszámítás
Csomagolóanyag ellenőrzése, előkészítése
Késztermék csomagolása különböző módszerekkel
Az élelmiszerek raktározása, hűtve tárolása, fagyasztva tárolása
A tárolási paraméterek ellenőrzése
A befejező műveletek során képződő hulladékok kezelése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.1/0511-06
A tananyagelem megnevezése:
Az alapmérések elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapanyagot vizsgál és/vagy ellenőriz
Gyártásközi vizsgálatokat végez
Készterméket ellenőriz és/vagy minősít
Előírásoknak megfelelően mintát vesz
Beállítja az előírt paramétereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Laboratóriumi alapmérések, alapműveletek
C típus Fizikai, kémiai, mikrobiológiai vizsgálatok
B típus Mintavétel
B típus Alapanyag-minősítés
B típus Késztermék-minősítés
B típus Gyártásközi ellenőrzések alapelvei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás
Matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Laboratórium
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Laboratóriumi rendszabályok
Az élelmiszervizsgálatokhoz általánosan használt laboratóriumi eszközök
csoportosítása, jellemzése
A vegyszerek kezelésének, felhasználásának szabályai
A tömegmérés mértékegységei, eszközei, szabályai
A térfogatmérés mértékegységei, eszközei, szabályai
A sűrűségmérés módszerei, eszközei, mértékegységei
Szabályos mintavétel
Alapanyagok ellenőrzése, vizsgálata, az alkalmazható módszerek
Gyártásközi vizsgálatok fogalma, szükségessége, alkalmazható módszerei
Késztermékek vizsgálata, alkalmazható módszerek
Érzékszervi bírálat szempontjai, az élelmiszerek minősítése
A mikrobiológiai vizsgálatok célja, általánosan használt módszerei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.2/0511-06
A tananyagelem megnevezése:
Alapmérések gyakorlati megoldásai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapanyagot vizsgál és/vagy ellenőriz
Gyártásközi vizsgálatokat végez
Készterméket ellenőriz és/vagy minősít
Előírásoknak megfelelően mintát vesz
Beállítja az előírt paramétereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Laboratóriumi alapmérések, alapműveletek
C típus Fizikai, kémiai, mikrobiológiai vizsgálatok
B típus Mintavétel
B típus Alapanyag-minősítés
B típus Késztermék-minősítés
B típus Gyártásközi ellenőrzések alapelvei

251

Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mennyiségérzék
4. szint Labortechnikai eszközök használata
5. szint Elemi számolási készség
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás
Matematikai készség
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések 40%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 25%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Műveletek gyakorlása 15%
A képzési helyszín jellege:
Laboratórium
Szaktanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Eszközismeret, vegyszerismeret
Az eszközök tisztántartása
Tömeg-, térfogat- és sűrűségmérés
Mintavétel
Alapanyagok fizikai, kémiai, mikrobiológiai vizsgálata
Gyártásközi vizsgálatok mintavételi helyein mintavétel
Gyártásközi fizikai, kémiai és mikrobiológiai vizsgálatok
Késztermékek fizikai, kémiai, mikrobiológiai vizsgálata, minősítése
Az élelmiszervizsgálatok eredményeinek megadása, értékelése manuálisan és/vagy
számítógéppel

252

412/2.0/0511-06

Dokumentálás

azonosítója

sza
sza

412/2.1/0511-06
412/2.2/0511-06

8
0

0
0

0
8

összes

jelleg
e

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem
óraszáma

77. TANANYAGEGYSÉG

16

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.1/0511-06
A tananyagelem megnevezése:
A dokumentálás alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Adatot rögzít, feldolgoz, szolgáltat, dokumentál
Elkészíti az előírt összesítőket, jelentéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Adatok bevitele, számítógépes feldolgozása
C típus Dokumentumok, naplók vezetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás
Matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az adatrögzítés, dokumentálás, adatszolgáltatás szükségessége, alapvető szabályai
Összesítők, jelentések készítésének célja, szempontjai, eredményeinek
felhasználhatósága
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.2/0511-06
A tananyagelem megnevezése:
Dokumentálás a gyakorlatban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Adatot rögzít, feldolgoz, szolgáltat, dokumentál
Elkészíti az előírt összesítőket, jelentéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Adatok bevitele, számítógépes feldolgozása
C típus Dokumentumok, naplók vezetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás
Matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Szaktanterem
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Számítógépes programok (Word, Excel, egyéb) használata az adatfeldolgozásban
Az élelmiszertermelésben használt összesítők, jelentések, dokumentációk elkészítése
Az élelmiszertermelésben használt nyomtatványok kitöltése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.1/0511-06
A tananyagelem megnevezése:
A vállalkozási és kereskedelmi ismeretek elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vállalkozást indít, működtet
Kereskedelmi tevékenységet folytat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gazdálkodási alapismeretek
C típus Vállalkozási alapismeretek
C típus Kereskedelmi és marketing alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás
Matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
25 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vállalkozási lehetőségek, az élelmiszer-ipari tevékenység lehetséges jogi formái
A legfontosabb közgazdasági alapfogalmak, a gazdaságossági és hatékonysági mutatók
A bizonylatolás alapelvei, a bizonylatok és számlák kezelésének szabályai
A vállalkozás létrehozása
A vállalkozás indításához szükséges engedélyek, az indítást engedélyező hatóságok,
szükséges iratok, dokumentumok
Az Európai Unióban elfogadott szakmai önéletrajz tartalmi jellemzői
Üzleti terv fogalma, készítéséhez szükséges alapismeretek
A vállalkozás működtetésével kapcsolatos feladatok
Társadalombiztosítási, adózási, leltározási, munkajogi alapismeretek
Leltározási, árképzési alapismeretek
A marketing jelentősége, szerepe
A kommunikáció alkalmazásának alapjai
A hitelfelvétel általános szabályai
A szerződés fogalma, a szerződéskötés alapvető szabályai
A számlakiállítás és számlakiegyenlítés alapvető szabályai
A fontosabb bizonylatok kitöltésének szabályai
Kereskedelmi tevékenység folytatásának alapszabályai
Általánosan használt bolti eszközök, berendezések kezelésének alapvető szabályai
Élelmiszerek forgalmazásának, tárolásának, szállításának higiéniai szabályai
A bolti eladás alapvető előírásai
Viselkedés és kommunikáció az eladás során
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.2/0511-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalkozás működtetése, kereskedelmi tevékenység
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vállalkozást indít, működtet
Kereskedelmi tevékenységet folytat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gazdálkodási alapismeretek
C típus Vállalkozási alapismeretek
C típus Kereskedelmi és marketing alapismeretek
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Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Mennyiségérzék
3. szint Köznyelvi beszédkészség
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Numerikus gondolkodás
Matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság
Elkötelezettség
Kézügyesség
Elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanbolt
Számítógép-terem
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Önéletrajz írás
Alapdokumentumok kitöltése
Szerződésformák elkészítése
Adózási dokumentumok kitöltése
Számlakészítés
Számítógépes programok (Word, Excel, egyéb) használata a feladatok elvégzéséhez
Bolti eszközök, berendezések kezelése, próbaeladás
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.1/1129-06
A tananyagelem megnevezése:
Élelmiszertechnológiák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Oktatást szervez, tart
Továbbképzést tart és képzésben részesül
Gyártás és gyártmányfejlesztésre javaslatot tesz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkaterület technológiai folyamatának ismerete
B típus Gyártás és gyártmányfejlesztési ismeretek
B típus Termelési terv ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Döntésképesség
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 30%
Technológiai minták elemzése 30%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Termelő tanműhely
Alapozó tanműhely
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alapfogalmak ismerete: technológiai folyamat, művelet, azok jellemzői
Az élelmiszeripar általános technológiai folyamatai, gépek teljesítménye, különböző
munkafolyamatok munkaerőigénye
Gyártástechnológiai folyamatok
Késztermékek csoportosítása, jellemzői
A piaci igények felmérése, gyártmányfejlesztés előkészítése, tárolási próbák,
minősítések
Az éves, havi, napi termelési terv készítésének menete, amely a beérkezett alapanyag
és kereskedelem igényének megfelelően készül
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80. TANANYAGEGYSÉG

60

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.1/1129-06
A tananyagelem megnevezése:
Szabályozók az élelmiszeriparban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és betartatja a vagyon- és titokvédelmi előírásokat
Betartja és betartatja az élelmiszer-higiéniáról szóló jogszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Környezetvédelem és az élelmiszeripar kapcsolata
B típus Hulladékok és jellemzői
B típus Veszélyes hulladékok ismerete
B típus Vízvédelem
B típus Levegővédelem
B típus Zajvédelem
B típus Jó Higiéniai Gyakorlatot (GHP)
B típus ISO-szabványsorozat
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
2. szint ECDL 7. m Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
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Tanulói tevékenységformák:
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Könyvtár
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
60 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az élelmiszertörvény és környezetvédelmi törvény ismerete
Élelmiszeripari vállalkozás létesítésének feltételei
Élelmiszerbiztonság
A hulladékok törvény szerinti csoportosítása, jellemzői, kezelésük
A veszélyes hulladékok jellemzői
A víz szerepe az élelmiszeriparban, a vízvédelem előírásai
Zajvédelem az élelmiszeriparban
A levegő védelme az élelmiszeriparban
Higiéniai előírások az élelmiszeriparban
HACCP
Minőségbiztosítási rendszerek jellemzői
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81. TANANYAGEGYSÉG

37

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.1/1129-06
A tananyagelem megnevezése:
Informatikai ismeretek alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Informatikai eszközöket használ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Létszámszükséglet meghatározásának ismerete
B típus Gépszükséglet meghatározásának ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m Adatbázis-kezelés
2. szint ECDL 6. m Prezentáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 50%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 50%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Tanterem
Képzési idő:
37 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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82. TANANYAGEGYSÉG

50

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/4.1/1129-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai számítások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Létszámszükségletet határoz meg
Gépszükségletet határoz meg
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Létszámszükséglet meghatározásának ismerete
B típus Gépszükséglet meghatározásának ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
2. szint ECDL 4. m Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m Adatbázis-kezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 60%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 40%
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A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Tanterem
Képzési idő:
50 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkafolyamatoknál a hatékony munkavégzéshez szükséges létszám felmérése,
folyamatmodellezés
A tervezett mennyiség ismeretében a kiszolgálógépek számának meghatározása (vevői
igények ismerete)
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83. TANANYAGEGYSÉG

80

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.1/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
A szétválasztó műveletek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tisztítóműveleteket hajtat végre
Osztályozást végeztet, ellenőriz
Válogatást végeztet, ellenőriz
Szűrést végeztet, ellenőriz
Szeparálást végeztet, ellenőriz
Ülepítést végeztet, ellenőriz
Sajtolást, préselést végeztet, ellenőriz
Szitálást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Tisztító műveletek jellemzői
B típus Osztályozás, válogatás jellemzői, módjai
B típus Ülepítés ismerete
B típus Szűrés ismerete
B típus Sajtolás, préselés jellemzői
B típus Szitálás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 60%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tisztítóműveletek célja, módjai, azok követelményei: mosás, szár-, mag-,
héjeltávolítás jellemzői
Az osztályozás és válogatás elvi magyarázata, szempontjai, követelmények ismerete
Az ülepítés mint fizikai szétválasztás elmélete
A különböző fázisokból álló anyag szétválasztása gravitációs és centrifugális erőtérben
A szűrés mint egyszerű szétválasztó művelet, folyadékból vagy gázból alakos
részecskék leválasztása, ennek elmélete
Préseléssel, sajtolással nyomáskülönbség létrehozásával végezhető művelet, amely
alak, forma kialakítására, illetve léelválasztásra irányul
Préselés során a sejtnedv leválasztásának elve, befolyásoló tényezők
A szitálás, mint szétválasztó művelet jellemzői
Követelmények a szitákkal szemben
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.2/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
A szétválasztás gyakorlati megoldása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tisztítóműveleteket hajtat végre
Osztályozást végeztet, ellenőriz
Válogatást végeztet, ellenőriz
Szűrést végeztet, ellenőriz
Szeparálást végeztet, ellenőriz
Ülepítést végeztet, ellenőriz
Sajtolást, préselést végeztet, ellenőriz
Szitálást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Tisztító műveletek jellemzői
B típus Osztályozás, válogatás jellemzői, módjai
B típus Ülepítés ismerete
B típus Szűrés ismerete
B típus Sajtolás, préselés jellemzői
B típus Szitálás
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
40 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tisztítóműveletek végrehajtása
A mosás, szár-, mag-, héjeltávolítás végrehajtása, követelmények a berendezések
működtetésével szemben
Az osztályozás, válogatás végrehajtása, követelmények a berendezések működésével
szemben
Az ülepítés gyakorlati megvalósítása, befolyásoló tényezők
A szűrés gyakorlati alkalmazása, az anyag előkészítése, változások, szűrési módok
gyakorlati megvalósítása
A préselés gyakorlati megvalósítása, a léhozamot befolyásoló tényezők
A szitálás gyakorlati alkalmazása
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84. TANANYAGEGYSÉG

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.1/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
A víz jellemzői, felhasználása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vízelőkészítést végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vízelőkészítés módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 60%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
5 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vízzel szemben támasztott követelmények
A víz jellemzői, felhasználása
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.2/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízelőkészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vízelőkészítést végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vízelőkészítés módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
5 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A víz összetevőinek meghatározása
Előkészítése a késztermékektől függően
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85. TANANYAGEGYSÉG

40

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.1/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
A homogenizálás elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Aprító műveletet végeztet, ellenőriz (kézzel és/vagy géppel)
Homogenizálást végeztet, ellenőriz (oldás, keverés, egyneműsítés)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Aprító műveletek célja, módjai, alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
Írásos elemzések készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az aprítás célja, módjai, az aprítási fok jelentősége
Az aprítás energiaigénye, berendezések
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.2/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
A homogenizálás gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Aprító műveletet végeztet, ellenőriz (kézzel és/vagy géppel)
Homogenizálást végeztet, ellenőriz (oldás, keverés, egyneműsítés)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Aprító műveletek célja, módjai, alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
20 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az aprítás gyakorlati megvalósítása
A berendezések megválasztása, működtetése
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86. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/4.1/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
Kalorikus műveletek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előfőzést, főzést végeztet, ellenőriz
Sütést végeztet, ellenőriz
Pörkölést végeztet, ellenőriz
Besűrítést, bepárlást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Előfőzés, főzés, sütés, pörkölés jellemzői, paraméterei, folyamatai
B típus Bepárlás folyamata, végrehajtásának ismerete
B típus Szárítás jellemzői, folyamatai, végrehajtásának ismerete
B típus Pasztőrözés célja, módjai, alkalmazásának ismerete
B típus Sterilezés jellemzői, végrehajtásának ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Csomagolási jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%

272

A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
87 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az előfőzés, főzés, sütés, pörkölés hőközléssel járó művelet, mely megváltoztatja a
nyersanyag tulajdonságait
A változások magyarázata, befolyásoló tényezők
A bepárlás, híg levek koncentrálása forralással
A művelet módjai-, azok jellemzői és alkalmazása a gazdaságosság figyelembe
vételével
A sterilezés hőközlésen alapuló tartósító eljárás
Elmélete, befolyásoló tényezők
A mikroorganizmusok elpusztítására irányuló kalorikus művelet, általában a vegetatív
alakok pusztítását jelenti
Az elmélete, módjai és azok jellemzői
Befolyásoló tényezők, hőbehatolás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/4.2/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
Kalorikus műveletek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előfőzést, főzést végeztet, ellenőriz
Sütést végeztet, ellenőriz
Pörkölést végeztet, ellenőriz
Besűrítést, bepárlást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Előfőzés, főzés, sütés, pörkölés jellemzői, paraméterei, folyamatai
B típus Bepárlás folyamata, végrehajtásának ismerete
B típus Szárítás jellemzői, folyamatai, végrehajtásának ismerete
B típus Pasztőrözés célja, módjai, alkalmazásának ismerete
B típus Sterilezés jellemzői, végrehajtásának ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Csomagolási jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Élelmiszeripari laboratórium
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
70 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hőközlő műveletek módjai, alkalmazása, a berendezések elvi működése,
működtetése
A műveletet befolyásoló tényezők, a műveletek ellenőrzése
Oldatok készítése
A bepárlás módjai, végrehajtása
Bepárlás légköri nyomáson és légritkított térben
Berendezései
A sterilezés alkalmazása az élelmiszerek tartósítására
Gyakorlati megvalósítás
A pasztőrözés végrehajtása, a közönséges és egyéb pasztőrözési eljárások
Szakaszos és folytonos berendezések működtetése
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87. TANANYAGEGYSÉG

40

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/5.1/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagátadási műveletek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szárítást végeztet, ellenőriz
Fermentálást végeztet, ellenőriz
Érlelést végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szárítás jellemzői, folyamatai, végrehajtásának ismerete
B típus Fermentálás folyamatainak ismerete
B típus Érlelés folyamata, jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
Írásos elemzések készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
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Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szárítás a nyersanyagok szabadvíz tartalmának csökkentése
A szárítás folyamata, szakaszai, befolyásoló tényezők
Fermentálás
A folyamat lejátszódása, szakaszai, befolyásoló tényezők
Az érlelés során lejátszódó folyamatok, változások
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/5.2/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagátadási műveletek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szárítást végeztet, ellenőriz
Fermentálást végeztet, ellenőriz
Érlelést végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szárítás jellemzői, folyamatai, végrehajtásának ismerete
B típus Fermentálás folyamatainak ismerete
B típus Érlelés folyamata, jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
20 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szárítás módjai, berendezései és azok működtetése
A paraméterek helyes megválasztása
A fermentálás alkalmazása a termékek gyártása során
A folyamatok szabályozása, paraméterek megválasztása
Az érlelés szabályozása a termékek gyártástechnológiai folyamataiban
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88. TANANYAGEGYSÉG

40

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/6.1/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
A hőelvonás elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hűtést végeztet, ellenőriz
Fagyasztást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hűtés, fagyasztás jellemzői, folyamatai, paraméterei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
Írásos elemzések készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hőelvonás hatása az élő szervezetekre, az előidézett változások
Követelmények a művelettel szemben
A hideg energia előállítása
A fagyasztás elmélete, változások, módok és jellemzői
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/6.2/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
Hőelvonás a gyakorlatban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hűtést végeztet, ellenőriz
Fagyasztást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hűtés, fagyasztás jellemzői, folyamatai, paraméterei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
20 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hőelvonás alkalmazása a nyersanyag tárolása során
A fagyasztás módjai, fagyasztott termékek tárolása, a paraméterek megválasztása
Változások a hőelvonás során
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89. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.1/1134-06
A tananyagelem megnevezése:
A kakaómassza előállításának elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Masszafinomítást végeztet
Temperálást végeztet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai műveletek ismerete
B típus Technológiai paraméterek ismerete
B típus A lejátszódó folyamatok ismerete
B típus Édesipari gépek és berendezések feladatainak, működésének ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Édesipari jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Ízérzékelés
Szaglás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Elemzés készítése tapasztalatokról 5%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Gyakorlóterem
Képzési idő:
58 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ismeri a kakaómassza nyersanyagait, a kakóbab minősítését
Tudja a kakaó elsődleges feldolgozását
Tisztában van a kakaómassza-gyártás technológiájával
Ismeri a kakaóbab-pörkölés berendezéseit, a kakótöret-aprító berendezéseit, az
anyagmozgatás berendezéseit
Ismeri a kakaóbab feldolgozási módszereit
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.2/1134-06
A tananyagelem megnevezése:
A kakaómassza előállításának gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Masszafinomítást végeztet
Temperálást végeztet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai műveletek ismerete
B típus Édesipari gépek és berendezések feladatainak, működésének ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Édesipari jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Ízérzékelés
Szaglás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 15%
Technológiai próbák végzése 15%
Technológiai minták elemzése 15%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 5%
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A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
45 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elvégzi a termelés szervezési feladatait, irányítási feladatokat
Elvégzi a berendezések beállítását, biztonságos üzemeltetését, karbantartását
Termékeket gyárt

281

412/2.0/1134-06

Csokoládégyártás

azonosítója

szk
szk
szk

412/2.1/1134-06
412/2.2/1134-06
412/2.3/1134-06

47
20
0

összes

jelleg
e

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem
óraszáma

90. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.1/1134-06
A tananyagelem megnevezése:
A csokoládégyártás technológiája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Masszafinomítást végeztet
Ízesítést végeztet, ellenőriz
Temperálást végeztet
Formázást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai műveletek ismerete
B típus Technológiai paraméterek ismerete
B típus A lejátszódó folyamatok ismerete
B típus Édesipari gépek és berendezések feladatainak, működésének ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Édesipari jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Ízérzékelés
Szaglás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Elemzés készítése tapasztalatokról 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Gyakorlóterem
Képzési idő:
47 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ismeri a csokoládégyártás nyersanyagait
Tisztában van a csokoládégyárás technológiájával. Ismeri az előkészítő folyamatok
műveleteit, a csokoládégyártás főfolyamatának műveleteit
Ismeri a csokoládétermékek előállítási folyamatának műveleteit
Ismeri a csokoládékészítmények fontosabb típusait és formázási technológiájukat
Ismeri a csokoládétermékek csomagolását, raktározását, eltarthatóságát,
anyagmozgatási műveleteit
Ismeri a csokoládékészítmények minőségi jellemzőit
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.2/1134-06
A tananyagelem megnevezése:
A csokoládégyártás gépei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Masszafinomítást végeztet
Ízesítést végeztet, ellenőriz
Temperálást végeztet
Formázást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai műveletek ismerete
B típus Édesipari gépek és berendezések feladatainak, működésének ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Édesipari jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Ízérzékelés
Szaglás
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Elemzés készítése tapasztalatokról 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Gyakorlóterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ismeri a csokoládétáblázó berendezéseket, a mártógépeket
Ismeri a kakófeldolgozó üzem szerkezetét
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.3/1134-06
A tananyagelem megnevezése:
A csokoládégyártás gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Masszafinomítást végeztet
Ízesítést végeztet, ellenőriz
Temperálást végeztet
Formázást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai műveletek ismerete
B típus Édesipari gépek és berendezések feladatainak, működésének ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Édesipari jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Ízérzékelés
Szaglás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
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Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 15%
Technológiai próbák végzése 15%
Technológiai minták elemzése 15%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
65 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elvégzi a termelés szervezési feladatait, irányítási feladatokat
Elvégzi a gépek, berendezések beállítását, biztonságos üzemeltetését, karbantartását
Termékek gyár
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.1/1134-06
A tananyagelem megnevezése:
A kakaópor gyártásának elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Masszafinomítást végeztet
Ízesítést végeztet, ellenőriz
Temperálást végeztet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai műveletek ismerete
B típus Technológiai paraméterek ismerete
B típus A lejátszódó folyamatok ismerete
B típus Édesipari gépek és berendezések feladatainak, működésének ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Édesipari jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Elemzés készítése tapasztalatokról 5%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Gyakorlóterem
Képzési idő:
47 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ismeri a kakaóporgyártás nyersanyagait
Ismeri a kakaóporgyártás technológiáját
Ismeri a kakaópor-készítmények minőségi paramétereit
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.2/1134-06
A tananyagelem megnevezése:
A kakaópor gyártásának gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Masszafinomítást végeztet
Ízesítést végeztet, ellenőriz
Temperálást végeztet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai műveletek ismerete
B típus Édesipari gépek és berendezések feladatainak, működésének ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Édesipari jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 15%
Technológiai próbák végzése 15%
Technológiai minták elemzése 15%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
40 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elvégzi a termelés szervezési feladatait, irányítási feladatokat
Elvégzi a gépek, berendezések beállítását, biztonságos üzemeltetését, karbantartását
Termékek gyárt
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/4.1/1134-06
A tananyagelem megnevezése:
A cukorkagyártás elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Temperálást végeztet
Formázást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai műveletek ismerete
B típus Technológiai paraméterek ismerete
B típus A lejátszódó folyamatok ismerete
B típus Édesipari gépek és berendezések feladatainak, működésének ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Édesipari jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Elemzés készítése tapasztalatokról 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Gyakorlóterem
Képzési idő:
47 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ismeri a cukorkagyártás nyersanyagait
Ismeri a cukorkagyártás technológiáját, csomagolását
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/4.2/1134-06
A tananyagelem megnevezése:
A cukorkagyártás gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Temperálást végeztet
Formázást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai műveletek ismerete
B típus Édesipari gépek és berendezések feladatainak, működésének ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Édesipari jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 15%
Technológiai próbák végzése 15%
Technológiai minták elemzése 15%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Kisüzemi termelőhely
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Képzési idő:
50 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elvégzi a termelés szervezési feladatait, irányítási feladatokat
Elvégzi a gépek, berendezések beállítását, biztonságos üzemeltetését, karbantartását
Termékek gyárt
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/4.3/1134-06
A tananyagelem megnevezése:
Fondant-készítmények gyártásának elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Formázást végeztet, ellenőriz
Ízesítést végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai műveletek ismerete
B típus Technológiai paraméterek ismerete
B típus A lejátszódó folyamatok ismerete
B típus Édesipari gépek és berendezések feladatainak, működésének ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Édesipari jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Elemzés készítése tapasztalatokról 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Gyakorlóterem
Képzési idő:
42 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ismeri a fondant-gyártás nyersanyagait
Ismeri a fondant-készítmények speciális szerkezetét
Ismeri a fondant-készítmények gyártástechnológiáját, csomagolását
Ismeri a különleges fondant- készítményeket
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/4.4/1134-06
A tananyagelem megnevezése:
Fondant-készítmények gyártásának gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Formázást végeztet, ellenőriz
Ízesítést végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai műveletek ismerete
B típus Édesipari gépek és berendezések feladatainak, működésének ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Édesipari jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 15%
Technológiai próbák végzése 15%
Technológiai minták elemzése 15%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
25 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elvégzi a termelés szervezési feladatait, irányítási feladatokat
Elvégzi a gépek, berendezések beállítását, biztonságos üzemeltetését, karbantartását
Termékek gyárt
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/4.5/1134-06
A tananyagelem megnevezése:
Karamellkészítmények gyártásának elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Formázást végeztet, ellenőriz
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai műveletek ismerete
B típus Technológiai paraméterek ismerete
B típus A lejátszódó folyamatok ismerete
B típus Édesipari gépek és berendezések feladatainak, működésének ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Édesipari jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Ízérzékelés
Szaglás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Elemzés készítése tapasztalatokról 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Gyakorlóterem
Képzési idő:
27 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ismeri a karamellkészítmények fajtáit, nyersanyagait
Ismeri a karamellkészítmények szerkezetét
Ismeri a karamellkészítmények gyártástechnológiáját
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/4.6/1134-06
A tananyagelem megnevezése:
Karamellkészítmények gyártásának gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Formázást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai műveletek ismerete
B típus Édesipari gépek és berendezések feladatainak, működésének ismerete
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Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Édesipari jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Ízérzékelés
Szaglás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 15%
Technológiai próbák végzése 15%
Technológiai minták elemzése 15%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
25 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elvégzi a termelés szervezési feladatait, irányítási feladatokat
Elvégzi a gépek, berendezések beállítását, biztonságos üzemeltetését, karbantartását
Termékek gyárt
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/4.7/1134-06
A tananyagelem megnevezése:
Zselékészítmények gyártásának elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Formázást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai műveletek ismerete
B típus Technológiai paraméterek ismerete
B típus A lejátszódó folyamatok ismerete
B típus Édesipari gépek és berendezések feladatainak, működésének ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Édesipari jelképek értelmezése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Ízérzékelés
Szaglás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Elemzés készítése tapasztalatokról 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Gyakorlóterem
Képzési idő:
27 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ismeri a zselékészítmények nyersanyagait
Ismeri a zselékészítmények gyártástechnológiáját
Ismeri a zselékészítmények fontos tulajdonságait
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/4.8/1134-06
A tananyagelem megnevezése:
Zselékészítmények gyártásának gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Formázást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai műveletek ismerete
B típus Édesipari gépek és berendezések feladatainak, működésének ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Édesipari jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Ízérzékelés
Szaglás
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 15%
Technológiai próbák végzése 15%
Technológiai minták elemzése 15%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
25 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elvégzi a termelés szervezési feladatait, irányítási feladatokat
Elvégzi a gépek, berendezések beállítását, biztonságos üzemeltetését, karbantartását
Termékek gyárt
9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/4.9/1134-06
A tananyagelem megnevezése:
Speciális édesipari termékek gyártásának elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Masszafinomítást végeztet
Ízesítést végeztet, ellenőriz
Temperálást végeztet
Formázást végeztet, ellenőriz
Bevonatkészítést végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai műveletek ismerete
B típus Technológiai paraméterek ismerete
B típus A lejátszódó folyamatok ismerete
B típus Édesipari gépek és berendezések feladatainak, működésének ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Édesipari jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Ízérzékelés
Szaglás
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Elemzés készítése tapasztalatokról 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Gyakorlóterem
Képzési idő:
52 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ismeri a lazított szerkezetű (hab alapú) édesipari termékek gyártástechnológiáját
Ismeri a Marshmallow-készítmények, a Montélimar-, turrón- és hasonló készítmények
gyártását
Ismeri az olajos magvakból készült speciális édesipari termékek gyártását. Ismeri a
drazsékészítmények gyártástechnológiáját
Ismeri a grillázskészítmények, főzött és kevert nugátok, marcipánkészítmények
gyártását
Ismeri a gyümölcsök felhasználását édesipari célra
Ismeri a tablettázott, granulált, kiszúrt készítmények gyártását
Ismeri a rágógumi-készítmények gyártását
Ismeri a jégkrémgyártást, valamint a snack-termékek gyártását
10. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/4.10/1134-06
A tananyagelem megnevezése:
Speciális édesipari termékek gyártásának gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Masszafinomítást végeztet
Ízesítést végeztet, ellenőriz
Temperálást végeztet
Formázást végeztet, ellenőriz
Bevonatkészítést végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai műveletek ismerete
B típus Édesipari gépek és berendezések feladatainak, működésének ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Édesipari jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Ízérzékelés
Szaglás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 15%
Technológiai próbák végzése 15%
Technológiai minták elemzése 15%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
45 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elvégzi a termelés szervezési feladatait, irányítási feladatokat
Elvégzi a gépek, berendezések beállítását, biztonságos üzemeltetését, karbantartását
Termékek gyárt

297

412/5.0/1134-06

Édesipari tartós
sütemények

azonosítója

szk
szk

412/5.1/1134-06
412/5.2/1134-06

67
0

összes

jelleg
e

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem
óraszáma

93. TANANYAGEGYSÉG

0 0
145
0 78

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/5.1/1134-06
A tananyagelem megnevezése:
Édesipari tartós sütemények gyártásának elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Formázást végeztet, ellenőriz
Ízesítést végeztet, ellenőriz
Bevonatkészítést végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai műveletek ismerete
B típus Technológiai paraméterek ismerete
B típus A lejátszódó folyamatok ismerete
B típus Édesipari gépek és berendezések feladatainak, működésének ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Édesipari jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Ízérzékelés
Szaglás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Elemzés készítése tapasztalatokról 5%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Gyakorlóterem
Képzési idő:
67 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ismeri az édesipari tartós sütemények nyersanyagait
Ismeri a tésztakészítés, mint az édesipari tartós sütemények gyártásának speciális
műveletének elméletét (tésztaképződés szakaszai, tészta szerkezete, sütés)
Ismeri a kekszek és krékerek előállítását
Ismeri a töltött és mártott kekszek előállítását
Ismeri a méztartalmú (mézes) sütemények előállítását
Ismeri az ostyagyártmányok előállítását
Ismeri a teasütemények előállítását
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/5.2/1134-06
A tananyagelem megnevezése:
Édesipari tartós sütemények gyártásának gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Formázást végeztet, ellenőriz
Ízesítést végeztet, ellenőriz
Bevonatkészítést végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai műveletek ismerete
B típus Édesipari gépek és berendezések feladatainak, működésének ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Édesipari jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Ízérzékelés
Szaglás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 15%
Technológiai próbák végzése 15%
Technológiai minták elemzése 15%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 5%
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A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
78 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elvégzi a termelés szervezési feladatait, irányítási feladatokat
Elvégzi a gépek, berendezések beállítását, biztonságos üzemeltetését, karbantartását
Termékek gyár
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/6.1/1134-06
A tananyagelem megnevezése:
A pörkölt kávé előállításának elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Pörkölést végeztet ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai műveletek ismerete
B típus Technológiai paraméterek ismerete
B típus A lejátszódó folyamatok ismerete
B típus Édesipari gépek és berendezések feladatainak, működésének ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Édesipari jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Ízérzékelés
Szaglás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Elemzés készítése tapasztalatokról 5%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Gyakorlóterem
Képzési idő:
47 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ismeri a kávé származását, morfológiai leírását, fajtáit, kémiai összetételét, élettani
hatásait
Ismeri a nyers kávé elsődleges és másodlagos feldolgozását
Ismeri a kávépótszerek gyártását
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/6.2/1134-06
A tananyagelem megnevezése:
A pörkölt kávé előállításának gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Pörkölést végeztet ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai műveletek ismerete
B típus Édesipari gépek és berendezések feladatainak, működésének ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Édesipari jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Ízérzékelés
Szaglás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 15%
Technológiai próbák végzése 15%
Technológiai minták elemzése 15%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
40 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elvégzi a termelés szervezési feladatait, irányítási feladatokat
Elvégzi a gépek, berendezések beállítását, biztonságos üzemeltetését, karbantartását
Termékek gyárt
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Az 54 541 01 0010 54 05 azonosító számú, Élelmiszer-higiénikus megnevezésű elágazás szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.1/0509-06
A tananyagelem megnevezése:
Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem elméleti ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a munka-, tűz-, környezetvédelmi, higiéniai és a minőségbiztosítási előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka- és védőruhával szembeni követelmények
B típus Védőeszközök
A típus Biztonságos munka feltételei
B típus Környezetvédelmi, tűzvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkavédelem célja, feladata, területei, szervezete, fontosabb jogszabályai
A biztonságos munkavégzés tárgyi és személyi feltételei
Foglalkozási ártalom fogalma
Az ártalmak csoportosítása, okai, következményei és megelőzési lehetőségek
A tűzvédelem célja, feladatai
Az égés feltételei
Tűzveszélyes anyagok, tűzveszélyességi osztályba-sorolás
Tűzoltó anyagok és eszközök
Tennivalók tűz esetén
Baleset fogalma, csoportosítása, megelőzése
Tennivalók baleset esetében
Az elsősegélynyújtás alapvető szabályai
A környezetvédelem fogalma, jelentősége
A víz, a levegő, a környezet tisztaságának védelme
Szennyvízkezelés, hulladékkezelés. az élelmiszer-iparban alkalmazott környezetvédelmi
berendezések szerepe és fontossága
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.2/0509-06
A tananyagelem megnevezése:
Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a munka-, tűz-, környezetvédelmi, higiéniai és a minőségbiztosítási előírásokat
Felveszi a tevékenységéhez előírt munkaruhát, védőruhát és védőfelszerelést
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka- és védőruhával szembeni követelmények
B típus Védőeszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 50%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
20 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gépek, berendezések biztonságos üzemeltetése, kéziszerszámok biztonságos használata
Munkabiztonsági felszerelések, eszközök, védőruhák, használata
Egyéni és kollektív védőfelszerelések használata a biztonságos munkavégzéshez
Egyéni és kollektív védőeszközök használata a foglalkozási ártalmak csökkentéséhez
Tűzjelzők, tűzoltó-készülékek használatának ismerete
Elsősegélynyújtás alapszinten
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.1/0509-06
A tananyagelem megnevezése:
Minőségbiztosítás, higiénia elmélete az élelmiszeriparban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a munka-, tűz-, környezetvédelmi, higiéniai és a minőségbiztosítási előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkaterület jellemzői
B típus Élelmiszerbiztonság (HACCP) és minőségbiztosítás
A típus Higiéniai követelmények
B típus Tisztító- és fertőtlenítőszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Higiéniás szemlélet
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
61 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az élelmiszer-fertőzés, élelmiszer-mérgezés fogalma
A fertőzéseket, mérgezéseket okozó, jelentősebb mikroorganizmusok csoportosítása,
életfeltételeik, életjelenségeik
A mikrobák szaporodásának gátlása, elpusztításuk lehetőségei
Az élelmiszeripari higiénia személyi, gyártási és kereskedelmi jelentősége
A higiénia fogalma, személyi és tárgyi feltételei
A személyi és környezeti higiénia követelményei
Az élelmiszeriparban alkalmazott tisztító- és fertőtlenítőszerekkel szemben támasztott
követelmények, hatásmechanizmusuk
A fontosabb tisztító- és fertőtlenítőszerek jellemzése
A tisztításhoz használt víz minőségi követelményei
Tisztítási, fertőtlenítési eljárások jellemzése
Kézi és gépi tisztítás
A tisztítás, fertőtlenítés hatásfokát befolyásoló tényezők
A tisztítás, fertőtlenítés eredményességének mérésére szolgáló módszerek
A HACCP fogalma, szerepe, biztosításának lehetőségei
Az élelmiszerek előállítására, forgalomba hozatalára vonatkozó és a termeléssel
kapcsolatos higiéniai ismeretek
Minőség-ellenőrzés, minőségbiztosítás, minőségszabályozás fogalma, szerepe az
élelmiszeriparban
A minőségbiztosítással kapcsolatos feladatok
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.2/0509-06
A tananyagelem megnevezése:
Minőségbiztosítási és higiéniai gyakorlat az élelmiszer-iparban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a munka-, tűz-, környezetvédelmi, higiéniai és a minőségbiztosítási előírásokat
Elvégzi az előírt tisztítási és fertőtlenítési munkákat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Élelmiszerbiztonság (HACCP) és minőségbiztosítás
A típus Higiéniai követelmények
B típus Tisztító- és fertőtlenítőszerek
C típus Takarítási, tisztítási, fertőtlenítési módok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Higiéniás szemlélet
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 50%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
47 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A személyi higiénia biztosítása
Fekete-fehér öltözőrendszer szabályos használata, a személyi higiéniával kapcsolatos
előírások betartása munkavégzés közben
A termék-előállítás higiéniájának biztosítása
Tisztítási, fertőtlenítési feladatok elvégzése
Kézi és gépi tisztítás
Tisztító- és fertőtlenítő anyagok használata, oldatkészítés, töménységellenőrzés
A munkavédelmi és biztonsági előírások betartása a tisztítás, fertőtlenítés során, egyéni
védőfelszerelések, eszközök használata
A tisztítás, fertőtlenítés hatásfokának ellenőrzése, mintavétel
A munkakörhöz kötött, a HACCP-vel kapcsolatos feladatok elvégzése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.1/0509-06
A tananyagelem megnevezése:
A munkaterület átvétele, anyagismeret-elmélet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Átveszi a munkaterületet
Megismeri az elvégzendő feladatot
Felméri a szükséges anyagokat, eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkaterület jellemzői
B típus Munkavégzéshez szükséges alap-, segéd-, járulékos és adalékanyagok
A típus Higiéniai követelmények
A típus Biztonságos munka feltételei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Higiéniás szemlélet
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az élelmiszer-ipari munkaterületek csoportosítása, jellemzése, a munkaterület átvételének
szabályai
A munkavégzés megkezdésének személyi és tárgyi feltételei
Élelmiszer-ipari az alap-, segéd-, járulékos-, adalékanyagok csoportosítása, jellemzése
Élelmiszer-ipari csomagolóanyagok csoportosítása, jellemzése
A gyártástechnológia során felhasználható anyagok csoportosítása, jellemzése, a
késztermék minőségére gyakorolt hatása
Az élelmiszeriparban használt anyagok tárolásának, szállításának, valamint az anyagok
mozgatásának szabályai
A termék gyártásához az anyagszükséglet felmérése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.2/0509-06
A tananyagelem megnevezése:
A munkaterület átvétele, anyagismeret gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Átveszi a munkaterületet
Megismeri az elvégzendő feladatot
Felméri a szükséges anyagokat, eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkaterület jellemzői
B típus Munkavégzéshez szükséges alap-, segéd-, járulékos és adalékanyagok
A típus Higiéniai követelmények
A típus Biztonságos munka feltételei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Higiéniás szemlélet
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 50%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
20 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkaterület átvétele, az ellenőrzési feladatok elvégzése
Az alap-, segéd-, járulékos-, adalékanyagok és csomagolóanyagok felismerése,
felhasználási lehetőségeinek meghatározása
A gyártástechnológia során felhasználható anyagok felismerése
Az élelmiszeriparban használt anyagok tárolása, szállítása, valamint az anyagok mozgatása
A termék gyártásához az anyagszükséglet összeállítása, előkészítése használatra
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.1/0510-06
A tananyagelem megnevezése:
Az előkészítő műveletek elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Technológiai és/vagy termelési számításokat végez
Átveszi és előkészíti a gyártáshoz szükséges anyagokat
A munka megkezdése előtt ellenőrzi a gépeket, berendezéseket, eszközöket
Felügyeli a gépek, berendezések működését, szükség esetén beavatkozik
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakmai számítások
B típus Nyersanyagátvételi eljárások
B típus A gyártáshoz szükséges gépek, berendezések működési elve
C típus Kéziszerszámok, eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Feladattal vezetett kis csoportos szövegfeldolgozás 50%
Tesztfeladat megoldása 25%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A technológiai számítások alapjai
Alapműveletek, százalékszámolás, arányosság
Mértékegységek
Általános előkészítő műveletek az élelmiszeriparban
A nyersanyagok átvételének és előkészítésének általános szabályai
A nyersanyagok mennyiség- és minőségellenőrzésének alapjai
Az előkészítő műveletekhez általánosan használt gépek, berendezések működési elve,
üzemeltetésének lényeges szabályai, alapvető karbantartási ismeretek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.2/0510-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyártás előkészítő műveletek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Technológiai és/vagy termelési számításokat végez
Átveszi és előkészíti a gyártáshoz szükséges anyagokat
A munka megkezdése előtt ellenőrzi a gépeket, berendezéseket, eszközöket
Felügyeli a gépek, berendezések működését, szükség esetén beavatkozik
Részt vesz a karbantartási munkákban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakmai számítások
B típus Nyersanyagátvételi eljárások
B típus Gépkezelés
C típus A gépek, berendezések karbantartása
C típus Kéziszerszámok, eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
5. szint Komplex eszközhasználati képesség
4. szint Nyersanyagátvételhez szükséges laboreszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések 25%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Műveletek gyakorlása 25%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
20 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyártáshoz szükséges anyagok mennyiségének kiszámítása
A gyártáshoz szükséges anyagok átvétele, előkészítése
A gyártáshoz szükséges anyagok mennyiségének és minőségének ellenőrzése
A gyártáshoz szükséges anyagok előkészítéséhez általánosan használt gépek és
berendezések üzemelés előtti ellenőrzése, működés közbeni felügyelete
Részvétel a napi karbantartási feladatokban
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.1/0510-06
A tananyagelem megnevezése:
A befejező műveletek elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Technológiai és/vagy termelési számításokat végez
Előkészíti, ellenőrzi a csomagolóanyagokat, csomagolja a készterméket
A készterméket átadja a hűtő- vagy tároló raktárnak és/vagy elvégzi a raktározást
A hatályos szabályozások szerint kezeli a képződő hulladékot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakmai számítások
B típus A gyártáshoz szükséges gépek, berendezések működési elve
C típus Kéziszerszámok, eszközök
B típus Csomagolóanyagok, csomagolóeszközök
B típus A raktározás alapelvei
B típus Hűtő- és tároló raktározás
B típus Hulladékkezelési eljárások
D típus Melléktermékek hasznosítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Csomagolási jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Feladattal vezetett kis csoportos szövegfeldolgozás 45%
Tesztfeladat megoldása 15%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Veszteségszámítás, csomagolóanyag-szükséglet kiszámításának matematikai alapjai
A csomagológépek teljesítménye
A befejező műveletek csoportosítása, jellemzése
Az élelmiszeriparban általánosan használt csomagolóanyagok, csomagolóeszközök, gépek
berendezések csoportosítása, jellemzése
Az élelmiszer-ipari termékek tárolási módjai, tárolási paraméterek
A legjellemzőbb tárolási módok
A befejező műveletek során képződő hulladékok kezelésének szabályai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.2/0510-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyártást befejező műveletek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Technológiai és/vagy termelési számításokat végez
Előkészíti, ellenőrzi a csomagolóanyagokat, csomagolja a készterméket
A készterméket átadja a hűtő- vagy tároló raktárnak és/vagy elvégzi a raktározást
A hatályos szabályozások szerint kezeli a képződő hulladékot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakmai számítások
B típus Gépkezelés
C típus A gépek, berendezések karbantartása
C típus Kéziszerszámok, eszközök
B típus Hűtő- és tároló raktározás
B típus Hulladékkezelési eljárások
D típus Melléktermékek hasznosítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
5. szint Komplex eszközhasználati képesség
3. szint Csomagolási jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
24 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Veszteségszámítás
Csomagolóanyag-szükséglet kiszámítása
Teljesítményszámítás
Csomagolóanyag ellenőrzése, előkészítése
Késztermék csomagolása különböző módszerekkel
Az élelmiszerek raktározása, hűtve tárolása, fagyasztva tárolása
A tárolási paraméterek ellenőrzése
A befejező műveletek során képződő hulladékok kezelése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.1/0511-06
A tananyagelem megnevezése:
Az alapmérések elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapanyagot vizsgál és/vagy ellenőriz
Gyártásközi vizsgálatokat végez
Készterméket ellenőriz és/vagy minősít
Előírásoknak megfelelően mintát vesz
Beállítja az előírt paramétereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Laboratóriumi alapmérések, alapműveletek
C típus Fizikai, kémiai, mikrobiológiai vizsgálatok
B típus Mintavétel
B típus Alapanyag-minősítés
B típus Késztermék-minősítés
B típus Gyártásközi ellenőrzések alapelvei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás
Matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Laboratórium
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Laboratóriumi rendszabályok
Az élelmiszervizsgálatokhoz általánosan használt laboratóriumi eszközök csoportosítása,
jellemzése
A vegyszerek kezelésének, felhasználásának szabályai
A tömegmérés mértékegységei, eszközei, szabályai
A térfogatmérés mértékegységei, eszközei, szabályai
A sűrűségmérés módszerei, eszközei, mértékegységei
Szabályos mintavétel
Alapanyagok ellenőrzése, vizsgálata, az alkalmazható módszerek
Gyártásközi vizsgálatok fogalma, szükségessége, alkalmazható módszerei
Késztermékek vizsgálata, alkalmazható módszerek
Érzékszervi bírálat szempontjai, az élelmiszerek minősítése
A mikrobiológiai vizsgálatok célja, általánosan használt módszerei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.2/0511-06
A tananyagelem megnevezése:
Alapmérések gyakorlati megoldásai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapanyagot vizsgál és/vagy ellenőriz
Gyártásközi vizsgálatokat végez
Készterméket ellenőriz és/vagy minősít
Előírásoknak megfelelően mintát vesz
Beállítja az előírt paramétereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Laboratóriumi alapmérések, alapműveletek
C típus Fizikai, kémiai, mikrobiológiai vizsgálatok
B típus Mintavétel
B típus Alapanyag-minősítés
B típus Késztermék-minősítés
B típus Gyártásközi ellenőrzések alapelvei
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Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mennyiségérzék
4. szint Labortechnikai eszközök használata
5. szint Elemi számolási készség
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás
Matematikai készség
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések 40%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 25%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Műveletek gyakorlása 15%
A képzési helyszín jellege:
Laboratórium
Szaktanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Eszközismeret, vegyszerismeret
Az eszközök tisztántartása
Tömeg-, térfogat- és sűrűségmérés
Mintavétel
Alapanyagok fizikai, kémiai, mikrobiológiai vizsgálata
Gyártásközi vizsgálatok mintavételi helyein mintavétel
Gyártásközi fizikai, kémiai és mikrobiológiai vizsgálatok
Késztermékek fizikai, kémiai, mikrobiológiai vizsgálata, minősítése
Az élelmiszervizsgálatok eredményeinek megadása, értékelése manuálisan és/vagy
számítógéppel
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.1/0511-06
A tananyagelem megnevezése:
A dokumentálás alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Adatot rögzít, feldolgoz, szolgáltat, dokumentál
Elkészíti az előírt összesítőket, jelentéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Adatok bevitele, számítógépes feldolgozása
C típus Dokumentumok, naplók vezetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás
Matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az adatrögzítés, dokumentálás, adatszolgáltatás szükségessége, alapvető szabályai
Összesítők, jelentések készítésének célja, szempontjai, eredményeinek felhasználhatósága
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.2/0511-06
A tananyagelem megnevezése:
Dokumentálás a gyakorlatban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Adatot rögzít, feldolgoz, szolgáltat, dokumentál
Elkészíti az előírt összesítőket, jelentéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Adatok bevitele, számítógépes feldolgozása
C típus Dokumentumok, naplók vezetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás
Matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Szaktanterem
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Számítógépes programok (Word, Excel, egyéb) használata az adatfeldolgozásban
Az élelmiszertermelésben használt összesítők, jelentések, dokumentációk elkészítése
Az élelmiszertermelésben használt nyomtatványok kitöltése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.1/0511-06
A tananyagelem megnevezése:
A vállalkozási és kereskedelmi ismeretek elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vállalkozást indít, működtet
Kereskedelmi tevékenységet folytat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gazdálkodási alapismeretek
C típus Vállalkozási alapismeretek
C típus Kereskedelmi és marketing alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás
Matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
25 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vállalkozási lehetőségek, az élelmiszer-ipari tevékenység lehetséges jogi formái
A legfontosabb közgazdasági alapfogalmak, a gazdaságossági és hatékonysági mutatók
A bizonylatolás alapelvei, a bizonylatok és számlák kezelésének szabályai
A vállalkozás létrehozása
A vállalkozás indításához szükséges engedélyek, az indítást engedélyező hatóságok,
szükséges iratok, dokumentumok
Az Európai Unióban elfogadott szakmai önéletrajz tartalmi jellemzői
Üzleti terv fogalma, készítéséhez szükséges alapismeretek
A vállalkozás működtetésével kapcsolatos feladatok
Társadalombiztosítási, adózási, leltározási, munkajogi alapismeretek
Leltározási, árképzési alapismeretek
A marketing jelentősége, szerepe
A kommunikáció alkalmazásának alapjai
A hitelfelvétel általános szabályai
A szerződés fogalma, a szerződéskötés alapvető szabályai
A számlakiállítás és számlakiegyenlítés alapvető szabályai
A fontosabb bizonylatok kitöltésének szabályai
Kereskedelmi tevékenység folytatásának alapszabályai
Általánosan használt bolti eszközök, berendezések kezelésének alapvető szabályai
Élelmiszerek forgalmazásának, tárolásának, szállításának higiéniai szabályai
A bolti eladás alapvető előírásai
Viselkedés és kommunikáció az eladás során
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.2/0511-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalkozás működtetése, kereskedelmi tevékenység
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vállalkozást indít, működtet
Kereskedelmi tevékenységet folytat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gazdálkodási alapismeretek
C típus Vállalkozási alapismeretek
C típus Kereskedelmi és marketing alapismeretek
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Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Mennyiségérzék
3. szint Köznyelvi beszédkészség
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Numerikus gondolkodás
Matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság
Elkötelezettség
Kézügyesség
Elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanbolt
Számítógép-terem
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Önéletrajz írás
Alapdokumentumok kitöltése
Szerződésformák elkészítése
Adózási dokumentumok kitöltése
Számlakészítés
Számítógépes programok (Word, Excel, egyéb) használata a feladatok elvégzéséhez
Bolti eszközök, berendezések kezelése, próbaeladás
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.1/1129-06
A tananyagelem megnevezése:
Élelmiszertechnológiák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Oktatást szervez, tart
Továbbképzést tart és képzésben részesül
Gyártás és gyártmányfejlesztésre javaslatot tesz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkaterület technológiai folyamatának ismerete
B típus Gyártás és gyártmányfejlesztési ismeretek
B típus Termelési terv ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Döntésképesség
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 30%
Technológiai minták elemzése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Termelő tanműhely
Alapozó tanműhely
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alapfogalmak ismerete: technológiai folyamat, művelet, azok jellemzői
Az élelmiszeripar általános technológiai folyamatai, gépek teljesítménye, különböző
munkafolyamatok munkaerőigénye
Gyártástechnológiai folyamatok
Késztermékek csoportosítása, jellemzői
A piaci igények felmérése, gyártmányfejlesztés előkészítése, tárolási próbák, minősítések
Az éves, havi, napi termelési terv készítésének menete, amely a beérkezett alapanyag és
kereskedelem igényének megfelelően készül
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.1/1129-06
A tananyagelem megnevezése:
Szabályozók az élelmiszeriparban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és betartatja a vagyon- és titokvédelmi előírásokat
Betartja és betartatja az élelmiszer-higiéniáról szóló jogszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Környezetvédelem és az élelmiszeripar kapcsolata
B típus Hulladékok és jellemzői
B típus Veszélyes hulladékok ismerete
B típus Vízvédelem
B típus Levegővédelem
B típus Zajvédelem
B típus Jó Higiéniai Gyakorlatot (GHP)
B típus ISO-szabványsorozat
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
2. szint ECDL 7. m Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
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A képzési helyszín jellege:
Könyvtár
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
60 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az élelmiszertörvény és környezetvédelmi törvény ismerete
Élelmiszeripari vállalkozás létesítésének feltételei
Élelmiszerbiztonság
A hulladékok törvény szerinti csoportosítása, jellemzői, kezelésük
A veszélyes hulladékok jellemzői
A víz szerepe az élelmiszeriparban, a vízvédelem előírásai
Zajvédelem az élelmiszeriparban
A levegő védelme az élelmiszeriparban
Higiéniai előírások az élelmiszeriparban
HACCP
Minőségbiztosítási rendszerek jellemzői
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105. TANANYAGEGYSÉG

412/3.0/1129-06
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azonosítója
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gyakorlati

óraszáma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.1/1129-06
A tananyagelem megnevezése:
Informatikai ismeretek alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Informatikai eszközöket használ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Létszámszükséglet meghatározásának ismerete
B típus Gépszükséglet meghatározásának ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m Adatbázis-kezelés
2. szint ECDL 6. m Prezentáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 50%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 50%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Tanterem
Képzési idő:
37 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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106. TANANYAGEGYSÉG

412/4.0/1129-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/4.1/1129-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai számítások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Létszámszükségletet határoz meg
Gépszükségletet határoz meg
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Létszámszükséglet meghatározásának ismerete
B típus Gépszükséglet meghatározásának ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
2. szint ECDL 4. m Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m Adatbázis-kezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 60%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 40%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Tanterem
Képzési idő:
50 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkafolyamatoknál a hatékony munkavégzéshez szükséges létszám felmérése,
folyamatmodellezés
A tervezett mennyiség ismeretében a kiszolgálógépek számának meghatározása (vevői
igények ismerete)
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107. TANANYAGEGYSÉG

412/1.0/1130-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.1/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
A szétválasztó műveletek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tisztítóműveleteket hajtat végre
Osztályozást végeztet, ellenőriz
Válogatást végeztet, ellenőriz
Szűrést végeztet, ellenőriz
Szeparálást végeztet, ellenőriz
Ülepítést végeztet, ellenőriz
Sajtolást, préselést végeztet, ellenőriz
Szitálást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Tisztító műveletek jellemzői
B típus Osztályozás, válogatás jellemzői, módjai
B típus Ülepítés ismerete
B típus Szűrés ismerete
B típus Sajtolás, préselés jellemzői
B típus Szitálás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 60%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tisztítóműveletek célja, módjai, azok követelményei: mosás, szár-, mag-, héjeltávolítás
jellemzői
Az osztályozás és válogatás elvi magyarázata, szempontjai, követelmények ismerete
Az ülepítés mint fizikai szétválasztás elmélete
A különböző fázisokból álló anyag szétválasztása gravitációs és centrifugális erőtérben
A szűrés mint egyszerű szétválasztó művelet, folyadékból vagy gázból alakos részecskék
leválasztása, ennek elmélete
Préseléssel, sajtolással nyomáskülönbség létrehozásával végezhető művelet, amely alak,
forma kialakítására, illetve léelválasztásra irányul
Préselés során a sejtnedv leválasztásának elve, befolyásoló tényezők
A szitálás, mint szétválasztó művelet jellemzői
Követelmények a szitákkal szemben
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.2/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
A szétválasztás gyakorlati megoldása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tisztítóműveleteket hajtat végre
Osztályozást végeztet, ellenőriz
Válogatást végeztet, ellenőriz
Szűrést végeztet, ellenőriz
Szeparálást végeztet, ellenőriz
Ülepítést végeztet, ellenőriz
Sajtolást, préselést végeztet, ellenőriz
Szitálást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Tisztító műveletek jellemzői
B típus Osztályozás, válogatás jellemzői, módjai
B típus Ülepítés ismerete
B típus Szűrés ismerete
B típus Sajtolás, préselés jellemzői
B típus Szitálás
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
40 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tisztítóműveletek végrehajtása
A mosás, szár-, mag-, héjeltávolítás végrehajtása, követelmények a berendezések
működtetésével szemben
Az osztályozás, válogatás végrehajtása, követelmények a berendezések működésével
szemben
Az ülepítés gyakorlati megvalósítása, befolyásoló tényezők
A szűrés gyakorlati alkalmazása, az anyag előkészítése, változások, szűrési módok
gyakorlati megvalósítása
A préselés gyakorlati megvalósítása, a léhozamot befolyásoló tényezők
A szitálás gyakorlati alkalmazása
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108. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.1/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
A víz jellemzői, felhasználása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vízelőkészítést végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vízelőkészítés módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 60%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
5 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vízzel szemben támasztott követelmények
A víz jellemzői, felhasználása

335

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.2/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízelőkészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vízelőkészítést végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vízelőkészítés módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
5 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A víz összetevőinek meghatározása
Előkészítése a késztermékektől függően
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109. TANANYAGEGYSÉG

412/3.0/1130-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.1/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
A homogenizálás elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Aprító műveletet végeztet, ellenőriz (kézzel és/vagy géppel)
Homogenizálást végeztet, ellenőriz (oldás, keverés, egyneműsítés)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Aprító műveletek célja, módjai, alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
Írásos elemzések készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az aprítás célja, módjai, az aprítási fok jelentősége
Az aprítás energiaigénye, berendezések
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.2/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
A homogenizálás gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Aprító műveletet végeztet, ellenőriz (kézzel és/vagy géppel)
Homogenizálást végeztet, ellenőriz (oldás, keverés, egyneműsítés)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Aprító műveletek célja, módjai, alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
20 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az aprítás gyakorlati megvalósítása
A berendezések megválasztása, működtetése
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110. TANANYAGEGYSÉG

412/4.0/1130-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/4.1/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
Kalorikus műveletek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előfőzést, főzést végeztet, ellenőriz
Sütést végeztet, ellenőriz
Pörkölést végeztet, ellenőriz
Besűrítést, bepárlást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Előfőzés, főzés, sütés, pörkölés jellemzői, paraméterei, folyamatai
B típus Bepárlás folyamata, végrehajtásának ismerete
B típus Szárítás jellemzői, folyamatai, végrehajtásának ismerete
B típus Pasztőrözés célja, módjai, alkalmazásának ismerete
B típus Sterilezés jellemzői, végrehajtásának ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Csomagolási jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
87 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az előfőzés, főzés, sütés, pörkölés hőközléssel járó művelet, mely megváltoztatja a
nyersanyag tulajdonságait
A változások magyarázata, befolyásoló tényezők
A bepárlás, híg levek koncentrálása forralással
A művelet módjai-, azok jellemzői és alkalmazása a gazdaságosság figyelembe vételével
A sterilezés hőközlésen alapuló tartósító eljárás
Elmélete, befolyásoló tényezők
A mikroorganizmusok elpusztítására irányuló kalorikus művelet, általában a vegetatív
alakok pusztítását jelenti
Az elmélete, módjai és azok jellemzői
Befolyásoló tényezők, hőbehatolás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/4.2/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
Kalorikus műveletek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előfőzést, főzést végeztet, ellenőriz
Sütést végeztet, ellenőriz
Pörkölést végeztet, ellenőriz
Besűrítést, bepárlást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Előfőzés, főzés, sütés, pörkölés jellemzői, paraméterei, folyamatai
B típus Bepárlás folyamata, végrehajtásának ismerete
B típus Szárítás jellemzői, folyamatai, végrehajtásának ismerete
B típus Pasztőrözés célja, módjai, alkalmazásának ismerete
B típus Sterilezés jellemzői, végrehajtásának ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Csomagolási jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Élelmiszeripari laboratórium
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
70 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hőközlő műveletek módjai, alkalmazása, a berendezések elvi működése, működtetése
A műveletet befolyásoló tényezők, a műveletek ellenőrzése
Oldatok készítése
A bepárlás módjai, végrehajtása
Bepárlás légköri nyomáson és légritkított térben
Berendezései
A sterilezés alkalmazása az élelmiszerek tartósítására
Gyakorlati megvalósítás
A pasztőrözés végrehajtása, a közönséges és egyéb pasztőrözési eljárások
Szakaszos és folytonos berendezések működtetése
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111. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/5.1/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagátadási műveletek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szárítást végeztet, ellenőriz
Fermentálást végeztet, ellenőriz
Érlelést végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szárítás jellemzői, folyamatai, végrehajtásának ismerete
B típus Fermentálás folyamatainak ismerete
B típus Érlelés folyamata, jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
Írásos elemzések készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szárítás a nyersanyagok szabadvíz tartalmának csökkentése
A szárítás folyamata, szakaszai, befolyásoló tényezők
Fermentálás
A folyamat lejátszódása, szakaszai, befolyásoló tényezők
Az érlelés során lejátszódó folyamatok, változások
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/5.2/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagátadási műveletek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szárítást végeztet, ellenőriz
Fermentálást végeztet, ellenőriz
Érlelést végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szárítás jellemzői, folyamatai, végrehajtásának ismerete
B típus Fermentálás folyamatainak ismerete
B típus Érlelés folyamata, jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
20 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szárítás módjai, berendezései és azok működtetése
A paraméterek helyes megválasztása
A fermentálás alkalmazása a termékek gyártása során
A folyamatok szabályozása, paraméterek megválasztása
Az érlelés szabályozása a termékek gyártástechnológiai folyamataiban
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/6.1/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
A hőelvonás elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hűtést végeztet, ellenőriz
Fagyasztást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hűtés, fagyasztás jellemzői, folyamatai, paraméterei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
Írásos elemzések készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hőelvonás hatása az élő szervezetekre, az előidézett változások
Követelmények a művelettel szemben
A hideg energia előállítása
A fagyasztás elmélete, változások, módok és jellemzői
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/6.2/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
Hőelvonás a gyakorlatban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hűtést végeztet, ellenőriz
Fagyasztást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hűtés, fagyasztás jellemzői, folyamatai, paraméterei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
20 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hőelvonás alkalmazása a nyersanyag tárolása során
A fagyasztás módjai, fagyasztott termékek tárolása, a paraméterek megválasztása
Változások a hőelvonás során
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113. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.1/1135-06
A tananyagelem megnevezése:
Laboratóriumi alapműveletek és eszközök elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Laboratóriumi eszközöket és műszereket kezel, kalibrál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Laboratóriumi eszközök kalibrálásának ismerete
B típus Törvények, rendeletek ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Jelképek értelmezése
4. szint Matematikai készségek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 55%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Leírás készítése 5%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Laboratórium
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Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ismeri a laboratóriumi méréseket, törvényszerűségeit, a mértékegységeket és átváltásaikat
Ismeri a laboratóriumi eszközöket, berendezéseket
Működési elveiket, felépítésüket. Ismeri az egyes eszközökhöz, berendezésekhez
kapcsolódó kalibrálási eljárásokat
Meghatározza és értelmezi az eredményeket, diagramokat
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.2/1135-06
A tananyagelem megnevezése:
Laboratóriumi alapműveletek és eszközök gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Laboratóriumi eszközöket és műszereket kezel, kalibrál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Laboratóriumi eszközök kalibrálásának ismerete
B típus Törvények, rendeletek ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Jelképek értelmezése
4. szint Matematikai készségek
4. szint Laboratóriumi vizsgálathoz szükséges eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 70%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Laboratórium
Képzési idő:
120 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gyakorlatban alkalmazza a laboratóriumi méréseket
Rendeltetésszerűen alkalmazza a laboratóriumi eszközöket, műszereket
Elvégzi a kalibrálásokat
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114. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.1/1135-06
A tananyagelem megnevezése:
A mikrobiológia mintavételezés és vizsgálatok elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mikrobiológiai mintát vesz, vizsgálatokat végez és kiértékeli az eredményt
Laboratóriumi eszközöket és műszereket kezel, kalibrál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A felhasznált anyagok jellemzőinek, tulajdonságainak ismerete
B típus Mikrobiológiai ismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Matematikai készségek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 55%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Leírás készítése 5%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Laboratórium
Képzési idő:
60 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alapfogalmak ismerete, az élelmiszerekben előforduló mikroorganizmusok csoportosítása
Ismeri a mikroorganizmusok életfeltételeti, az anyag- és energiacseréjüket, enzimeiket
Fel tudja osztani a mikrobákat tevékenységük alapján és jellemzi ezeket
Ismeri a mikroorganizmusok elleni védekezés elveit
Ismeri a mikrobiológiai vizsgálati módszereket
Tisztában van az ételmérgezések és ételfertőzések fogalmával, felosztásával
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.2/1135-06
A tananyagelem megnevezése:
A mikrobiológia mintavételezés és vizsgálatok gyakorlati megoldásai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mikrobiológiai mintát vesz, vizsgálatokat végez és kiértékeli az eredményt
Laboratóriumi eszközöket és műszereket kezel, kalibrál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A felhasznált anyagok jellemzőinek, tulajdonságainak ismerete
B típus Mikrobiológiai ismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Matematikai készségek
4. szint Laboratóriumi vizsgálathoz szükséges eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Következtetési képesség
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 10%
A képzési helyszín jellege:
Laboratórium
Képzési idő:
66 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mikrobiológiai vizsgálatokat végez
Különböző módszerekkel elvégzi a minták mikroba tartalmának mennyiségi
meghatározását
Elvégzi a mikroorganizmusok szaporodásának vizsgálatát
A szaporodás szakaszait grafikusan is ábrázolja
Kiértékeli az eredményeket, következtetéseket von le
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.1/1135-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános élelmiszerhigiénia elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartatja az élelmiszer-higiéniai szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Törvények, rendeletek ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 55%
Információk önálló rendszerezése 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 15%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%

351

A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tisztában van az alapvető élelmiszer-higiéniai fogalmakkal
Tisztában van az alapvető élelmiszer-higiéniai követelményrendszerével
Tudja, hogy mi az élelmiszer-higiénia feladatköre
Ismeri van az élelmiszer biztonság és élelmiszer-minőség fogalmait, jelentőségét
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.2/1135-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogi háttér
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartatja az élelmiszer-higiéniai szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Törvények, rendeletek ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 55%
Információk önálló rendszerezése 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 15%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
25 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ismeri az élelmiszer-higiénia nemzetközi és hazai jogi szabályozását
Ismeri az élelmiszer-higiénia nemzetközi és hazai szerveit és intézményeit
Ismeri az Élelmiszertörvényt, Egészségügyi törvényt és Állategészségügyi törvényt
Tudja a hatósági ellenőrzés típusait és feladatköreit
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azonosítója
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0

0

szk

412/4.2/1135-06

25

0

0
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gyakorlati

elméleti
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/4.1/1135-06
A tananyagelem megnevezése:
Élelmiszer-technológiai higiénia elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartatja az élelmiszer-higiéniai szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai műveletek és paraméterek ismerete
B típus A felhasznált anyagok jellemzőinek, tulajdonságainak ismerete
B típus Laboratóriumi eszközök kalibrálásának ismerete
B típus Mikrobiológiai ismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Jelképek értelmezése
4. szint Matematikai készségek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 55%
Információk önálló rendszerezése 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 15%
Leírás készítése 5%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ismeri az élelmiszer-technológiai higiénia fogalmát
Ismeri az élelmiszer-technológiaellenőrzési rendszerét
Tisztában a technológiai higiénia általános kérdéseivel (hőmérsékleti hatások, ivóvíz,
szennyvizek, személyi higiénia, takarítás, fertőtlenítés, tisztítás)
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/4.2/1135-06
A tananyagelem megnevezése:
Élelmiszer-technológiai higiénia műszaki alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartatja az élelmiszer-higiéniai szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai műveletek és paraméterek ismerete
B típus A felhasznált anyagok jellemzőinek, tulajdonságainak ismerete
B típus Törvények, rendeletek ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Jelképek értelmezése
4. szint Matematikai készségek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 55%
Információk önálló rendszerezése 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 15%
Leírás készítése 5%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
25 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tisztában van az élelmiszer-ipari gyártóhely telepítésével, elrendezésével
Tisztában van az élelmiszer-ipari gyártóhely belső kialakításával
Tisztában van a berendezésekkel szemben támasztott követelményekkel
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/5.1/1135-06
A tananyagelem megnevezése:
Bor, erjedés- és üdítőital-ipari higiénia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Laboratóriumi eszközöket és műszereket kezel, kalibrál
Analitikai vizsgálatokat végez és kiértékeli az eredményt
Betartatja az élelmiszer-higiéniai szabályokat
Mikrobiológiai mintát vesz, vizsgálatokat végez és kiértékeli az eredményt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai műveletek és paraméterek ismerete
B típus A felhasznált anyagok jellemzőinek, tulajdonságainak ismerete
B típus Laboratóriumi eszközök kalibrálásának ismerete
B típus Törvények, rendeletek ismerete
B típus Mikrobiológiai ismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Jelképek értelmezése
4. szint Matematikai készségek
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Következtetési képesség
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 55%
Információk önálló rendszerezése 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 15%
Leírás készítése 5%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
A képzési helyszín jellege:
Laboratórium
Képzési idő:
38 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tisztában van a bor, erjedés- és üdítőital-ipar higiéniájával
Tudja a borkészítés higiéniai sajátosságait
Tudja a sörgyártás higiéniai sajátosságait
Tudja a szeszgyártás higiéniai sajátosságait
Tudja a üdítőitalgyártás higiéniai sajátosságait
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/5.2/1135-06
A tananyagelem megnevezése:
Cukoripari higiénia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Laboratóriumi eszközöket és műszereket kezel, kalibrál
Analitikai vizsgálatokat végez és kiértékeli az eredményt
Betartatja az élelmiszer-higiéniai szabályokat
Mikrobiológiai mintát vesz, vizsgálatokat végez és kiértékeli az eredményt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai műveletek és paraméterek ismerete
B típus A felhasznált anyagok jellemzőinek, tulajdonságainak ismerete
B típus Laboratóriumi eszközök kalibrálásának ismerete
B típus Törvények, rendeletek ismerete
B típus Mikrobiológiai ismeret
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Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Jelképek értelmezése
4. szint Matematikai készségek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Következtetési képesség
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 55%
Információk önálló rendszerezése 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 15%
Leírás készítése 5%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
A képzési helyszín jellege:
Laboratórium
Képzési idő:
23 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tisztában van a cukoripar higiéniájával
Ismeri a cukoripari termékek gyártását, és az ehhez kapcsolódó szabályozásokat
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/5.3/1135-06
A tananyagelem megnevezése:
Dohányipari higiénia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Laboratóriumi eszközöket és műszereket kezel, kalibrál
Analitikai vizsgálatokat végez és kiértékeli az eredményt
Betartatja az élelmiszer-higiéniai szabályokat
Mikrobiológiai mintát vesz, vizsgálatokat végez és kiértékeli az eredményt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai műveletek és paraméterek ismerete
B típus A felhasznált anyagok jellemzőinek, tulajdonságainak ismerete
B típus Laboratóriumi eszközök kalibrálásának ismerete
B típus Törvények, rendeletek ismerete
B típus Mikrobiológiai ismeret
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Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Jelképek értelmezése
4. szint Matematikai készségek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Következtetési képesség
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 55%
Információk önálló rendszerezése 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 15%
Leírás készítése 5%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
A képzési helyszín jellege:
Laboratórium
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tisztában van a dohányipar higiéniájával
Ismeri a dohányipari termékek gyártását, és az ehhez kapcsolódó szabályozásokat
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/5.4/1135-06
A tananyagelem megnevezése:
Édesipari higiénia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Laboratóriumi eszközöket és műszereket kezel, kalibrál
Analitikai vizsgálatokat végez és kiértékeli az eredményt
Betartatja az élelmiszer-higiéniai szabályokat
Mikrobiológiai mintát vesz, vizsgálatokat végez és kiértékeli az eredményt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai műveletek és paraméterek ismerete
B típus A felhasznált anyagok jellemzőinek, tulajdonságainak ismerete
B típus Laboratóriumi eszközök kalibrálásának ismerete
B típus Törvények, rendeletek ismerete
B típus Mikrobiológiai ismeret
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Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Jelképek értelmezése
4. szint Matematikai készségek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Következtetési képesség
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 55%
Információk önálló rendszerezése 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 15%
Leírás készítése 5%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
A képzési helyszín jellege:
Laboratórium
Képzési idő:
25 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tisztában van a édesipar higiéniájával
Ismeri az édesipari termékek gyártását és az ehhez kapcsolódó szabályozásokat
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/5.5/1135-06
A tananyagelem megnevezése:
Hús- és baromfiipari higiénia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Laboratóriumi eszközöket és műszereket kezel, kalibrál
Analitikai vizsgálatokat végez és kiértékeli az eredményt
Betartatja az élelmiszer-higiéniai szabályokat
Mikrobiológiai mintát vesz, vizsgálatokat végez és kiértékeli az eredményt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai műveletek és paraméterek ismerete
B típus A felhasznált anyagok jellemzőinek, tulajdonságainak ismerete
B típus Laboratóriumi eszközök kalibrálásának ismerete
B típus Törvények, rendeletek ismerete
B típus Mikrobiológiai ismeret
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Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Jelképek értelmezése
4. szint Matematikai készségek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Következtetési képesség
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 55%
Információk önálló rendszerezése 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 15%
Leírás készítése 5%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
A képzési helyszín jellege:
Laboratórium
Képzési idő:
38 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tisztában van a húsipar higiéniájával
Tudja a sertésvágás technológiai higiéniáját
Tudja a szarvasmarhavágás technológiai higiéniáját
Tudja a baromfifeldolgozás technológiai higiéniáját
Tudja a halfeldolgozás technológiai higiéniáját
Tudja a vadfeldolgozás technológiai higiéniáját
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/5.6/1135-06
A tananyagelem megnevezése:
Malom- és keveréktakarmány-ipari higiénia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Laboratóriumi eszközöket és műszereket kezel, kalibrál
Analitikai vizsgálatokat végez és kiértékeli az eredményt
Betartatja az élelmiszer-higiéniai szabályokat
Mikrobiológiai mintát vesz, vizsgálatokat végez és kiértékeli az eredményt
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai műveletek és paraméterek ismerete
B típus A felhasznált anyagok jellemzőinek, tulajdonságainak ismerete
B típus Laboratóriumi eszközök kalibrálásának ismerete
B típus Törvények, rendeletek ismerete
B típus Mikrobiológiai ismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Jelképek értelmezése
4. szint Matematikai készségek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Következtetési képesség
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 55%
Információk önálló rendszerezése 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 15%
Leírás készítése 5%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
A képzési helyszín jellege:
Laboratórium
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tisztában van a malom és keveréktakarmányipar higiéniájával
Ismeri a malom és keveréktakarmány-ipari termékek gyártását, és az ehhez kapcsolódó
szabályozásokat
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/5.7/1135-06
A tananyagelem megnevezése:
Növényolaj-ipari higiénia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Laboratóriumi eszközöket és műszereket kezel, kalibrál
Analitikai vizsgálatokat végez és kiértékeli az eredményt
Betartatja az élelmiszer-higiéniai szabályokat
Mikrobiológiai mintát vesz, vizsgálatokat végez és kiértékeli az eredményt
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai műveletek és paraméterek ismerete
B típus A felhasznált anyagok jellemzőinek, tulajdonságainak ismerete
B típus Laboratóriumi eszközök kalibrálásának ismerete
B típus Törvények, rendeletek ismerete
B típus Mikrobiológiai ismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Jelképek értelmezése
4. szint Matematikai készségek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Következtetési képesség
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 55%
Információk önálló rendszerezése 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 15%
Leírás készítése 5%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
A képzési helyszín jellege:
Laboratórium
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tisztában van a növényolajipar higiéniájával
Ismeri a növényolaj-ipari termékek gyártását, és az ehhez kapcsolódó szabályozásokat

8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/5.8/1135-06
A tananyagelem megnevezése:
Sütőipari higiénia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Laboratóriumi eszközöket és műszereket kezel, kalibrál
Analitikai vizsgálatokat végez és kiértékeli az eredményt
Betartatja az élelmiszer-higiéniai szabályokat
Mikrobiológiai mintát vesz, vizsgálatokat végez és kiértékeli az eredményt
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai műveletek és paraméterek ismerete
B típus A felhasznált anyagok jellemzőinek, tulajdonságainak ismerete
B típus Laboratóriumi eszközök kalibrálásának ismerete
B típus Törvények, rendeletek ismerete
B típus Mikrobiológiai ismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Jelképek értelmezése
4. szint Matematikai készségek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Következtetési képesség
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 55%
Információk önálló rendszerezése 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 15%
Leírás készítése 5%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
A képzési helyszín jellege:
Laboratórium
Képzési idő:
23 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tisztában van a sütőipar higiéniájával
Ismeri az egyes sütőipari termékek gyártását, és az ehhez kapcsolódó szabályozásokat

9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/5.9/1135-06
A tananyagelem megnevezése:
Tartósító-ipari higiénia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Laboratóriumi eszközöket és műszereket kezel, kalibrál
Analitikai vizsgálatokat végez és kiértékeli az eredményt
Betartatja az élelmiszer-higiéniai szabályokat
Mikrobiológiai mintát vesz, vizsgálatokat végez és kiértékeli az eredményt
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai műveletek és paraméterek ismerete
B típus A felhasznált anyagok jellemzőinek, tulajdonságainak ismerete
B típus Laboratóriumi eszközök kalibrálásának ismerete
B típus Törvények, rendeletek ismerete
B típus Mikrobiológiai ismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Jelképek értelmezése
4. szint Matematikai készségek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Következtetési képesség
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 55%
Információk önálló rendszerezése 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 15%
Leírás készítése 5%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
A képzési helyszín jellege:
Laboratórium
Képzési idő:
38 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tisztában van a tartósítóipar higiéniájával
Ismeri a hűtőipar tartósító eljárásait és termelési higiéniáját
Ismeri a konzervgyártás termelési higiéniáját
10. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/5.10/1135-06
A tananyagelem megnevezése:
Tejipari higiénia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Laboratóriumi eszközöket és műszereket kezel, kalibrál
Analitikai vizsgálatokat végez és kiértékeli az eredményt
Betartatja az élelmiszer-higiéniai szabályokat
Mikrobiológiai mintát vesz, vizsgálatokat végez és kiértékeli az eredményt
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai műveletek és paraméterek ismerete
B típus A felhasznált anyagok jellemzőinek, tulajdonságainak ismerete
B típus Laboratóriumi eszközök kalibrálásának ismerete
B típus Törvények, rendeletek ismerete
B típus Mikrobiológiai ismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Jelképek értelmezése
4. szint Matematikai készségek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Következtetési képesség
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 55%
Információk önálló rendszerezése 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 15%
Leírás készítése 5%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
A képzési helyszín jellege:
Laboratórium
Képzési idő:
38 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tisztában van a tejipar higiéniájával
Ismeri a tejszállítás és előtárolás higiéniai követelményeit
Ismeri a tej üzemi kezelését
Ismeri tejipari termékek gyártási higiéniáját
11. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/5.11/1135-06
A tananyagelem megnevezése:
Az élelmiszer-ipari ágazatok higiéniája gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Laboratóriumi eszközöket és műszereket kezel, kalibrál
Analitikai vizsgálatokat végez és kiértékeli az eredményt
Betartatja az élelmiszer-higiéniai szabályokat
Mikrobiológiai mintát vesz, vizsgálatokat végez és kiértékeli az eredményt
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai műveletek és paraméterek ismerete
B típus A felhasznált anyagok jellemzőinek, tulajdonságainak ismerete
B típus Laboratóriumi eszközök kalibrálásának ismerete
B típus Mikrobiológiai ismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Jelképek értelmezése
4. szint Matematikai készségek
4. szint Laboratóriumi vizsgálathoz szükséges eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Következtetési képesség
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Technológiai minták elemzése 50%
Műveletek gyakorlása 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 10%
A képzési helyszín jellege:
Laboratórium
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
252 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános analitikai, mikrobiológiai és higiéniai vizsgálatok végrehajtása
Az egyes élelmiszer-ipari ágazatokhoz tartozó gyakorlatok végrehajtása
Ágazatonkénti üzemlátogatásról beszámoló készítése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/6.1/1135-06
A tananyagelem megnevezése:
Új élelmiszerek engedélyeztetésének eljárása (elmélet)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja az új élelmiszerekhez szükséges engedélyezési eljárásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai műveletek és paraméterek ismerete
B típus A felhasznált anyagok jellemzőinek, tulajdonságainak ismerete
B típus Mikrobiológiai ismeret
B típus Törvények, rendeletek ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk önálló rendszerezése 20%
Leírás készítése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
368

15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tisztában van az engedélyeztetés törvényi hátterével, ismeri a vonatkozó előírásokat
Széleskörű ismeretei vannak az élelmiszer-biztonság terén
Ismeri a minőségbiztosítási és irányítási rendszereket
Ismeri az ételek elkészítésére vonatkozó szabályokat

369

Az 54 541 01 0010 54 06 azonosító számú, Erjedés- és üdítőitalipari technikus megnevezésű
elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.1/0509-06
A tananyagelem megnevezése:
Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem elméleti ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a munka-, tűz-, környezetvédelmi, higiéniai és a minőségbiztosítási előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka- és védőruhával szembeni követelmények
B típus Védőeszközök
A típus Biztonságos munka feltételei
B típus Környezetvédelmi, tűzvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkavédelem célja, feladata, területei, szervezete, fontosabb jogszabályai
A biztonságos munkavégzés tárgyi és személyi feltételei
Foglalkozási ártalom fogalma
Az ártalmak csoportosítása, okai, következményei és megelőzési lehetőségek
A tűzvédelem célja, feladatai
Az égés feltételei
Tűzveszélyes anyagok, tűzveszélyességi osztályba-sorolás
Tűzoltó anyagok és eszközök
Tennivalók tűz esetén
Baleset fogalma, csoportosítása, megelőzése
Tennivalók baleset esetében
Az elsősegélynyújtás alapvető szabályai
A környezetvédelem fogalma, jelentősége
A víz, a levegő, a környezet tisztaságának védelme
Szennyvízkezelés, hulladékkezelés. az élelmiszer-iparban alkalmazott környezetvédelmi
berendezések szerepe és fontossága
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.2/0509-06
A tananyagelem megnevezése:
Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a munka-, tűz-, környezetvédelmi, higiéniai és a minőségbiztosítási előírásokat
Felveszi a tevékenységéhez előírt munkaruhát, védőruhát és védőfelszerelést
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka- és védőruhával szembeni követelmények
B típus Védőeszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
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Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 50%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
20 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gépek, berendezések biztonságos üzemeltetése, kéziszerszámok biztonságos használata
Munkabiztonsági felszerelések, eszközök, védőruhák, használata
Egyéni és kollektív védőfelszerelések használata a biztonságos munkavégzéshez
Egyéni és kollektív védőeszközök használata a foglalkozási ártalmak csökkentéséhez
Tűzjelzők, tűzoltó-készülékek használatának ismerete
Elsősegélynyújtás alapszinten
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.1/0509-06
A tananyagelem megnevezése:
Minőségbiztosítás, higiénia elmélete az élelmiszeriparban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a munka-, tűz-, környezetvédelmi, higiéniai és a minőségbiztosítási előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkaterület jellemzői
B típus Élelmiszerbiztonság (HACCP) és minőségbiztosítás
A típus Higiéniai követelmények
B típus Tisztító- és fertőtlenítőszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Higiéniás szemlélet
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
61 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az élelmiszer-fertőzés, élelmiszer-mérgezés fogalma
A fertőzéseket, mérgezéseket okozó, jelentősebb mikroorganizmusok csoportosítása,
életfeltételeik, életjelenségeik
A mikrobák szaporodásának gátlása, elpusztításuk lehetőségei
Az élelmiszeripari higiénia személyi, gyártási és kereskedelmi jelentősége
A higiénia fogalma, személyi és tárgyi feltételei
A személyi és környezeti higiénia követelményei
Az élelmiszeriparban alkalmazott tisztító- és fertőtlenítőszerekkel szemben támasztott
követelmények, hatásmechanizmusuk
A fontosabb tisztító- és fertőtlenítőszerek jellemzése
A tisztításhoz használt víz minőségi követelményei
Tisztítási, fertőtlenítési eljárások jellemzése
Kézi és gépi tisztítás
A tisztítás, fertőtlenítés hatásfokát befolyásoló tényezők
A tisztítás, fertőtlenítés eredményességének mérésére szolgáló módszerek
A HACCP fogalma, szerepe, biztosításának lehetőségei
Az élelmiszerek előállítására, forgalomba hozatalára vonatkozó és a termeléssel
kapcsolatos higiéniai ismeretek
Minőség-ellenőrzés, minőségbiztosítás, minőségszabályozás fogalma, szerepe az
élelmiszeriparban
A minőségbiztosítással kapcsolatos feladatok
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.2/0509-06
A tananyagelem megnevezése:
Minőségbiztosítási és higiéniai gyakorlat az élelmiszer-iparban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a munka-, tűz-, környezetvédelmi, higiéniai és a minőségbiztosítási előírásokat
Elvégzi az előírt tisztítási és fertőtlenítési munkákat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Élelmiszerbiztonság (HACCP) és minőségbiztosítás
A típus Higiéniai követelmények
B típus Tisztító- és fertőtlenítőszerek
C típus Takarítási, tisztítási, fertőtlenítési módok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Higiéniás szemlélet
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 50%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
47 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A személyi higiénia biztosítása
Fekete-fehér öltözőrendszer szabályos használata, a személyi higiéniával kapcsolatos
előírások betartása munkavégzés közben
A termék-előállítás higiéniájának biztosítása
Tisztítási, fertőtlenítési feladatok elvégzése
Kézi és gépi tisztítás
Tisztító- és fertőtlenítő anyagok használata, oldatkészítés, töménységellenőrzés
A munkavédelmi és biztonsági előírások betartása a tisztítás, fertőtlenítés során, egyéni
védőfelszerelések, eszközök használata
A tisztítás, fertőtlenítés hatásfokának ellenőrzése, mintavétel
A munkakörhöz kötött, a HACCP-vel kapcsolatos feladatok elvégzése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.1/0509-06
A tananyagelem megnevezése:
A munkaterület átvétele, anyagismeret-elmélet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Átveszi a munkaterületet
Megismeri az elvégzendő feladatot
Felméri a szükséges anyagokat, eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkaterület jellemzői
B típus Munkavégzéshez szükséges alap-, segéd-, járulékos és adalékanyagok
A típus Higiéniai követelmények
A típus Biztonságos munka feltételei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Higiéniás szemlélet
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az élelmiszer-ipari munkaterületek csoportosítása, jellemzése, a munkaterület átvételének
szabályai
A munkavégzés megkezdésének személyi és tárgyi feltételei
Élelmiszer-ipari az alap-, segéd-, járulékos-, adalékanyagok csoportosítása, jellemzése
Élelmiszer-ipari csomagolóanyagok csoportosítása, jellemzése
A gyártástechnológia során felhasználható anyagok csoportosítása, jellemzése, a
késztermék minőségére gyakorolt hatása
Az élelmiszeriparban használt anyagok tárolásának, szállításának, valamint az anyagok
mozgatásának szabályai
A termék gyártásához az anyagszükséglet felmérése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.2/0509-06
A tananyagelem megnevezése:
A munkaterület átvétele, anyagismeret gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Átveszi a munkaterületet
Megismeri az elvégzendő feladatot
Felméri a szükséges anyagokat, eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkaterület jellemzői
B típus Munkavégzéshez szükséges alap-, segéd-, járulékos és adalékanyagok
A típus Higiéniai követelmények
A típus Biztonságos munka feltételei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Higiéniás szemlélet
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 50%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
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A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
20 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkaterület átvétele, az ellenőrzési feladatok elvégzése
Az alap-, segéd-, járulékos-, adalékanyagok és csomagolóanyagok felismerése,
felhasználási lehetőségeinek meghatározása
A gyártástechnológia során felhasználható anyagok felismerése
Az élelmiszeriparban használt anyagok tárolása, szállítása, valamint az anyagok mozgatása
A termék gyártásához az anyagszükséglet összeállítása, előkészítése használatra
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.1/0510-06
A tananyagelem megnevezése:
Az előkészítő műveletek elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Technológiai és/vagy termelési számításokat végez
Átveszi és előkészíti a gyártáshoz szükséges anyagokat
A munka megkezdése előtt ellenőrzi a gépeket, berendezéseket, eszközöket
Felügyeli a gépek, berendezések működését, szükség esetén beavatkozik
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakmai számítások
B típus Nyersanyagátvételi eljárások
B típus A gyártáshoz szükséges gépek, berendezések működési elve
C típus Kéziszerszámok, eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Feladattal vezetett kis csoportos szövegfeldolgozás 50%
Tesztfeladat megoldása 25%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
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Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
92 / 117 / 58 / 151 / 0 / 0 / 0 / 0
A technológiai számítások alapjai
Alapműveletek, százalékszámolás, arányosság
Mértékegységek
Általános előkészítő műveletek az élelmiszeriparban
A nyersanyagok átvételének és előkészítésének általános szabályai
A nyersanyagok mennyiség- és minőségellenőrzésének alapjai
Az előkészítő műveletekhez általánosan használt gépek, berendezések működési elve,
üzemeltetésének lényeges szabályai, alapvető karbantartási ismeretek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.2/0510-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyártás előkészítő műveletek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Technológiai és/vagy termelési számításokat végez
Átveszi és előkészíti a gyártáshoz szükséges anyagokat
A munka megkezdése előtt ellenőrzi a gépeket, berendezéseket, eszközöket
Felügyeli a gépek, berendezések működését, szükség esetén beavatkozik
Részt vesz a karbantartási munkákban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakmai számítások
B típus Nyersanyagátvételi eljárások
B típus Gépkezelés
C típus A gépek, berendezések karbantartása
C típus Kéziszerszámok, eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
5. szint Komplex eszközhasználati képesség
4. szint Nyersanyagátvételhez szükséges laboreszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések 25%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Műveletek gyakorlása 25%
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A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
56 / 53 / 71 / 146 / 43 / 0 / 0 / 0
A gyártáshoz szükséges anyagok mennyiségének kiszámítása
A gyártáshoz szükséges anyagok átvétele, előkészítése
A gyártáshoz szükséges anyagok mennyiségének és minőségének ellenőrzése
A gyártáshoz szükséges anyagok előkészítéséhez általánosan használt gépek és
berendezések üzemelés előtti ellenőrzése, működés közbeni felügyelete
Részvétel a napi karbantartási feladatokban
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.1/0510-06
A tananyagelem megnevezése:
A befejező műveletek elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Technológiai és/vagy termelési számításokat végez
Előkészíti, ellenőrzi a csomagolóanyagokat, csomagolja a készterméket
A készterméket átadja a hűtő- vagy tároló raktárnak és/vagy elvégzi a raktározást
A hatályos szabályozások szerint kezeli a képződő hulladékot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakmai számítások
B típus A gyártáshoz szükséges gépek, berendezések működési elve
C típus Kéziszerszámok, eszközök
B típus Csomagolóanyagok, csomagolóeszközök
B típus A raktározás alapelvei
B típus Hűtő- és tároló raktározás
B típus Hulladékkezelési eljárások
D típus Melléktermékek hasznosítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Csomagolási jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Feladattal vezetett kis csoportos szövegfeldolgozás 45%
Tesztfeladat megoldása 15%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.2/0510-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyártást befejező műveletek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Technológiai és/vagy termelési számításokat végez
Előkészíti, ellenőrzi a csomagolóanyagokat, csomagolja a készterméket
A készterméket átadja a hűtő- vagy tároló raktárnak és/vagy elvégzi a raktározást
A hatályos szabályozások szerint kezeli a képződő hulladékot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakmai számítások
B típus Gépkezelés
C típus A gépek, berendezések karbantartása
C típus Kéziszerszámok, eszközök
B típus Hűtő- és tároló raktározás
B típus Hulladékkezelési eljárások
D típus Melléktermékek hasznosítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
5. szint Komplex eszközhasználati képesség
3. szint Csomagolási jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
24 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.1/0511-06
A tananyagelem megnevezése:
Az alapmérések elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapanyagot vizsgál és/vagy ellenőriz
Gyártásközi vizsgálatokat végez
Készterméket ellenőriz és/vagy minősít
Előírásoknak megfelelően mintát vesz
Beállítja az előírt paramétereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Laboratóriumi alapmérések, alapműveletek
C típus Fizikai, kémiai, mikrobiológiai vizsgálatok
B típus Mintavétel
B típus Alapanyag-minősítés
B típus Késztermék-minősítés
B típus Gyártásközi ellenőrzések alapelvei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás
Matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Tesztfeladat megoldása 20%
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A képzési helyszín jellege:
Laboratórium
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Laboratóriumi rendszabályok
Az élelmiszervizsgálatokhoz általánosan használt laboratóriumi eszközök csoportosítása,
jellemzése
A vegyszerek kezelésének, felhasználásának szabályai
A tömegmérés mértékegységei, eszközei, szabályai
A térfogatmérés mértékegységei, eszközei, szabályai
A sűrűségmérés módszerei, eszközei, mértékegységei
Szabályos mintavétel
Alapanyagok ellenőrzése, vizsgálata, az alkalmazható módszerek
Gyártásközi vizsgálatok fogalma, szükségessége, alkalmazható módszerei
Késztermékek vizsgálata, alkalmazható módszerek
Érzékszervi bírálat szempontjai, az élelmiszerek minősítése
A mikrobiológiai vizsgálatok célja, általánosan használt módszerei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.2/0511-06
A tananyagelem megnevezése:
Alapmérések gyakorlati megoldásai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapanyagot vizsgál és/vagy ellenőriz
Gyártásközi vizsgálatokat végez
Készterméket ellenőriz és/vagy minősít
Előírásoknak megfelelően mintát vesz
Beállítja az előírt paramétereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Laboratóriumi alapmérések, alapműveletek
C típus Fizikai, kémiai, mikrobiológiai vizsgálatok
B típus Mintavétel
B típus Alapanyag-minősítés
B típus Késztermék-minősítés
B típus Gyártásközi ellenőrzések alapelvei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mennyiségérzék
4. szint Labortechnikai eszközök használata
5. szint Elemi számolási készség
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás
Matematikai készség
Helyzetfelismerés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések 40%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 25%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Műveletek gyakorlása 15%
A képzési helyszín jellege:
Laboratórium
Szaktanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Eszközismeret, vegyszerismeret
Az eszközök tisztántartása
Tömeg-, térfogat- és sűrűségmérés
Mintavétel
Alapanyagok fizikai, kémiai, mikrobiológiai vizsgálata
Gyártásközi vizsgálatok mintavételi helyein mintavétel
Gyártásközi fizikai, kémiai és mikrobiológiai vizsgálatok
Késztermékek fizikai, kémiai, mikrobiológiai vizsgálata, minősítése
Az élelmiszervizsgálatok eredményeinek megadása, értékelése manuálisan és/vagy
számítógéppel
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.1/0511-06
A tananyagelem megnevezése:
A dokumentálás alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Adatot rögzít, feldolgoz, szolgáltat, dokumentál
Elkészíti az előírt összesítőket, jelentéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Adatok bevitele, számítógépes feldolgozása
C típus Dokumentumok, naplók vezetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás
Matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az adatrögzítés, dokumentálás, adatszolgáltatás szükségessége, alapvető szabályai
Összesítők, jelentések készítésének célja, szempontjai, eredményeinek felhasználhatósága

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.2/0511-06
A tananyagelem megnevezése:
Dokumentálás a gyakorlatban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Adatot rögzít, feldolgoz, szolgáltat, dokumentál
Elkészíti az előírt összesítőket, jelentéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Adatok bevitele, számítógépes feldolgozása
C típus Dokumentumok, naplók vezetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás
Matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Szaktanterem
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Számítógépes programok (Word, Excel, egyéb) használata az adatfeldolgozásban
Az élelmiszertermelésben használt összesítők, jelentések, dokumentációk elkészítése
Az élelmiszertermelésben használt nyomtatványok kitöltése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.1/0511-06
A tananyagelem megnevezése:
A vállalkozási és kereskedelmi ismeretek elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vállalkozást indít, működtet
Kereskedelmi tevékenységet folytat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gazdálkodási alapismeretek
C típus Vállalkozási alapismeretek
C típus Kereskedelmi és marketing alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás
Matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
25 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vállalkozási lehetőségek, az élelmiszer-ipari tevékenység lehetséges jogi formái
A legfontosabb közgazdasági alapfogalmak, a gazdaságossági és hatékonysági mutatók
A bizonylatolás alapelvei, a bizonylatok és számlák kezelésének szabályai
A vállalkozás létrehozása
A vállalkozás indításához szükséges engedélyek, az indítást engedélyező hatóságok,
szükséges iratok, dokumentumok
Az Európai Unióban elfogadott szakmai önéletrajz tartalmi jellemzői
Üzleti terv fogalma, készítéséhez szükséges alapismeretek
A vállalkozás működtetésével kapcsolatos feladatok
Társadalombiztosítási, adózási, leltározási, munkajogi alapismeretek
Leltározási, árképzési alapismeretek
A marketing jelentősége, szerepe
A kommunikáció alkalmazásának alapjai
A hitelfelvétel általános szabályai
A szerződés fogalma, a szerződéskötés alapvető szabályai
A számlakiállítás és számlakiegyenlítés alapvető szabályai
A fontosabb bizonylatok kitöltésének szabályai
Kereskedelmi tevékenység folytatásának alapszabályai
Általánosan használt bolti eszközök, berendezések kezelésének alapvető szabályai
Élelmiszerek forgalmazásának, tárolásának, szállításának higiéniai szabályai
A bolti eladás alapvető előírásai
Viselkedés és kommunikáció az eladás során
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.2/0511-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalkozás működtetése, kereskedelmi tevékenység
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vállalkozást indít, működtet
Kereskedelmi tevékenységet folytat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gazdálkodási alapismeretek
C típus Vállalkozási alapismeretek
C típus Kereskedelmi és marketing alapismeretek
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Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Mennyiségérzék
3. szint Köznyelvi beszédkészség
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Numerikus gondolkodás
Matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság
Elkötelezettség
Kézügyesség
Elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanbolt
Számítógép-terem
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Önéletrajz írás
Alapdokumentumok kitöltése
Szerződésformák elkészítése
Adózási dokumentumok kitöltése
Számlakészítés
Számítógépes programok (Word, Excel, egyéb) használata a feladatok elvégzéséhez
Bolti eszközök, berendezések kezelése, próbaeladás
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.1/1129-06
A tananyagelem megnevezése:
Élelmiszertechnológiák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Oktatást szervez, tart
Továbbképzést tart és képzésben részesül
Gyártás és gyártmányfejlesztésre javaslatot tesz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkaterület technológiai folyamatának ismerete
B típus Gyártás és gyártmányfejlesztési ismeretek
B típus Termelési terv ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Döntésképesség
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 30%
Technológiai minták elemzése 30%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Termelő tanműhely
Alapozó tanműhely
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alapfogalmak ismerete: technológiai folyamat, művelet, azok jellemzői
Az élelmiszeripar általános technológiai folyamatai, gépek teljesítménye, különböző
munkafolyamatok munkaerőigénye
Gyártástechnológiai folyamatok
Késztermékek csoportosítása, jellemzői
A piaci igények felmérése, gyártmányfejlesztés előkészítése, tárolási próbák, minősítések
Az éves, havi, napi termelési terv készítésének menete, amely a beérkezett alapanyag és
kereskedelem igényének megfelelően készül
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.1/1129-06
A tananyagelem megnevezése:
Szabályozók az élelmiszeriparban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és betartatja a vagyon- és titokvédelmi előírásokat
Betartja és betartatja az élelmiszer-higiéniáról szóló jogszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Környezetvédelem és az élelmiszeripar kapcsolata
B típus Hulladékok és jellemzői
B típus Veszélyes hulladékok ismerete
B típus Vízvédelem
B típus Levegővédelem
B típus Zajvédelem
B típus Jó Higiéniai Gyakorlatot (GHP)
B típus ISO-szabványsorozat
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
2. szint ECDL 7. m Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
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A képzési helyszín jellege:
Könyvtár
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
60 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az élelmiszertörvény és környezetvédelmi törvény ismerete
Élelmiszeripari vállalkozás létesítésének feltételei
Élelmiszerbiztonság
A hulladékok törvény szerinti csoportosítása, jellemzői, kezelésük
A veszélyes hulladékok jellemzői
A víz szerepe az élelmiszeriparban, a vízvédelem előírásai
Zajvédelem az élelmiszeriparban
A levegő védelme az élelmiszeriparban
Higiéniai előírások az élelmiszeriparban
HACCP
Minőségbiztosítási rendszerek jellemzői
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elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

37

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.1/1129-06
A tananyagelem megnevezése:
Informatikai ismeretek alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Informatikai eszközöket használ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Létszámszükséglet meghatározásának ismerete
B típus Gépszükséglet meghatározásának ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m Adatbázis-kezelés
2. szint ECDL 6. m Prezentáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 50%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 50%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Tanterem
Képzési idő:
37 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
396
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130. TANANYAGEGYSÉG

412/4.0/1129-06

Szakmai számítások

azonosítója

sza

412/4.1/1129-06

0

0

50

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

50

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/4.1/1129-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai számítások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Létszámszükségletet határoz meg
Gépszükségletet határoz meg
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Létszámszükséglet meghatározásának ismerete
B típus Gépszükséglet meghatározásának ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
2. szint ECDL 4. m Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m Adatbázis-kezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 60%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 40%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Tanterem
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Képzési idő:
50 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkafolyamatoknál a hatékony munkavégzéshez szükséges létszám felmérése,
folyamatmodellezés
A tervezett mennyiség ismeretében a kiszolgálógépek számának meghatározása (vevői
igények ismerete)

399
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131. TANANYAGEGYSÉG

412/1.0/1130-06

Szétválasztó
műveletek

azonosítója

sza
sza

412/1.1/1130-06
412/1.2/1130-06

48
0

0
0

0
48

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

96

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.1/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
A szétválasztó műveletek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tisztítóműveleteket hajtat végre
Osztályozást végeztet, ellenőriz
Válogatást végeztet, ellenőriz
Szűrést végeztet, ellenőriz
Szeparálást végeztet, ellenőriz
Ülepítést végeztet, ellenőriz
Sajtolást, préselést végeztet, ellenőriz
Szitálást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Tisztító műveletek jellemzői
B típus Osztályozás, válogatás jellemzői, módjai
B típus Ülepítés ismerete
B típus Szűrés ismerete
B típus Sajtolás, préselés jellemzői
B típus Szitálás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 60%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tisztítóműveletek célja, módjai, azok követelményei: mosás, szár-, mag-, héjeltávolítás
jellemzői
Az osztályozás és válogatás elvi magyarázata, szempontjai, követelmények ismerete
Az ülepítés mint fizikai szétválasztás elmélete
A különböző fázisokból álló anyag szétválasztása gravitációs és centrifugális erőtérben
A szűrés mint egyszerű szétválasztó művelet, folyadékból vagy gázból alakos részecskék
leválasztása, ennek elmélete
Préseléssel, sajtolással nyomáskülönbség létrehozásával végezhető művelet, amely alak,
forma kialakítására, illetve léelválasztásra irányul
Préselés során a sejtnedv leválasztásának elve, befolyásoló tényezők
A szitálás, mint szétválasztó művelet jellemzői
Követelmények a szitákkal szemben
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.2/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
A szétválasztás gyakorlati megoldása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tisztítóműveleteket hajtat végre
Osztályozást végeztet, ellenőriz
Válogatást végeztet, ellenőriz
Szűrést végeztet, ellenőriz
Szeparálást végeztet, ellenőriz
Ülepítést végeztet, ellenőriz
Sajtolást, préselést végeztet, ellenőriz
Szitálást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Tisztító műveletek jellemzői
B típus Osztályozás, válogatás jellemzői, módjai
B típus Ülepítés ismerete
B típus Szűrés ismerete
B típus Sajtolás, préselés jellemzői
B típus Szitálás
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
48 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tisztítóműveletek végrehajtása
A mosás, szár-, mag-, héjeltávolítás végrehajtása, követelmények a berendezések
működtetésével szemben
Az osztályozás, válogatás végrehajtása, követelmények a berendezések működésével
szemben
Az ülepítés gyakorlati megvalósítása, befolyásoló tényezők
A szűrés gyakorlati alkalmazása, az anyag előkészítése, változások, szűrési módok
gyakorlati megvalósítása
A préselés gyakorlati megvalósítása, a léhozamot befolyásoló tényezők
A szitálás gyakorlati alkalmazása
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132. TANANYAGEGYSÉG

412/2.0/1130-06

Szétválasztó- és
anyagátadási
művelet

jellege

azonosítója

sza

412/2.1/1130-06

5

0

0

sza

412/2.2/1130-06

0

0

5

összes

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.1/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
A víz jellemzői, felhasználása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vízelőkészítést végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vízelőkészítés módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 60%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
5 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vízzel szemben támasztott követelmények
A víz jellemzői, felhasználása
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.2/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízelőkészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vízelőkészítést végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vízelőkészítés módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
5 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A víz összetevőinek meghatározása
Előkészítése a késztermékektől függően
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133. TANANYAGEGYSÉG

412/3.0/1130-06

Homogenizáló
műveletek

azonosítója

sza
sza

412/3.1/1130-06
412/3.2/1130-06

20
0

0
0

0
20

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.1/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
A homogenizálás elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Aprító műveletet végeztet, ellenőriz (kézzel és/vagy géppel)
Homogenizálást végeztet, ellenőriz (oldás, keverés, egyneműsítés)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Aprító műveletek célja, módjai, alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
Írásos elemzések készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az aprítás célja, módjai, az aprítási fok jelentősége
Az aprítás energiaigénye, berendezések
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.2/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
A homogenizálás gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Aprító műveletet végeztet, ellenőriz (kézzel és/vagy géppel)
Homogenizálást végeztet, ellenőriz (oldás, keverés, egyneműsítés)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Aprító műveletek célja, módjai, alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
20 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az aprítás gyakorlati megvalósítása
A berendezések megválasztása, működtetése
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134. TANANYAGEGYSÉG

412/4.0/1130-06

Kalorikus
műveletek

azonosítója

sza
sza

412/4.1/1130-06
412/4.2/1130-06
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0
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/4.1/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
Kalorikus műveletek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előfőzést, főzést végeztet, ellenőriz
Sütést végeztet, ellenőriz
Pörkölést végeztet, ellenőriz
Besűrítést, bepárlást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Előfőzés, főzés, sütés, pörkölés jellemzői, paraméterei, folyamatai
B típus Bepárlás folyamata, végrehajtásának ismerete
B típus Szárítás jellemzői, folyamatai, végrehajtásának ismerete
B típus Pasztőrözés célja, módjai, alkalmazásának ismerete
B típus Sterilezés jellemzői, végrehajtásának ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Csomagolási jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
87 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az előfőzés, főzés, sütés, pörkölés hőközléssel járó művelet, mely megváltoztatja a
nyersanyag tulajdonságait
A változások magyarázata, befolyásoló tényezők
A bepárlás, híg levek koncentrálása forralással
A művelet módjai-, azok jellemzői és alkalmazása a gazdaságosság figyelembe vételével
A sterilezés hőközlésen alapuló tartósító eljárás
Elmélete, befolyásoló tényezők
A mikroorganizmusok elpusztítására irányuló kalorikus művelet, általában a vegetatív
alakok pusztítását jelenti
Az elmélete, módjai és azok jellemzői
Befolyásoló tényezők, hőbehatolás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/4.2/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
Kalorikus műveletek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előfőzést, főzést végeztet, ellenőriz
Sütést végeztet, ellenőriz
Pörkölést végeztet, ellenőriz
Besűrítést, bepárlást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Előfőzés, főzés, sütés, pörkölés jellemzői, paraméterei, folyamatai
B típus Bepárlás folyamata, végrehajtásának ismerete
B típus Szárítás jellemzői, folyamatai, végrehajtásának ismerete
B típus Pasztőrözés célja, módjai, alkalmazásának ismerete
B típus Sterilezés jellemzői, végrehajtásának ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Csomagolási jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Élelmiszeripari laboratórium
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
70 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hőközlő műveletek módjai, alkalmazása, a berendezések elvi működése, működtetése
A műveletet befolyásoló tényezők, a műveletek ellenőrzése
Oldatok készítése
A bepárlás módjai, végrehajtása
Bepárlás légköri nyomáson és légritkított térben
Berendezései
A sterilezés alkalmazása az élelmiszerek tartósítására
Gyakorlati megvalósítás
A pasztőrözés végrehajtása, a közönséges és egyéb pasztőrözési eljárások
Szakaszos és folytonos berendezések működtetése
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135. TANANYAGEGYSÉG

412/5.0/1130-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/5.1/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagátadási műveletek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szárítást végeztet, ellenőriz
Fermentálást végeztet, ellenőriz
Érlelést végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szárítás jellemzői, folyamatai, végrehajtásának ismerete
B típus Fermentálás folyamatainak ismerete
B típus Érlelés folyamata, jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
Írásos elemzések készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
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Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szárítás a nyersanyagok szabadvíz tartalmának csökkentése
A szárítás folyamata, szakaszai, befolyásoló tényezők
Fermentálás
A folyamat lejátszódása, szakaszai, befolyásoló tényezők
Az érlelés során lejátszódó folyamatok, változások
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/5.2/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagátadási műveletek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szárítást végeztet, ellenőriz
Fermentálást végeztet, ellenőriz
Érlelést végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szárítás jellemzői, folyamatai, végrehajtásának ismerete
B típus Fermentálás folyamatainak ismerete
B típus Érlelés folyamata, jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
20 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szárítás módjai, berendezései és azok működtetése
A paraméterek helyes megválasztása
A fermentálás alkalmazása a termékek gyártása során
A folyamatok szabályozása, paraméterek megválasztása
Az érlelés szabályozása a termékek gyártástechnológiai folyamataiban
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136. TANANYAGEGYSÉG

412/6.0/1130-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/6.1/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
A hőelvonás elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hűtést végeztet, ellenőriz
Fagyasztást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hűtés, fagyasztás jellemzői, folyamatai, paraméterei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
Írásos elemzések készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hőelvonás hatása az élő szervezetekre, az előidézett változások
Követelmények a művelettel szemben
A hideg energia előállítása
A fagyasztás elmélete, változások, módok és jellemzői
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/6.2/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
Hőelvonás a gyakorlatban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hűtést végeztet, ellenőriz
Fagyasztást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hűtés, fagyasztás jellemzői, folyamatai, paraméterei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
20 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hőelvonás alkalmazása a nyersanyag tárolása során
A fagyasztás módjai, fagyasztott termékek tárolása, a paraméterek megválasztása
Változások a hőelvonás során
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137. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.1/1136-06
A tananyagelem megnevezése:
Az ecetgyártás elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Cefrézést végeztet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai (söripari, szeszipari, üdítőital-ipari, keményítő-, ecet- és élesztőgyártás)
műveletek ismerete
B típus Technológiai anyagok, paraméterek ismerete
B típus A lejátszódó folyamatok ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Elemzés készítése tapasztalatokról 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem

414

Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ecetfajták ismertetése
Biológiai ecetgyártás
Ecetsavbaktériumok jellemzése
Az ecetsavképződés alap és segédanyagai
Szeszecetgyártás technológiája
Fermentációs eljárások
Az ecet derítése, szűrése
Ecetsavtartalom beállítása, mikrobiológiai stabilitása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.2/1136-06
A tananyagelem megnevezése:
Az ecetgyártás gépei, berendezései
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Cefrézést végeztet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Erjedés- és üdítőital-ipari gépek és berendezések feladatainak, működésének ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Matematikai készségek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Elemzés készítése tapasztalatokról 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Tanműhely
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Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Eceterjesztés ecetképző kádban
Az ecetcefre hűtése, az ecetképző kiegészítő berendezései
Frings-féle ecetképzők
Elárasztásos eceterjesztés acetátorban
A nyersecet szűrése
Derítés

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.3/1136-06
A tananyagelem megnevezése:
Az ecetgyártás gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Cefrézést végeztet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai (söripari, szeszipari, üdítőital-ipari, keményítő-, ecet- és élesztőgyártás)
műveletek ismerete
B típus Technológiai anyagok, paraméterek ismerete
B típus A lejátszódó folyamatok ismerete
B típus Erjedés- és üdítőital-ipari gépek és berendezések feladatainak, működésének ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Ízérzékelés
Szaglás,
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 35%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 15%
Technológiai minták elemzése 5%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 5%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
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Képzési idő:
27 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Termelés szervezése, irányítási feladatok
Gépek, berendezések beállításának, biztonságos üzemeltetésének, karbantartásának
ismerete
Termékek gyártása, melléktermékek kezelése
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138. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.1/1136-06
A tananyagelem megnevezése:
Nyersanyagok, enzimek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Keményítő hidrolizátumot gyártat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai anyagok, paraméterek ismerete
B típus A lejátszódó folyamatok ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Elemzés készítése tapasztalatokról 5%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A keményítőgyártás története
A keményítő fizikai és kémiai tulajdonságai
Keményítőipari alapanyagok (kukorica, búza, burgonya, egyéb keményítőtartalmú
alapanyagok)
Genetikailag módosított növények
Alfa-amilázok, Béta-amilázok, glükoamilázok, immobilizált, rögzített enzimek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.2/1136-06
A tananyagelem megnevezése:
Burgonyakeményítő gyártása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Keményítő hidrolizátumot gyártat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai (söripari, szeszipari, üdítőital-ipari, keményítő-, ecet- és élesztőgyártás)
műveletek ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Elemzés készítése tapasztalatokról 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A burgonya tisztítása, mosása
Reszelés, zúzás
A keményítő kimosása
A nyers keményítő tisztítása, finomítása
A keményítőtej víztelenítése, szárítása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.3/1136-06
A tananyagelem megnevezése:
Burgonyakeményítő-gyártás gépei, berendezései
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Keményítő hidrolizátumot gyártat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Erjedés- és üdítőital-ipari gépek és berendezések feladatainak, működésének ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Matematikai készségek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Elemzés készítése tapasztalatokról 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Burgonyaaprítás gépei (reszelőgépek, kalapácsos daráló)
Keményítő kimosás berendezései (rázószita, ívszita, hengerkimosó szita, centrifugálkimosó szita)
Keményítőtej-tisztítás gépei (centrifugál szeparátor)
Víztelenítő vákuumdobszűrő
Henze gőzölő
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.4/1136-06
A tananyagelem megnevezése:
Búzakeményítő gyártása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Keményítő hidrolizátumot gyártat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai (söripari, szeszipari, üdítőital-ipari, keményítő-, ecet- és élesztőgyártás)
műveletek ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Elemzés készítése tapasztalatokról 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A liszt átvétele, tárolása, tészta készítése
A keményítő kimosása, tisztítása, víztelenítése, szárítása
A sikér feldolgozása
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.5/1136-06
A tananyagelem megnevezése:
Búzakeményítő-gyártás gépei, berendezései
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Keményítő hidrolizátumot gyártat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Erjedés- és üdítőital-ipari gépek és berendezések feladatainak, működésének ismerete
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Matematikai készségek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Elemzés készítése tapasztalatokról 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Búzaliszt feldolgozásának gépei (liszt tárolása, adagolása, folyamatos dagasztógép)
Folyamatos keményítőkimosók (kéthengeres, háromhengeres keményítő kimosó)
Keményítőtisztítás gépei (sziták, sugárszita)
Keményítő besűrítők (csigás besűrítő, dekanter)
Víztelenítő berendezések (ülepítő centrifuga, hidrociklon)
Búzakeményítő légáramos szárító berendezés
Sikérfeldolgozás gyártóvonala (ultra-rotor)
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.6/1136-06
A tananyagelem megnevezése:
Kukoricakeményítő gyártása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Keményítő hidrolizátumot gyártat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai (söripari, szeszipari, üdítőital-ipari, keményítő-, ecet- és élesztőgyártás)
műveletek ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Elemzés készítése tapasztalatokról 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kukorica tisztítása, áztatása
A kukorica durva őrlése, csíraelválasztás
Finomőrlés, rostelválasztás
Nyers keményítőtej tisztítása, a fehérje elválasztása
A tisztított keményítőtej víztelenítése
A kukoricakeményítő-gyártás ikertermékei, hasznosításuk
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.7/1136-06
A tananyagelem megnevezése:
Kukoricakeményítő-gyártás gépei, berendezései
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Keményítő hidrolizátumot gyártat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Erjedés- és üdítőital-ipari gépek és berendezések feladatainak, működésének ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Matematikai készségek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Elemzés készítése tapasztalatokról 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kukoricaáztatókád-rendszer (szerkezeti elemek, kukorica őrlő, finomőrlő, csigásprés)
Kukoricakeményítő kimosás berendezése (rost szétválasztó ívszitasor)
Keményítő és gluten szétválasztó tisztító szeparátor (keményítőtisztítás, besűrítés
multiciklonnal, víztelenítő vákuumdobszűrő, keményítő szárító)
Bepárlók (pl. Robert, Kestner, Wiegand, Vogelbusch bepárlók, filmbepárlók, többtestes
bepárló-rendszer)
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.8/1136-06
A tananyagelem megnevezése:
A keményítő cukortermékei, módosított keményítők, keményítőszármazékok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Keményítő hidrolizátumot gyártat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai (söripari, szeszipari, üdítőital-ipari, keményítő-, ecet- és élesztőgyártás)
műveletek ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Elemzés készítése tapasztalatokról 5%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A keményítő hidrolízise savkatalizátorral, a keményítő folytonos üzemű savas hidrolízise
Glükózszirup-féleségek előállítása enzimes hidrolízissel
Keményítőcukor, kristályos dextróz, ízesített dextrózpasztillák, izoglükózszirupok
gyártása
Duzzadó keményítők, hígan fövő keményítők
Dextrinek előállítása (folytonos, enzimes)
A keményítőgyártás minőségellenőrzése
9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.9/1136-06
A tananyagelem megnevezése:
A keményítőgyártás gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Keményítő hidrolizátumot gyártat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai (keményítőgyártás) műveletek ismerete
B típus Technológiai anyagok, paraméterek ismerete
B típus A lejátszódó folyamatok ismerete
B típus Erjedés- és üdítőital-ipari gépek és berendezések feladatainak, működésének ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Ízérzékelés
Szaglás,
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 35%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 15%
Technológiai minták elemzése 5%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 5%
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A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
52 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Termelés szervezése, irányítási feladatok
Gépek, berendezések beállításának, biztonságos üzemeltetésének, karbantartásának
ismerete
Termékek gyártása, melléktermékek kezelése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

139. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.1/1136-06
A tananyagelem megnevezése:
A sütőélesztő-gyártás elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Cefrézést végeztet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai (söripari, szeszipari, üdítőital-ipari, keményítő-, ecet- és élesztőgyártás)
műveletek ismerete
B típus Technológiai anyagok, paraméterek ismerete
B típus A lejátszódó folyamatok ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Elemzés készítése tapasztalatokról 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
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Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Történeti áttekintés, a gyártás általános jellemzése, minőségi követelmények
Az élesztők rendszertani besorolása, élesztőfajták és jellemzésük, jelentőségük
Az élesztő alaktana, szerkezete, kémiai összetétele, anyagcserefolyamatai,
élesztőszaporítás
A melasz fogalma, jellemzői
A melasz előkészítése (higítás, derítés, sterilizálás)
Kiegészítő tápanyagok, segédanyagok
A sütőélesztő-szaporítás üzemi technológiái (üzemi színtenyészet, oltóélesztő gyártása,
eladóélesztő fermentáció)
Érett cefre feldolgozása, élesztőtej víztelenítése, élesztő csomagolása, viselkedése tárolás
során
Szárított sütőélesztő gyártása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.2/1136-06
A tananyagelem megnevezése:
A sütőélesztő-gyártás gépei, berendezései
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Cefrézést végeztet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Erjedés- és üdítőital-ipari gépek és berendezések feladatainak, működésének ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Matematikai készségek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Elemzés készítése tapasztalatokról 5%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Tanműhely
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az élesztőgyártás technológiai lépéseihez tartozó gépek (folyamatábrák): melasz
előkészítő, laboratóriumi színtenyészet, üzemi oltóélesztő, oltóélesztő előkészítése,
fermentáció, szeparálás, szűrés, csomagolás, szárítás
Melasz higítása, derítése, sterilezés. Gépei: derítőszeparátor, gőzinjektor
A fermentáció gépei: levegőztetők, perforált csöves, merülősugaras, Lefrancais-féle,
Vogelbusch, Frings
Levegősűrítő berendezések: turbófúvó, Roots-fúvó
Élesztőszeparálás gépei: szeparátor
Csomagolás gépei: vákuumdobszűrő, csomagoló gépsor
Élesztőszárítás gépei
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.3/1136-06
A tananyagelem megnevezése:
A sütőélesztő-gyártás gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Cefrézést végeztet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai (söripari, szeszipari, üdítőital-ipari, keményítő-, ecet- és élesztőgyártás)
műveletek ismerete
B típus Technológiai anyagok, paraméterek ismerete
B típus A lejátszódó folyamatok ismerete
B típus Erjedés- és üdítőital-ipari gépek és berendezések feladatainak, működésének ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Ízérzékelés
Szaglás,
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
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Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 35%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 15%
Technológiai minták elemzése 5%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 5%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
20 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Termelés szervezése, irányítási feladatok
Gépek, berendezések beállításának, biztonságos üzemeltetésének, karbantartásának
ismerete
Termékek gyártása, melléktermékek kezelése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/4.1/1136-06
A tananyagelem megnevezése:
Szeszes italok gyártása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kivonatolást végeztet, ellenőriz
Lepárlást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai (söripari, szeszipari, üdítőital-ipari, keményítő-, ecet- és élesztőgyártás)
műveletek ismerete
B típus Technológiai anyagok, paraméterek ismerete
B típus A lejátszódó folyamatok ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Elemzés készítése tapasztalatokról 5%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szeszes italok fogalma, likőripari termékek alapanyagai
Félkész termékek előállítása (vízkezelés, cukorszirup készítés, gyümölcslevek készítése,
drogkivonatok készítése, drogpárlatok készítése)
Késztermékek összeállítása: hidegúti termékek gyártása, likőrgyártás, koktélok, aperitifek
gyártása
A szesz- és cukorfok pontos beállítása
Befejező gyártási műveletek (derítés, szűrés, raktározás, érlelés, palackozás)
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/4.2/1136-06
A tananyagelem megnevezése:
Szeszesital-gyártás gépei, berendezései
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kivonatolást végeztet, ellenőriz
Lepárlást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Erjedés- és üdítőital-ipari gépek és berendezések feladatainak, működésének ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Matematikai készségek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Elemzés készítése tapasztalatokról 5%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Tanműhely
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vízlágyítás gépei
Cukorszirup készítésének gépei
Gyümölcslevek készítésének gépei (mosás, válogatás, zúzás, préselés)
Kivonatok készítésének gépei (macerálás, perkolálás, digerálás berendezései)
Lepárlók, desztillálóberendezések
Késztermékek összeállításának gépei (gyártótartályok, szivattyúk, szűrők)
Italok érlelése, utószűrése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/4.3/1136-06
A tananyagelem megnevezése:
Szeszesital-gyártás gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kivonatolást végeztet, ellenőriz
Lepárlást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai (söripari, szeszipari, üdítőital-ipari, keményítő-, ecet- és élesztőgyártás)
műveletek ismerete
B típus Technológiai anyagok, paraméterek ismerete
B típus A lejátszódó folyamatok ismerete
B típus Erjedés- és üdítőital-ipari gépek és berendezések feladatainak, működésének ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Ízérzékelés
Szaglás,
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
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Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 35%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 15%
Technológiai minták elemzése 5%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 5%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
25 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Termelés szervezése, irányítási feladatok
Gépek, berendezések beállításának, biztonságos üzemeltetésének, karbantartásának
ismerete
Termékek gyártása, melléktermékek kezelése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/5.1/1136-06
A tananyagelem megnevezése:
Szeszgyártás elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lepárlást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai (söripari, szeszipari, üdítőital-ipari, keményítő-, ecet- és élesztőgyártás)
műveletek ismerete
B típus Technológiai anyagok, paraméterek ismerete
B típus A lejátszódó folyamatok ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Elemzés készítése tapasztalatokról 5%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
25 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szeszgyártás alapanyagai (közvetlenül erjeszthető és közvetlenül nem erjeszthető
alapanyagok, keményítő tartalmú alapanyagok)
Melasz előkészítése
Kiegészítő tápanyagok és jellemzésük
Az alkoholos erjedés mechanizmusa
A szeszes erjesztés feltételei, körülményei
Az alkoholos erjedés biokémiája
Szeszerjesztési eljárások (üzemi színtenyészet készítése, szakaszos, átvágásos, folytonos
erjesztési módszerek, élesztőtej savazása, alkohol visszanyerése, erjesztése gázokból)
Szeszcefre szeparálása
A szesz lepárlása és finomítása (elgőzölögtetés, forráspont, cseppfolyósítás, kondenzáció,
gőznyomás)
Egyszerű lepárlás, desztilláció többszöri lepárlással, desztilláló oszlopok típusai,
szakaszok, folytonos üzemű cefrelepárlás, többoszlopos folytonos, energiatakarékos
desztilláló rendszerek
Minőségi követelmények a szeszgyártás végtermékeivel szemben
A szesz víztelenítése (terner azeotróp desztilláció, membrán pervaporációs eljárás)
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/5.2/1136-06
A tananyagelem megnevezése:
Szeszgyártás gépei, berendezései
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lepárlást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Erjedés- és üdítőital-ipari gépek és berendezések feladatainak, működésének ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Matematikai készségek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Pontosság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Elemzés készítése tapasztalatokról 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Tanműhely
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tárolótartályok, lefejtőrendszerek
Fermentorok, szén-dioxid mosó, elvezető, hűtőrendszer, levegőztetőrendszer,
nyomásbiztosító berendezések, CIP szórófejek, kénsavhigító berendezések, induktív
átfolyásmérők, habgátlás
Szeparálás gépei: szeparátorgép típusok
Desztilláció és rektifikálás egységei (lepárlás módozatai, szakaszos desztilláció,
folyamatos lepárlás, harangtányér, szitatányér, szelepes tányér, desztillálórendszerek)
Dehidratáláshoz szükséges berendezések (víztelenítő oszlopok, dekantőr, dekantőr-hűtő,
szesz-szesz hőcserélő, víztelenítő rendszerek)
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/5.3/1136-06
A tananyagelem megnevezése:
Szeszgyártás gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lepárlást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai (söripari, szeszipari, üdítőital-ipari, keményítő-, ecet- és élesztőgyártás)
műveletek ismerete
B típus Technológiai anyagok, paraméterek ismerete
B típus A lejátszódó folyamatok ismerete
B típus Erjedés- és üdítőital-ipari gépek és berendezések feladatainak, működésének ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Ízérzékelés
Szaglás,
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 35%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 15%
Technológiai minták elemzése 5%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 5%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Termelés szervezése, irányítási feladatok
Gépek, berendezések beállításának, biztonságos üzemeltetésének, karbantartásának
ismerete
Termékek gyártása, melléktermékek kezelése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/6.1/1136-06
A tananyagelem megnevezése:
A takarmányélesztő-gyártás elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Cefrézést végeztet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai (söripari, szeszipari, üdítőital-ipari, keményítő-, ecet- és élesztőgyártás)
műveletek ismerete
B típus Technológiai anyagok, paraméterek ismerete
B típus A lejátszódó folyamatok ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Elemzés készítése tapasztalatokról 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
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Képzési idő:
5 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A takarmányélesztő gyártás alapanyagai, jelentősége
Élesztő kinyerése
Élesztő szárítása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/6.2/1136-06
A tananyagelem megnevezése:
A takarmányélesztő-gyártás gépei, berendezései
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Cefrézést végeztet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Erjedés- és üdítőital-ipari gépek és berendezések feladatainak, működésének ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Matematikai készségek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Elemzés készítése tapasztalatokról 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Tanműhely
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szeszgyári fenékélesztő kinyerése
Szeszgyári moslék élesztősítése
Folytonos takarmányélesztő-szaporítási módszer
Élesztőtej plazmolízise, besűrítése
A takarmányélesztő szárítása (hengeres, porlasztásos szárítóberendezések)
Takarmányélesztő csomagolása, raktározása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/6.3/1136-06
A tananyagelem megnevezése:
A takarmányélesztő-gyártás gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Cefrézést végeztet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai (söripari, szeszipari, üdítőital-ipari, keményítő-, ecet- és élesztőgyártás)
műveletek ismerete
B típus Technológiai anyagok, paraméterek ismerete
B típus A lejátszódó folyamatok ismerete
B típus Erjedés- és üdítőital-ipari gépek és berendezések feladatainak, működésének ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Ízérzékelés
Szaglás,
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 35%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 15%
Technológiai minták elemzése 5%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 5%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
20 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Termelés szervezése, irányítási feladatok
Gépek, berendezések beállításának, biztonságos üzemeltetésének, karbantartásának
ismerete
Termékek gyártása, melléktermékek kezelése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/7.1/1136-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyümölcspálinka-gyártás elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Cefrézést végeztet
Lepárlást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai (söripari, szeszipari, üdítőital-ipari, keményítő-, ecet- és élesztőgyártás)
műveletek ismerete
B típus Technológiai anyagok, paraméterek ismerete
B típus A lejátszódó folyamatok ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Elemzés készítése tapasztalatokról 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
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Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyümölcsszeszipar alapanyagai, gyümölcsök összetétele, borgazdasági termékek, egyéb
alapanyagok
A gyümölcsök, borgazdasági termékek átvétele, vizsgálata
Gyümölcsök előkészítése (mosás, magozás, aprítás, zúzás, lényerés)
Cefrekészítés, különleges cefrézési eljárások
Alkalmazott élesztők
Erjesztési eljárások (spontán erjedés, irányított erjesztés)
Az erjesztés szakaszai, vezetése, a cefre védelme
A leerjedt cefre lepárlása, a lepárlás műveletei (alszesz, finomítvány előállítása)
A gyümölcspálinka érlelése, az érlelés alatt lejátszódó folyamatok
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/7.2/1136-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyümölcspálinka-gyártás gépei, berendezései
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Cefrézést végeztet
Lepárlást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Erjedés- és üdítőital-ipari gépek és berendezések feladatainak, működésének ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Matematikai készségek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Elemzés készítése tapasztalatokról 5%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Tanműhely
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Erjesztéshez való előkészítés
Lepárló készülékek és berendezések
A kisüsti rendszerű lepárlókészülékek
Pistórius-féle tányér, deflegmátorok, hűtő
Lepárlókészülékek egy művelettel történő lepárlás céljára
Szakaszos oszlop rendszerű lepárlókészülék, folytonos üzemű borlepárló berendezés
Vákuumos lepárlás
Lepárlóberendezések tisztítása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/7.3/1136-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyümölcspálinka-gyártás gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Cefrézést végeztet
Lepárlást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai (söripari, szeszipari, üdítőital-ipari, keményítő-, ecet- és élesztőgyártás)
műveletek ismerete
B típus Technológiai anyagok, paraméterek ismerete
B típus A lejátszódó folyamatok ismerete
B típus Erjedés- és üdítőital-ipari gépek és berendezések feladatainak, működésének ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Ízérzékelés
Szaglás,
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
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Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 35%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 15%
Technológiai minták elemzése 5%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 5%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
43 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Termelés szervezése, irányítási feladatok
Gépek, berendezések beállításának, biztonságos üzemeltetésének, karbantartásának
ismerete
Termékek gyártása, melléktermékek kezelése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

144. TANANYAGEGYSÉG

412/8.0/1136-06

Malátagyártás
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/8.1/1136-06
A tananyagelem megnevezése:
A malátagyártás elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Malátát gyártat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai (söripari, szeszipari, üdítőital-ipari, keményítő-, ecet- és élesztőgyártás)
műveletek ismerete
B típus Technológiai anyagok, paraméterek ismerete
B típus A lejátszódó folyamatok ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Elemzés készítése tapasztalatokról 5%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
42 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alapanyag jellemzése (fajtái, érése, árpaszem szerkezete, kémiai összetétele, minősítése)
Árpa tisztítása, osztályozása, tárolása
Árpa áztatása, csíráztatása (élettani folyamatai, körülményei, folyamatok csírázás közben,
enzimek szerepe)
Árpa aszalása (aszalást befolyásoló tényezők, aszalás szakaszai, fizikai-kémiai változások,
aszalás vezetése)
Malátagyártás melléktermékei és hasznosítási lehetőségeik
Sörmaláták jellemzése (minőségi követelmények, fizikai, kémiai, érzékszervi vizsgálatok,
különleges maláták)
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/8.2/1136-06
A tananyagelem megnevezése:
A malátagyártás gépei, berendezései
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Malátát gyártat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Erjedés- és üdítőital-ipari gépek és berendezések feladatainak, működésének ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Elemzés készítése tapasztalatokról 5%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Tanműhely
Képzési idő:
45 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ömlesztett anyag szállító berendezések, árpa, maláta, pótanyagtároló berendezések (silók,
mérlegek)
Tisztító és osztályozó berendezések (mágneskészülék, előrosta, tarár, triőr, síkszita,
osztályozóhenger)
Porleválasztó berendezések (porszűrők, ciklonok)
Áztatóberendezések (Wild-féle kád, hagyományos áztatókád, Nordon-féle lapos kád,
áztatóhenger)
Csíráztató berendezések (szérű csíráztató, pneumatikus csíráztató berendezések)
Malátaszárító és csírátlanító berendezések (síkaszalók: cserények, gépi forgatók, léghuzat
szabályozó berendezés, nagy teljesítményű síkaszalók, programtárcsás szabályozó,
malátapörkölő)
Malátacsírátlanítók
Aprítóberendezések (száraz, nedves őrlők, kalapácsos daráló, komlóőrlő berendezés,
tengeri csírátlanító és őrlő berendezés)
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/8.3/1136-06
A tananyagelem megnevezése:
A malátagyártás gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Malátát gyártat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai (söripari, szeszipari, üdítőital-ipari, keményítő-, ecet- és élesztőgyártás)
műveletek ismerete
B típus Technológiai anyagok, paraméterek ismerete
B típus A lejátszódó folyamatok ismerete
B típus Erjedés- és üdítőital-ipari gépek és berendezések feladatainak, működésének ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Ízérzékelés
Szaglás,
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 35%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 15%
Technológiai minták elemzése 5%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 5%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
60 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Termelés szervezése, irányítási feladatok
Gépek, berendezések beállításának, biztonságos üzemeltetésének, karbantartásának
ismerete
Termékek gyártása, melléktermékek kezelése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

145. TANANYAGEGYSÉG

412/9.0/1136-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/9.1/1136-06
A tananyagelem megnevezése:
A sörgyártás elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Cefrézést végeztet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai (söripari, szeszipari, üdítőital-ipari, keményítő-, ecet- és élesztőgyártás)
műveletek ismerete
B típus Technológiai anyagok, paraméterek ismerete
B típus A lejátszódó folyamatok ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Elemzés készítése tapasztalatokról 5%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
55 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Söripari alapanyag, pótanyagok (kukorica, rizs, cukor, izocukor, cukorkulőr) jellemzése,
előkészítése
Sörfőzővíz jellemzői (fizikai, kémiai, mikrobiológiai) vízkezelése eljárások
Maláta őrlése, sörlé előállítása
Cefrézés (enzimműködés szerepe, keményítőbontás, fehérjebontás, befolyásoló tényezők,
enzimes változások cefrézéskor)
Cefre szűrése (szűrés technológiája, sebességet befolyásoló tényezők, malátatörköly
eltávolítása)
Komló és komlókészítmények (termesztése, szárítása, tárolása, komlókivonat,
komlókészítmények jelentősége, komló összetevői, komlóadagolás módjai)
Komlóforralás (célja, fehérjekiválás, keserűanyagok oldása, keserű- és illóanyagok
alakulása)
Komlószűrés
Főzőházi műveletek ellenőrzése, sörlé ülepítése, hűtése, sörlé levegőztetése
Sörélesztő jellemzése (felépítése, összetétele, szaporodása, anyagcseréje, kezelése,
színtenyészet)
Erjesztés (kémiai változások, szakaszai, kondicionálás), utóerjesztés (kémiai folyamatok,
ászokolás vezetése, szén-dioxid szabályozása, söralj)
Sör szűrése (jelentősége, módjai)
Sör stabilizálása (zavarosodás okai, tartósság fokozása, pasztőrözés). Kész sör (típusai,
összetétele, jellemzése)
Kész sör fejtése
Söripari melléktermékek jellemzése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/9.2/1136-06
A tananyagelem megnevezése:
A sörgyártás gépei, berendezései
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Cefrézést végeztet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Erjedés- és üdítőital-ipari gépek és berendezések feladatainak, működésének ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Elemzés készítése tapasztalatokról 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Tanműhely
Képzési idő:
55 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Sörlékészítő berendezések (cefrézőkád, üst, Steinecker-bekeverőkád és cefréző üst)
Cefreszűrő berendezések (hagyományos szűrőkád, Steinecker-féle cefreszűrő,
Strainmaster, cefreszűrő prés)
Komlófőző üst, komlószűrő
Folyamatos komlófőzés, blokkfőzőház, kiegészítő főzőházi berendezések
(pótanyagfeltáró, Henze-gözölő, cukoroldó, sörlétartály), ülepítőkádak, örvénykádak
Sörlékezelés és az erjesztőpince berendezései (hőcserélők, nyitott erjesztőkád,, ászoktank,
zárt, nyomás alatti erjesztőtartály, kondicionáló tartály, élesztőkezelés gépei)
Sörszűrő berendezések (kovaföldes, keretes, lemezes, Filtrox, Schenk, gyertyás,
biztonsági, zsákos szűrők)
Zavarosságmérők, oxigénmentesítő berendezés
Tányéros centrifuga
Melléktermék feldolgozás gépei (kúpos, csigás centrifuga, keretes élesztőszűrő,
vákuumdobszűrő, élesztőszárítók, törkölyszárító berendezés)
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/9.3/1136-06
A tananyagelem megnevezése:
A sörgyártás gyakorlata
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Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Cefrézést végeztet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai (söripari, szeszipari, üdítőital-ipari, keményítő-, ecet- és élesztőgyártás)
műveletek ismerete
B típus Technológiai anyagok, paraméterek ismerete
B típus A lejátszódó folyamatok ismerete
B típus Erjedés- és üdítőital-ipari gépek és berendezések feladatainak, működésének ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Ízérzékelés
Szaglás,
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 35%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 15%
Technológiai minták elemzése 5%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 5%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
121 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Termelés szervezése, irányítási feladatok
Gépek, berendezések beállításának, biztonságos üzemeltetésének, karbantartásának
ismerete
Termékek gyártása, melléktermékek kezelése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

146. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/10.1/1136-06
A tananyagelem megnevezése:
Az üdítőitalgyártás elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szaturálást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai (söripari, szeszipari, üdítőital-ipari, keményítő-, ecet- és élesztőgyártás)
műveletek ismerete
B típus Technológiai anyagok, paraméterek ismerete
B típus A lejátszódó folyamatok ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Elemzés készítése tapasztalatokról 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
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Képzési idő:
22 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alap, adalék és csomagolóanyagok ismerete
Előkészítő műveletek (vízkezelés, cukorkezelés, adalékanyag- és csomagolóanyagok
kezelése)
Késztermékgyártás (göngyöleg előkészítés, öblítés, mosás, szaturálás, mixelés, italtöltés,
zárás, termékjelölés)
Késztermék ellenőrzése
Postmix szörpök és premix üdítőitalok gyártása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/10.2/1136-06
A tananyagelem megnevezése:
Az üdítőitalgyártás gépei, berendezései
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szaturálást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Erjedés- és üdítőital-ipari gépek és berendezések feladatainak, működésének ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Elemzés készítése tapasztalatokról 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Tanműhely
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Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Víz szűréséhez használt szűrőtípusok, gyümölcslé-, cukorszirup-, szörpszűrők és
szivattyúk
Szén-dioxid lefejtő berendezés
Műanyagpalackok előállításának gépei
Palack-, rekeszmosó
Elektronikus palackellenőrző vizsgálatok
Szaturálás, mixelés gépei
Késztermék-rakodás gépei
Palack és doboz csomagolás, egységrakomány képzés
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/10.3/1136-06
A tananyagelem megnevezése:
Az üdítőitalgyártás gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szaturálást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai (söripari, szeszipari, üdítőital-ipari, keményítő-, ecet- és élesztőgyártás)
műveletek ismerete
B típus Technológiai anyagok, paraméterek ismerete
B típus A lejátszódó folyamatok ismerete
B típus Erjedés- és üdítőital-ipari gépek és berendezések feladatainak, működésének ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Ízérzékelés
Szaglás,
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 35%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 15%
Technológiai minták elemzése 5%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 5%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
456

Képzési idő:
43 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Termelés szervezése, irányítási feladatok
Gépek, berendezések beállításának, biztonságos üzemeltetésének, karbantartásának
ismerete
Termékek gyártása, melléktermékek kezelése
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Az 54 541 01 0010 54 07 azonosító számú, Hús- és baromfiipari technikus megnevezésű
elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.1/0509-06
A tananyagelem megnevezése:
Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem elméleti ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a munka-, tűz-, környezetvédelmi, higiéniai és a minőségbiztosítási
előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka- és védőruhával szembeni követelmények
B típus Védőeszközök
A típus Biztonságos munka feltételei
B típus Környezetvédelmi, tűzvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
Tesztfeladat megoldása 20%

457

A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkavédelem célja, feladata, területei, szervezete, fontosabb jogszabályai
A biztonságos munkavégzés tárgyi és személyi feltételei
Foglalkozási ártalom fogalma
Az ártalmak csoportosítása, okai, következményei és megelőzési lehetőségek
A tűzvédelem célja, feladatai
Az égés feltételei
Tűzveszélyes anyagok, tűzveszélyességi osztályba-sorolás
Tűzoltó anyagok és eszközök
Tennivalók tűz esetén
Baleset fogalma, csoportosítása, megelőzése
Tennivalók baleset esetében
Az elsősegélynyújtás alapvető szabályai
A környezetvédelem fogalma, jelentősége
A víz, a levegő, a környezet tisztaságának védelme
Szennyvízkezelés, hulladékkezelés. az élelmiszer-iparban alkalmazott
környezetvédelmi berendezések szerepe és fontossága
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.2/0509-06
A tananyagelem megnevezése:
Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a munka-, tűz-, környezetvédelmi, higiéniai és a minőségbiztosítási
előírásokat
Felveszi a tevékenységéhez előírt munkaruhát, védőruhát és védőfelszerelést
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka- és védőruhával szembeni követelmények
B típus Védőeszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
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Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 50%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
20 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gépek, berendezések biztonságos üzemeltetése, kéziszerszámok biztonságos
használata
Munkabiztonsági felszerelések, eszközök, védőruhák, használata
Egyéni és kollektív védőfelszerelések használata a biztonságos munkavégzéshez
Egyéni és kollektív védőeszközök használata a foglalkozási ártalmak csökkentéséhez
Tűzjelzők, tűzoltó-készülékek használatának ismerete
Elsősegélynyújtás alapszinten
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.1/0509-06
A tananyagelem megnevezése:
Minőségbiztosítás, higiénia elmélete az élelmiszeriparban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a munka-, tűz-, környezetvédelmi, higiéniai és a minőségbiztosítási
előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkaterület jellemzői
B típus Élelmiszerbiztonság (HACCP) és minőségbiztosítás
A típus Higiéniai követelmények
B típus Tisztító- és fertőtlenítőszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Higiéniás szemlélet
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
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Képzési idő:
61 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az élelmiszer-fertőzés, élelmiszer-mérgezés fogalma
A fertőzéseket, mérgezéseket okozó, jelentősebb mikroorganizmusok csoportosítása,
életfeltételeik, életjelenségeik
A mikrobák szaporodásának gátlása, elpusztításuk lehetőségei
Az élelmiszeripari higiénia személyi, gyártási és kereskedelmi jelentősége
A higiénia fogalma, személyi és tárgyi feltételei
A személyi és környezeti higiénia követelményei
Az élelmiszeriparban alkalmazott tisztító- és fertőtlenítőszerekkel szemben támasztott
követelmények, hatásmechanizmusuk
A fontosabb tisztító- és fertőtlenítőszerek jellemzése
A tisztításhoz használt víz minőségi követelményei
Tisztítási, fertőtlenítési eljárások jellemzése
Kézi és gépi tisztítás
A tisztítás, fertőtlenítés hatásfokát befolyásoló tényezők
A tisztítás, fertőtlenítés eredményességének mérésére szolgáló módszerek
A HACCP fogalma, szerepe, biztosításának lehetőségei
Az élelmiszerek előállítására, forgalomba hozatalára vonatkozó és a termeléssel
kapcsolatos higiéniai ismeretek
Minőség-ellenőrzés, minőségbiztosítás, minőségszabályozás fogalma, szerepe az
élelmiszeriparban
A minőségbiztosítással kapcsolatos feladatok
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.2/0509-06
A tananyagelem megnevezése:
Minőségbiztosítási és higiéniai gyakorlat az élelmiszer-iparban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a munka-, tűz-, környezetvédelmi, higiéniai és a minőségbiztosítási
előírásokat
Elvégzi az előírt tisztítási és fertőtlenítési munkákat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Élelmiszerbiztonság (HACCP) és minőségbiztosítás
A típus Higiéniai követelmények
B típus Tisztító- és fertőtlenítőszerek
C típus Takarítási, tisztítási, fertőtlenítési módok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Higiéniás szemlélet
A környezet tisztántartása
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 50%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
47 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A személyi higiénia biztosítása
Fekete-fehér öltözőrendszer szabályos használata, a személyi higiéniával kapcsolatos
előírások betartása munkavégzés közben
A termék-előállítás higiéniájának biztosítása
Tisztítási, fertőtlenítési feladatok elvégzése
Kézi és gépi tisztítás
Tisztító- és fertőtlenítő anyagok használata, oldatkészítés, töménységellenőrzés
A munkavédelmi és biztonsági előírások betartása a tisztítás, fertőtlenítés során, egyéni
védőfelszerelések, eszközök használata
A tisztítás, fertőtlenítés hatásfokának ellenőrzése, mintavétel
A munkakörhöz kötött, a HACCP-vel kapcsolatos feladatok elvégzése
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35

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.1/0509-06
A tananyagelem megnevezése:
A munkaterület átvétele, anyagismeret-elmélet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Átveszi a munkaterületet
Megismeri az elvégzendő feladatot
Felméri a szükséges anyagokat, eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkaterület jellemzői
B típus Munkavégzéshez szükséges alap-, segéd-, járulékos és adalékanyagok
A típus Higiéniai követelmények
A típus Biztonságos munka feltételei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Higiéniás szemlélet
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
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Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az élelmiszer-ipari munkaterületek csoportosítása, jellemzése, a munkaterület
átvételének szabályai
A munkavégzés megkezdésének személyi és tárgyi feltételei
Élelmiszer-ipari az alap-, segéd-, járulékos-, adalékanyagok csoportosítása, jellemzése
Élelmiszer-ipari csomagolóanyagok csoportosítása, jellemzése
A gyártástechnológia során felhasználható anyagok csoportosítása, jellemzése, a
késztermék minőségére gyakorolt hatása
Az élelmiszeriparban használt anyagok tárolásának, szállításának, valamint az anyagok
mozgatásának szabályai
A termék gyártásához az anyagszükséglet felmérése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.2/0509-06
A tananyagelem megnevezése:
A munkaterület átvétele, anyagismeret gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Átveszi a munkaterületet
Megismeri az elvégzendő feladatot
Felméri a szükséges anyagokat, eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkaterület jellemzői
B típus Munkavégzéshez szükséges alap-, segéd-, járulékos és adalékanyagok
A típus Higiéniai követelmények
A típus Biztonságos munka feltételei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Higiéniás szemlélet
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 50%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
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Képzési idő:
20 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkaterület átvétele, az ellenőrzési feladatok elvégzése
Az alap-, segéd-, járulékos-, adalékanyagok és csomagolóanyagok felismerése,
felhasználási lehetőségeinek meghatározása
A gyártástechnológia során felhasználható anyagok felismerése
Az élelmiszeriparban használt anyagok tárolása, szállítása, valamint az anyagok
mozgatása
A termék gyártásához az anyagszükséglet összeállítása, előkészítése használatra
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.1/0510-06
A tananyagelem megnevezése:
Az előkészítő műveletek elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Technológiai és/vagy termelési számításokat végez
Átveszi és előkészíti a gyártáshoz szükséges anyagokat
A munka megkezdése előtt ellenőrzi a gépeket, berendezéseket, eszközöket
Felügyeli a gépek, berendezések működését, szükség esetén beavatkozik
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakmai számítások
B típus Nyersanyagátvételi eljárások
B típus A gyártáshoz szükséges gépek, berendezések működési elve
C típus Kéziszerszámok, eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Feladattal vezetett kis csoportos szövegfeldolgozás 50%
Tesztfeladat megoldása 25%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
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Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A technológiai számítások alapjai
Alapműveletek, százalékszámolás, arányosság
Mértékegységek
Általános előkészítő műveletek az élelmiszeriparban
A nyersanyagok átvételének és előkészítésének általános szabályai
A nyersanyagok mennyiség- és minőségellenőrzésének alapjai
Az előkészítő műveletekhez általánosan használt gépek, berendezések működési elve,
üzemeltetésének lényeges szabályai, alapvető karbantartási ismeretek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.2/0510-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyártás előkészítő műveletek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Technológiai és/vagy termelési számításokat végez
Átveszi és előkészíti a gyártáshoz szükséges anyagokat
A munka megkezdése előtt ellenőrzi a gépeket, berendezéseket, eszközöket
Felügyeli a gépek, berendezések működését, szükség esetén beavatkozik
Részt vesz a karbantartási munkákban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakmai számítások
B típus Nyersanyagátvételi eljárások
B típus Gépkezelés
C típus A gépek, berendezések karbantartása
C típus Kéziszerszámok, eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
5. szint Komplex eszközhasználati képesség
4. szint Nyersanyagátvételhez szükséges laboreszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések 25%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Műveletek gyakorlása 25%
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A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
20 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyártáshoz szükséges anyagok mennyiségének kiszámítása
A gyártáshoz szükséges anyagok átvétele, előkészítése
A gyártáshoz szükséges anyagok mennyiségének és minőségének ellenőrzése
A gyártáshoz szükséges anyagok előkészítéséhez általánosan használt gépek és
berendezések üzemelés előtti ellenőrzése, működés közbeni felügyelete
Részvétel a napi karbantartási feladatokban
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.1/0510-06
A tananyagelem megnevezése:
A befejező műveletek elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Technológiai és/vagy termelési számításokat végez
Előkészíti, ellenőrzi a csomagolóanyagokat, csomagolja a készterméket
A készterméket átadja a hűtő- vagy tároló raktárnak és/vagy elvégzi a raktározást
A hatályos szabályozások szerint kezeli a képződő hulladékot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakmai számítások
B típus A gyártáshoz szükséges gépek, berendezések működési elve
C típus Kéziszerszámok, eszközök
B típus Csomagolóanyagok, csomagolóeszközök
B típus A raktározás alapelvei
B típus Hűtő- és tároló raktározás
B típus Hulladékkezelési eljárások
D típus Melléktermékek hasznosítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Csomagolási jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Feladattal vezetett kis csoportos szövegfeldolgozás 45%
Tesztfeladat megoldása 15%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Veszteségszámítás, csomagolóanyag-szükséglet kiszámításának matematikai alapjai
A csomagológépek teljesítménye
A befejező műveletek csoportosítása, jellemzése
Az élelmiszeriparban általánosan használt csomagolóanyagok, csomagolóeszközök,
gépek, berendezések csoportosítása, jellemzése
Az élelmiszer-ipari termékek tárolási módjai, tárolási paraméterek
A legjellemzőbb tárolási módok
A befejező műveletek során képződő hulladékok kezelésének szabályai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.2/0510-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyártást befejező műveletek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Technológiai és/vagy termelési számításokat végez
Előkészíti, ellenőrzi a csomagolóanyagokat, csomagolja a készterméket
A készterméket átadja a hűtő- vagy tároló raktárnak és/vagy elvégzi a raktározást
A hatályos szabályozások szerint kezeli a képződő hulladékot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakmai számítások
B típus Gépkezelés
C típus A gépek, berendezések karbantartása
C típus Kéziszerszámok, eszközök
B típus Hűtő- és tároló raktározás
B típus Hulladékkezelési eljárások
D típus Melléktermékek hasznosítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
5. szint Komplex eszközhasználati képesség
3. szint Csomagolási jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
24 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Veszteségszámítás
Csomagolóanyag-szükséglet kiszámítása
Teljesítményszámítás
Csomagolóanyag ellenőrzése, előkészítése
Késztermék csomagolása különböző módszerekkel
Az élelmiszerek raktározása, hűtve tárolása, fagyasztva tárolása
A tárolási paraméterek ellenőrzése
A befejező műveletek során képződő hulladékok kezelése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.1/0511-06
A tananyagelem megnevezése:
Az alapmérések elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapanyagot vizsgál és/vagy ellenőriz
Gyártásközi vizsgálatokat végez
Készterméket ellenőriz és/vagy minősít
Előírásoknak megfelelően mintát vesz
Beállítja az előírt paramétereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Laboratóriumi alapmérések, alapműveletek
C típus Fizikai, kémiai, mikrobiológiai vizsgálatok
B típus Mintavétel
B típus Alapanyag-minősítés
B típus Késztermék-minősítés
B típus Gyártásközi ellenőrzések alapelvei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás
Matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Tesztfeladat megoldása 20%
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A képzési helyszín jellege:
Laboratórium
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Laboratóriumi rendszabályok
Az élelmiszervizsgálatokhoz általánosan használt laboratóriumi eszközök
csoportosítása, jellemzése
A vegyszerek kezelésének, felhasználásának szabályai
A tömegmérés mértékegységei, eszközei, szabályai
A térfogatmérés mértékegységei, eszközei, szabályai
A sűrűségmérés módszerei, eszközei, mértékegységei
Szabályos mintavétel
Alapanyagok ellenőrzése, vizsgálata, az alkalmazható módszerek
Gyártásközi vizsgálatok fogalma, szükségessége, alkalmazható módszerei
Késztermékek vizsgálata, alkalmazható módszerek
Érzékszervi bírálat szempontjai, az élelmiszerek minősítése
A mikrobiológiai vizsgálatok célja, általánosan használt módszerei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.2/0511-06
A tananyagelem megnevezése:
Alapmérések gyakorlati megoldásai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapanyagot vizsgál és/vagy ellenőriz
Gyártásközi vizsgálatokat végez
Készterméket ellenőriz és/vagy minősít
Előírásoknak megfelelően mintát vesz
Beállítja az előírt paramétereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Laboratóriumi alapmérések, alapműveletek
C típus Fizikai, kémiai, mikrobiológiai vizsgálatok
B típus Mintavétel
B típus Alapanyag-minősítés
B típus Késztermék-minősítés
B típus Gyártásközi ellenőrzések alapelvei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mennyiségérzék
4. szint Labortechnikai eszközök használata
5. szint Elemi számolási készség
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás
Matematikai készség
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések 40%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 25%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Műveletek gyakorlása 15%
A képzési helyszín jellege:
Laboratórium
Szaktanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Eszközismeret, vegyszerismeret
Az eszközök tisztántartása
Tömeg-, térfogat- és sűrűségmérés
Mintavétel
Alapanyagok fizikai, kémiai, mikrobiológiai vizsgálata
Gyártásközi vizsgálatok mintavételi helyein mintavétel
Gyártásközi fizikai, kémiai és mikrobiológiai vizsgálatok
Késztermékek fizikai, kémiai, mikrobiológiai vizsgálata, minősítése
Az élelmiszervizsgálatok eredményeinek megadása, értékelése manuálisan és/vagy
számítógéppel
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.1/0511-06
A tananyagelem megnevezése:
A dokumentálás alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Adatot rögzít, feldolgoz, szolgáltat, dokumentál
Elkészíti az előírt összesítőket, jelentéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Adatok bevitele, számítógépes feldolgozása
C típus Dokumentumok, naplók vezetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás
Matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az adatrögzítés, dokumentálás, adatszolgáltatás szükségessége, alapvető szabályai
Összesítők, jelentések készítésének célja, szempontjai, eredményeinek
felhasználhatósága
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.2/0511-06
A tananyagelem megnevezése:
Dokumentálás a gyakorlatban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Adatot rögzít, feldolgoz, szolgáltat, dokumentál
Elkészíti az előírt összesítőket, jelentéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Adatok bevitele, számítógépes feldolgozása
C típus Dokumentumok, naplók vezetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás
Matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Szaktanterem
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Számítógépes programok (Word, Excel, egyéb) használata az adatfeldolgozásban
Az élelmiszertermelésben használt összesítők, jelentések, dokumentációk elkészítése
Az élelmiszertermelésben használt nyomtatványok kitöltése
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43

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.1/0511-06
A tananyagelem megnevezése:
A vállalkozási és kereskedelmi ismeretek elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vállalkozást indít, működtet
Kereskedelmi tevékenységet folytat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gazdálkodási alapismeretek
C típus Vállalkozási alapismeretek
C típus Kereskedelmi és marketing alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás
Matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
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Képzési idő:
25 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vállalkozási lehetőségek, az élelmiszer-ipari tevékenység lehetséges jogi formái
A legfontosabb közgazdasági alapfogalmak, a gazdaságossági és hatékonysági mutatók
A bizonylatolás alapelvei, a bizonylatok és számlák kezelésének szabályai
A vállalkozás létrehozása
A vállalkozás indításához szükséges engedélyek, az indítást engedélyező hatóságok,
szükséges iratok, dokumentumok
Az Európai Unióban elfogadott szakmai önéletrajz tartalmi jellemzői
Üzleti terv fogalma, készítéséhez szükséges alapismeretek
A vállalkozás működtetésével kapcsolatos feladatok
Társadalombiztosítási, adózási, leltározási, munkajogi alapismeretek
Leltározási, árképzési alapismeretek
A marketing jelentősége, szerepe
A kommunikáció alkalmazásának alapjai
A hitelfelvétel általános szabályai
A szerződés fogalma, a szerződéskötés alapvető szabályai
A számlakiállítás és számlakiegyenlítés alapvető szabályai
A fontosabb bizonylatok kitöltésének szabályai
Kereskedelmi tevékenység folytatásának alapszabályai
Általánosan használt bolti eszközök, berendezések kezelésének alapvető szabályai
Élelmiszerek forgalmazásának, tárolásának, szállításának higiéniai szabályai
A bolti eladás alapvető előírásai
Viselkedés és kommunikáció az eladás során
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.2/0511-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalkozás működtetése, kereskedelmi tevékenység
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vállalkozást indít, működtet
Kereskedelmi tevékenységet folytat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gazdálkodási alapismeretek
C típus Vállalkozási alapismeretek
C típus Kereskedelmi és marketing alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Mennyiségérzék
3. szint Köznyelvi beszédkészség
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Numerikus gondolkodás
Matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság
Elkötelezettség
Kézügyesség
Elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanbolt
Számítógép-terem
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Önéletrajz írás
Alapdokumentumok kitöltése
Szerződésformák elkészítése
Adózási dokumentumok kitöltése
Számlakészítés
Számítógépes programok (Word, Excel, egyéb) használata a feladatok elvégzéséhez
Bolti eszközök, berendezések kezelése, próbaeladás
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36

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.1/1129-06
A tananyagelem megnevezése:
Élelmiszertechnológiák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Oktatást szervez, tart
Továbbképzést tart és képzésben részesül
Gyártás és gyártmányfejlesztésre javaslatot tesz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkaterület technológiai folyamatának ismerete
B típus Gyártás és gyártmányfejlesztési ismeretek
B típus Termelési terv ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Döntésképesség
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 30%
Technológiai minták elemzése 30%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Termelő tanműhely
Alapozó tanműhely
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alapfogalmak ismerete: technológiai folyamat, művelet, azok jellemzői
Az élelmiszeripar általános technológiai folyamatai, gépek teljesítménye, különböző
munkafolyamatok munkaerőigénye
Gyártástechnológiai folyamatok
Késztermékek csoportosítása, jellemzői
A piaci igények felmérése, gyártmányfejlesztés előkészítése, tárolási próbák,
minősítések
Az éves, havi, napi termelési terv készítésének menete, amely a beérkezett alapanyag
és kereskedelem igényének megfelelően készül
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.1/1129-06
A tananyagelem megnevezése:
Szabályozók az élelmiszeriparban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és betartatja a vagyon- és titokvédelmi előírásokat
Betartja és betartatja az élelmiszer-higiéniáról szóló jogszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Környezetvédelem és az élelmiszeripar kapcsolata
B típus Hulladékok és jellemzői
B típus Veszélyes hulladékok ismerete
B típus Vízvédelem
B típus Levegővédelem
B típus Zajvédelem
B típus Jó Higiéniai Gyakorlatot (GHP)
B típus ISO-szabványsorozat
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
2. szint ECDL 7. m Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
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A képzési helyszín jellege:
Könyvtár
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
60 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az élelmiszertörvény és környezetvédelmi törvény ismerete
Élelmiszeripari vállalkozás létesítésének feltételei
Élelmiszerbiztonság
A hulladékok törvény szerinti csoportosítása, jellemzői, kezelésük
A veszélyes hulladékok jellemzői
A víz szerepe az élelmiszeriparban, a vízvédelem előírásai
Zajvédelem az élelmiszeriparban
A levegő védelme az élelmiszeriparban
Higiéniai előírások az élelmiszeriparban
HACCP
Minőségbiztosítási rendszerek jellemzői
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.1/1129-06
A tananyagelem megnevezése:
Informatikai ismeretek alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Informatikai eszközöket használ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Létszámszükséglet meghatározásának ismerete
B típus Gépszükséglet meghatározásának ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m Adatbázis-kezelés
2. szint ECDL 6. m Prezentáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 50%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 50%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Tanterem
Képzési idő:
37 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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50

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/4.1/1129-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai számítások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Létszámszükségletet határoz meg
Gépszükségletet határoz meg
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Létszámszükséglet meghatározásának ismerete
B típus Gépszükséglet meghatározásának ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
2. szint ECDL 4. m Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m Adatbázis-kezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 60%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 40%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Tanterem
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Képzési idő:
50 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkafolyamatoknál a hatékony munkavégzéshez szükséges létszám felmérése,
folyamatmodellezés
A tervezett mennyiség ismeretében a kiszolgálógépek számának meghatározása (vevői
igények ismerete)
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.1/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
A szétválasztó műveletek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tisztítóműveleteket hajtat végre
Osztályozást végeztet, ellenőriz
Válogatást végeztet, ellenőriz
Szűrést végeztet, ellenőriz
Szeparálást végeztet, ellenőriz
Ülepítést végeztet, ellenőriz
Sajtolást, préselést végeztet, ellenőriz
Szitálást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Tisztító műveletek jellemzői
B típus Osztályozás, válogatás jellemzői, módjai
B típus Ülepítés ismerete
B típus Szűrés ismerete
B típus Sajtolás, préselés jellemzői
B típus Szitálás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 60%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tisztítóműveletek célja, módjai, azok követelményei: mosás, szár-, mag-,
héjeltávolítás jellemzői
Az osztályozás és válogatás elvi magyarázata, szempontjai, követelmények ismerete
Az ülepítés mint fizikai szétválasztás elmélete
A különböző fázisokból álló anyag szétválasztása gravitációs és centrifugális erőtérben
A szűrés mint egyszerű szétválasztó művelet, folyadékból vagy gázból alakos
részecskék leválasztása, ennek elmélete
Préseléssel, sajtolással nyomáskülönbség létrehozásával végezhető művelet, amely
alak, forma kialakítására, illetve léelválasztásra irányul
Préselés során a sejtnedv leválasztásának elve, befolyásoló tényezők
A szitálás, mint szétválasztó művelet jellemzői
Követelmények a szitákkal szemben
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.2/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
A szétválasztás gyakorlati megoldása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tisztítóműveleteket hajtat végre
Osztályozást végeztet, ellenőriz
Válogatást végeztet, ellenőriz
Szűrést végeztet, ellenőriz
Szeparálást végeztet, ellenőriz
Ülepítést végeztet, ellenőriz
Sajtolást, préselést végeztet, ellenőriz
Szitálást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Tisztító műveletek jellemzői
B típus Osztályozás, válogatás jellemzői, módjai
B típus Ülepítés ismerete
B típus Szűrés ismerete
B típus Sajtolás, préselés jellemzői
B típus Szitálás
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
40 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tisztítóműveletek végrehajtása
A mosás, szár-, mag-, héjeltávolítás végrehajtása, követelmények a berendezések
működtetésével szemben
Az osztályozás, válogatás végrehajtása, követelmények a berendezések működésével
szemben
Az ülepítés gyakorlati megvalósítása, befolyásoló tényezők
A szűrés gyakorlati alkalmazása, az anyag előkészítése, változások, szűrési módok
gyakorlati megvalósítása
A préselés gyakorlati megvalósítása, a léhozamot befolyásoló tényezők
A szitálás gyakorlati alkalmazása
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10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.1/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
A víz jellemzői, felhasználása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vízelőkészítést végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vízelőkészítés módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 60%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
5 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vízzel szemben támasztott követelmények
A víz jellemzői, felhasználása
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.2/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízelőkészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vízelőkészítést végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vízelőkészítés módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
5 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A víz összetevőinek meghatározása
Előkészítése a késztermékektől függően
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40

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.1/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
A homogenizálás elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Aprító műveletet végeztet, ellenőriz (kézzel és/vagy géppel)
Homogenizálást végeztet, ellenőriz (oldás, keverés, egyneműsítés)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Aprító műveletek célja, módjai, alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
Írásos elemzések készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az aprítás célja, módjai, az aprítási fok jelentősége
Az aprítás energiaigénye, berendezések

492

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.2/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
A homogenizálás gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Aprító műveletet végeztet, ellenőriz (kézzel és/vagy géppel)
Homogenizálást végeztet, ellenőriz (oldás, keverés, egyneműsítés)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Aprító műveletek célja, módjai, alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
20 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az aprítás gyakorlati megvalósítása
A berendezések megválasztása, működtetése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/4.1/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
Kalorikus műveletek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előfőzést, főzést végeztet, ellenőriz
Sütést végeztet, ellenőriz
Pörkölést végeztet, ellenőriz
Besűrítést, bepárlást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Előfőzés, főzés, sütés, pörkölés jellemzői, paraméterei, folyamatai
B típus Bepárlás folyamata, végrehajtásának ismerete
B típus Szárítás jellemzői, folyamatai, végrehajtásának ismerete
B típus Pasztőrözés célja, módjai, alkalmazásának ismerete
B típus Sterilezés jellemzői, végrehajtásának ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Csomagolási jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
87 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az előfőzés, főzés, sütés, pörkölés hőközléssel járó művelet, mely megváltoztatja a
nyersanyag tulajdonságait
A változások magyarázata, befolyásoló tényezők
A bepárlás, híg levek koncentrálása forralással
A művelet módjai-, azok jellemzői és alkalmazása a gazdaságosság figyelembe
vételével
A sterilezés hőközlésen alapuló tartósító eljárás
Elmélete, befolyásoló tényezők
A mikroorganizmusok elpusztítására irányuló kalorikus művelet, általában a vegetatív
alakok pusztítását jelenti
Az elmélete, módjai és azok jellemzői
Befolyásoló tényezők, hőbehatolás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/4.2/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
Kalorikus műveletek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előfőzést, főzést végeztet, ellenőriz
Sütést végeztet, ellenőriz
Pörkölést végeztet, ellenőriz
Besűrítést, bepárlást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Előfőzés, főzés, sütés, pörkölés jellemzői, paraméterei, folyamatai
B típus Bepárlás folyamata, végrehajtásának ismerete
B típus Szárítás jellemzői, folyamatai, végrehajtásának ismerete
B típus Pasztőrözés célja, módjai, alkalmazásának ismerete
B típus Sterilezés jellemzői, végrehajtásának ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Csomagolási jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Élelmiszeripari laboratórium
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
70 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hőközlő műveletek módjai, alkalmazása, a berendezések elvi működése,
működtetése
A műveletet befolyásoló tényezők, a műveletek ellenőrzése
Oldatok készítése
A bepárlás módjai, végrehajtása
Bepárlás légköri nyomáson és légritkított térben
Berendezései
A sterilezés alkalmazása az élelmiszerek tartósítására
Gyakorlati megvalósítás
A pasztőrözés végrehajtása, a közönséges és egyéb pasztőrözési eljárások
Szakaszos és folytonos berendezések működtetése
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40

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/5.1/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagátadási műveletek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szárítást végeztet, ellenőriz
Fermentálást végeztet, ellenőriz
Érlelést végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szárítás jellemzői, folyamatai, végrehajtásának ismerete
B típus Fermentálás folyamatainak ismerete
B típus Érlelés folyamata, jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
Írásos elemzések készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
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Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szárítás a nyersanyagok szabadvíz tartalmának csökkentése
A szárítás folyamata, szakaszai, befolyásoló tényezők
Fermentálás
A folyamat lejátszódása, szakaszai, befolyásoló tényezők
Az érlelés során lejátszódó folyamatok, változások
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/5.2/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagátadási műveletek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szárítást végeztet, ellenőriz
Fermentálást végeztet, ellenőriz
Érlelést végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szárítás jellemzői, folyamatai, végrehajtásának ismerete
B típus Fermentálás folyamatainak ismerete
B típus Érlelés folyamata, jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
20 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szárítás módjai, berendezései és azok működtetése
A paraméterek helyes megválasztása
A fermentálás alkalmazása a termékek gyártása során
A folyamatok szabályozása, paraméterek megválasztása
Az érlelés szabályozása a termékek gyártástechnológiai folyamataiban
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40

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/6.1/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
A hőelvonás elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hűtést végeztet, ellenőriz
Fagyasztást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hűtés, fagyasztás jellemzői, folyamatai, paraméterei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
Írásos elemzések készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hőelvonás hatása az élő szervezetekre, az előidézett változások
Követelmények a művelettel szemben
A hideg energia előállítása
A fagyasztás elmélete, változások, módok és jellemzői
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/6.2/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
Hőelvonás a gyakorlatban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hűtést végeztet, ellenőriz
Fagyasztást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hűtés, fagyasztás jellemzői, folyamatai, paraméterei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
20 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hőelvonás alkalmazása a nyersanyag tárolása során
A fagyasztás módjai, fagyasztott termékek tárolása, a paraméterek megválasztása
Változások a hőelvonás során
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55

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.1/1137-06
A tananyagelem megnevezése:
Vágóállatok jellemzése, előkészítő műveletek, vágóüzemek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vágóhídi műveleteket végeztet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai (hús- és baromfiipari) műveletek ismerete
B típus Technológiai anyagok, paraméterek ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Elemzés készítése tapasztalatokról 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
45 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vágóállatfajok és fajták: szarvasmarha, sertés, juh, soványbaromfi, pecsenyevízibaromfi, hízottliba, galamb, házinyúl
Fertőző betegségek típusai, jellemzésük
A vágóállatok szervezeti felépítése (csontváz, szövetek, szervek)
Élőállatfelvásárlás minőségi követelményei
Vágást megelőző előkészítő műveletek (pihentetés, koplaltatás, itatás, testtisztítás)
Vágóüzemek létesítésének szempontjai, vágóvonal jellemzése, előírások ismerete
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.2/1137-06
A tananyagelem megnevezése:
Vágásra előkészítő gépek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vágóhídi műveleteket végeztet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hús- és baromfiipari gépek és berendezések feladatainak, működésének ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Terhelhetőség
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Termelő tanműhely
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Magaspályák (egysínes, kétsínes magaspálya)
Csőpályák (konvejor)
Számítási feladatok végzése
Magaspályához kapcsolódó szerkezetek
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.1/1137-06
A tananyagelem megnevezése:
Az elsődleges feldolgozás műveletei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vágóhídi műveleteket végeztet
Darabolást, csontozást végeztet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai (hús- és baromfiipari) műveletek ismerete
B típus A lejátszódó folyamatok ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Elemzés készítése tapasztalatokról 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
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Képzési idő:
55 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kábítás, szúrás/véreztetés, testmosás, szőrtelenítés, bőrfejtés, bontás, hasítás,
húsvizsgálat, mérlegelés, minősítés
Szarvasmarhavágás technológiái (hagyományos, magaspályás)
Sertésvágás technológiái (forrázásos, sertésvágás bőrfejtéssel)
Baromfivágás technológiái (soványbaromfi, pecsenye-vízibaromfi, hízottliba, galamb
feldolgozása)
Házinyúl és feldolgozása
Sertés, marha, borjú, juh és baromfifélék húsrészei
Tőkehúsok forgalombahozatalának feltételei
Melléktermékek feldolgozásának lehetőségei (vér, bél, belsőség stb.)
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.2/1137-06
A tananyagelem megnevezése:
Az elsődleges feldolgozás gépei és berendezései
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vágóhídi műveleteket végeztet
Darabolást, csontozást végeztet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hús- és baromfiipari gépek és berendezések feladatainak, működésének ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Terhelhetőség
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Elemzés készítése tapasztalatokról 5%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Termelő tanműhely
Képzési idő:
45 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kábító- és véreztetőberendezések
Testtisztító berendezések (forrázógépek, kopasztógépek, perzselő- és lelángológépek,
utótisztítógépek)
Szétválasztógépek (bőrfejtőgépek, hasítógépek, hasítófűrészek)
Húsminősítő és hűtőgépek (hűtő-, fagyasztógépek, felengedtető berendezések)
Melléktermék-feldolgozó gépek (bélfeldolgozó, takarmánygyártó gépek, zsírolvasztók)
Csontoshús-szétválasztó gépek (ín-, bőrkeleválasztógépek, csontozószalagok)
Húscsont szétválasztó gépek
Számítási feladatok
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.3/1137-06
A tananyagelem megnevezése:
Az elsődleges feldolgozás gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vágóhídi műveleteket végeztet
Darabolást, csontozást végeztet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai (hús- és baromfiipari) műveletek ismerete
B típus Technológiai anyagok, paraméterek ismerete
B típus A lejátszódó folyamatok ismerete
B típus Hús- és baromfiipari gépek és berendezések feladatainak, működésének ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Terhelhetőség
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
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Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 70%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
172 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Termelés szervezése, irányítási feladatok
Gépek, berendezések beállítása, biztonságos üzemeltetése, karbantartása
Termékek gyártása, melléktermékek kezelése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.1/1137-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Másodlagos feldolgozást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai anyagok, paraméterek ismerete
B típus A lejátszódó folyamatok ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Elemzés készítése tapasztalatokról 5%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gyártási húsalapanyagok (hús összetétele, struktúrája, táplálkozásélettani jelentősége)
Húsok csoportosítása hőállapotuk szerint (meleg, előhűtött, fagyasztott,
mélyfagyasztott)
Húsban végbemenő vágás utáni folyamatok
Gyártási alapanyagok
Gyártási szalonna alapanyaga
Belsőségek, egyéb anyagok (pl. fejhúsok, vér, vérplazma, bőrke, ín stb.)
Húskészítményekhez felhasználható jelleg- és ízkialakító anyagok (fűszerek,
fűszerkivonatok, konyhasó, ízfokozók)
Színkialakítók (nitrit, nitrát, színezékek, aszkorbinsav és sói)
Szénhidrátok
Egyéb anyagok (laktátok, nátrium-citrát, polifoszfátok, szerves savak, hidrokolloidok,
antioxidánsok, füstoldat, élesztőkészítmények)
Fehérjekészítmények (hús eredetűek és nem hús eredetűek)
Starterkultúrák (kiválasztásuk, követelményeik, tulajdonságaik, fajtái)
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.2/1137-06
A tananyagelem megnevezése:
Burkoló-, csomagolóanyagok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Másodlagos feldolgozást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai anyagok, paraméterek ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Elemzés készítése tapasztalatokról 5%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Természetes belek és burkolóanyagok (vékonybél, vastagbél, hólyag, sertésgyomor,
vakbél, torok, kuláré)
Mesterséges burkolóanyagok (cellulózalapú, textilbelek, kollagén alapú, poliamid
műbelek)
Bevonóanyagok, mártómasszák (emészthető és nem emészthető bevonatokkal
szemben támasztott követelmények)
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.3/1137-06
A tananyagelem megnevezése:
Tartósítási módszerek (fizikai)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Másodlagos feldolgozást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai (hús- és baromfiipari) műveletek ismerete
B típus A lejátszódó folyamatok ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Elemzés készítése tapasztalatokról 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
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Képzési idő:
35 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Romlások fajtái
Tartósító eljárások célja
Hűtés, a hűtési technológia, időtartama, módjai, hűtött hús tárolása
Fagyasztás, hatása, fagyasztás közben létrejövő változások, módjai, fagyasztva tárolás,
fagyasztott hús visszamelegítése
Vízelvonás (hengerszárítás, porlasztás)
Besugárzásos tartósítás
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.4/1137-06
A tananyagelem megnevezése:
Tartósítási módszerek (kémiai)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Másodlagos feldolgozást végeztet, ellenőriz
Füstölt, pácolt, lángolt terméket gyártat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai (hús- és baromfiipari) műveletek ismerete
B típus A lejátszódó folyamatok ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Elemzés készítése tapasztalatokról 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
45 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Sózás, pácolás
Alkalmazott sókeverékek
Pácolás alatt lejátszódó folyamatok ismerete (fizikai, biokémiai, mikrobiológiai
folyamatok és befolyásoló tényezőik)
Pácolási módok (száraz, nedves, kevert, fecskendőpácolás és fedőpácolás,
fecskendőpácolás és tumblerezés)
Pácolás műveleteinek hatása
Füstölés, a füstölés tartósító hatása (szárító, mikrobagátló, antioxidáns, aromatizáló
hatás)
A füst minőségét befolyásoló tényezők, füstölési módok
Füstoldat alkalmazása
Hőkezelés, módszerei (hővezetés, hőszállítás, sugárzás, hőátadás), hőkezelés száraz és
nedves hővel
A hőkezelés hatása a termék tulajdonságaira
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.5/1137-06
A tananyagelem megnevezése:
Húskészítmények gyártása I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Másodlagos feldolgozást végeztet, ellenőriz
Füstölt, pácolt, lángolt terméket gyártat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai (hús- és baromfiipari) műveletek ismerete
B típus A lejátszódó folyamatok ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Elemzés készítése tapasztalatokról 5%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
35 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vörösáruk gyártása (víz- és zsírkötésre ható tényezők, pépesítési technológiák,
adagolás sorrendje, töltés-formázás, hőkezelés, csomagolás)
Késztermék minőségét befolyásoló tényezők
Párizsi, krinolin, virsli
Mozaikos húskészítmények gyártása (bélbe töltött, füstölt és/vagy főtt mozaikos
termékek, füstölt, főtt szárítással utóérlelt mozaikos termékek, formában főtt, betétes,
mozaikos készítmények)
Formában sütött húskenyerek (homogén, mozaikos metszéslapú)
Kolbászok (nyers kolbászok, főtt, füstölt kolbászok, nyers, érlelt kolbászok, nyers,
szárításos érleléssel előállított hagyományos kolbászok, nyers, érlelésgyorsítók
alkalmazásával előállított gyorsérlelésű kolbászok)
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.6/1137-06
A tananyagelem megnevezése:
Húskészítmények gyártása II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Másodlagos feldolgozást végeztet, ellenőriz
Füstölt, pácolt, lángolt terméket gyártat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai (hús- és baromfiipari) műveletek ismerete
B típus A lejátszódó folyamatok ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Elemzés készítése tapasztalatokról 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
35 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szalámifélék (hagyományos szárítással, érleléssel készült szalámik, gyorsított
szárításos érleléssel készült szalámik)
Hússajtok, hurkák (sütni való hurkafélék, hideg hurkafélék)
Pástétomok és aszpikos termékek, kenhető húskészítmények
Pácolt, füstölt, füstölt-főtt, lángolt, érlelt, formázott húsok
Formában vagy bélben főtt, pácolt húsok
Húskonzervek (pácolt darabos jellegűek, aprított jellegűek)
Étkezési szalonnafélék (sózótt, pácolt, füstölt, főtt, sült szalonnák)
Étkezési tepertő és tepertőkrém
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.7/1137-06
A tananyagelem megnevezése:
A másodlagos feldolgozás gépei és berendezései
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Másodlagos feldolgozást végeztet, ellenőriz
Füstölt, pácolt, lángolt terméket gyártat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hús- és baromfiipari gépek és berendezések feladatainak, működésének ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Terhelhetőség
Türelem
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Elemzés készítése tapasztalatokról 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Termelő tanműhely
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Aprítógépek, finomítógépek, kockázógépek, fagyasztotthús- aprító gépek
Szeletelőgépek
Keverőgépek
Töltőgépek (szakaszos működésű dugattyús, folyamatos működésű)
Segédgépek
Sonkagyártó gépek (pácológépek, tűs pácolók, húsforgató és porhanyosító gépek, töltőzáró gépek)
Hőkezelő berendezések (füstölőberendezések, füstgenerátorok, füsttisztítók, füstölőfőző berendezés, főzőberendezések)
Klímaberendezések (hűtéses, adszorpciós, gyorsérlelő)
Csomagológépek (zsírcsomagoló, fóliás, gyűjtőcsomagoló gépek, csomagolóvonal)
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.8/1137-06
A tananyagelem megnevezése:
A másodlagos feldolgozás gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Másodlagos feldolgozást végeztet, ellenőriz
Füstölt, pácolt, lángolt terméket gyártat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai (hús- és baromfiipari) műveletek ismerete
B típus Technológiai anyagok, paraméterek ismerete
B típus A lejátszódó folyamatok ismerete
B típus Hús- és baromfiipari gépek és berendezések feladatainak, működésének ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Terhelhetőség
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
130 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Termelés szervezése, irányítási feladatok
Gépek, berendezések beállítása, biztonságos üzemeltetése, karbantartása
Termékek gyártása, melléktermékek kezelése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/4.1/1137-06
A tananyagelem megnevezése:
A halfeldolgozás elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Halfeldolgozást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai (hús- és baromfiipari) műveletek ismerete
B típus Technológiai anyagok, paraméterek ismerete
B típus A lejátszódó folyamatok ismerete
B típus Hús- és baromfiipari gépek és berendezések feladatainak, működésének ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Leírás készítése 5%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fajtaismeret, külső és belső tulajdonságok jellemzése, szervezet felépítésének ismerete
Halfeldolgozás technológiája
A műveletek elméleti alapjai, paraméterek
Korszerű technológiai módszerek ismerete
Technológiai számítások, eredmények értékelése
Állategészségügyi, állatvédelmi előírások alapos ismerete
Kitermelődő környezetszennyező anyagok kezelésének, feldolgozási lehetőségeinek
ismerete
Melléktermékkezelés
Gépek, berendezések felépítésének és működésének elvi alapjai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/4.2/1137-06
A tananyagelem megnevezése:
A halfeldolgozás gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Halfeldolgozást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai (hús- és baromfiipari) műveletek ismerete
B típus Technológiai anyagok, paraméterek ismerete
B típus A lejátszódó folyamatok ismerete
B típus Hús- és baromfiipari gépek és berendezések feladatainak, működésének ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Terhelhetőség
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
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Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
55 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Termelés szervezése, irányítási feladatok
Gépek, berendezések beállítása, biztonságos üzemeltetése, karbantartása
Gyártás, melléktermékek kezelése
Késztermék minősítése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/5.1/1137-06
A tananyagelem megnevezése:
A tojáskezelés elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tojáskezelést és/vagy -feldolgozást végeztet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai (hús- és baromfiipari) műveletek ismerete
B típus Technológiai anyagok, paraméterek ismerete
B típus A lejátszódó folyamatok ismerete
B típus Hús- és baromfiipari gépek és berendezések feladatainak, működésének ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Leírás készítése 5%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
25 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tojás szerkezeti felépítése, képződése, táplálkozás-élettani jelentősége, összetétele,
tulajdonságai, sajátosságai, rendellenességei, hibái
Tojás raktározása, minősítése, tömeg szerinti osztályozása
Tojás mosása, csomagolása
Héj nélküli tojástartalom tartósítása
Gépek, berendezések (tojásválogató, dátum jelölő, csomagológépek) felépítésének és
működésének elvi alapjai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/5.2/1137-06
A tananyagelem megnevezése:
A tojáskezelés gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tojáskezelést és/vagy -feldolgozást végeztet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai (hús- és baromfiipari) műveletek ismerete
B típus Technológiai anyagok, paraméterek ismerete
B típus A lejátszódó folyamatok ismerete
B típus Hús- és baromfiipari gépek és berendezések feladatainak, működésének ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Terhelhetőség
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
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A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
40 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Termelés szervezése, irányítási feladatok
Gépek, berendezések beállításának, biztonságos üzemeltetésének, karbantartásának
ismerete
Gyártás, melléktermékek kezelése
Késztermék minősítése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/6.1/1137-06
A tananyagelem megnevezése:
A tollkezelés elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tollkezelést és/vagy feldolgozást végeztet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai (hús- és baromfiipari) műveletek ismerete
B típus Technológiai anyagok, paraméterek ismerete
B típus A lejátszódó folyamatok ismerete
B típus Hús- és baromfiipari gépek és berendezések feladatainak, működésének ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Leírás készítése 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
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Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A toll szerkezete, fizikai tulajdonságai
Tollfajták osztályozása (faj szeint, felhasználás módja, minőség szerint)
A toll kezelése a baromfifeldolgozó üzemben (élő baromfi felvásárlása, vágás előtti
tollkezelés, kopasztás közbeni és utáni tollkezelés)
A toll ipari feldolgozása
Gépek, berendezések felépítésének és működésének elvi alapjai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/6.2/1137-06
A tananyagelem megnevezése:
A tollkezelés gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tollkezelést és/vagy feldolgozást végeztet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai (hús- és baromfiipari) műveletek ismerete
B típus Technológiai anyagok, paraméterek ismerete
B típus A lejátszódó folyamatok ismerete
B típus Hús- és baromfiipari gépek és berendezések feladatainak, működésének ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Terhelhetőség
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
40 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Termelés szervezése, irányítási feladatok
Gépek, berendezések beállítása, biztonságos üzemeltetése, karbantartása
Gyártás, melléktermékek kezelése
Késztermék minősítése
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Az 54 541 01 0010 54 08 azonosító számú, Malom- és keveréktakarmány-ipari technikus
megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.1/0509-06
A tananyagelem megnevezése:
Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem elméleti ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a munka-, tűz-, környezetvédelmi, higiéniai és a minőségbiztosítási előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka- és védőruhával szembeni követelmények
B típus Védőeszközök
A típus Biztonságos munka feltételei
B típus Környezetvédelmi, tűzvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkavédelem célja, feladata, területei, szervezete, fontosabb jogszabályai
A biztonságos munkavégzés tárgyi és személyi feltételei
Foglalkozási ártalom fogalma
Az ártalmak csoportosítása, okai, következményei és megelőzési lehetőségek
A tűzvédelem célja, feladatai
Az égés feltételei
Tűzveszélyes anyagok, tűzveszélyességi osztályba-sorolás
Tűzoltó anyagok és eszközök
Tennivalók tűz esetén
Baleset fogalma, csoportosítása, megelőzése
Tennivalók baleset esetében
Az elsősegélynyújtás alapvető szabályai
A környezetvédelem fogalma, jelentősége
A víz, a levegő, a környezet tisztaságának védelme
Szennyvízkezelés, hulladékkezelés. az élelmiszer-iparban alkalmazott környezetvédelmi
berendezések szerepe és fontossága
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.2/0509-06
A tananyagelem megnevezése:
Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a munka-, tűz-, környezetvédelmi, higiéniai és a minőségbiztosítási előírásokat
Felveszi a tevékenységéhez előírt munkaruhát, védőruhát és védőfelszerelést
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka- és védőruhával szembeni követelmények
B típus Védőeszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 50%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
20 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gépek, berendezések biztonságos üzemeltetése, kéziszerszámok biztonságos használata
Munkabiztonsági felszerelések, eszközök, védőruhák, használata
Egyéni és kollektív védőfelszerelések használata a biztonságos munkavégzéshez
Egyéni és kollektív védőeszközök használata a foglalkozási ártalmak csökkentéséhez
Tűzjelzők, tűzoltó-készülékek használatának ismerete
Elsősegélynyújtás alapszinten
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.1/0509-06
A tananyagelem megnevezése:
Minőségbiztosítás, higiénia elmélete az élelmiszeriparban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a munka-, tűz-, környezetvédelmi, higiéniai és a minőségbiztosítási előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkaterület jellemzői
B típus Élelmiszerbiztonság (HACCP) és minőségbiztosítás
A típus Higiéniai követelmények
B típus Tisztító- és fertőtlenítőszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Higiéniás szemlélet
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
61 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az élelmiszer-fertőzés, élelmiszer-mérgezés fogalma
A fertőzéseket, mérgezéseket okozó, jelentősebb mikroorganizmusok csoportosítása,
életfeltételeik, életjelenségeik
A mikrobák szaporodásának gátlása, elpusztításuk lehetőségei
Az élelmiszeripari higiénia személyi, gyártási és kereskedelmi jelentősége
A higiénia fogalma, személyi és tárgyi feltételei
A személyi és környezeti higiénia követelményei
Az élelmiszeriparban alkalmazott tisztító- és fertőtlenítőszerekkel szemben támasztott
követelmények, hatásmechanizmusuk
A fontosabb tisztító- és fertőtlenítőszerek jellemzése
A tisztításhoz használt víz minőségi követelményei
Tisztítási, fertőtlenítési eljárások jellemzése
Kézi és gépi tisztítás
A tisztítás, fertőtlenítés hatásfokát befolyásoló tényezők
A tisztítás, fertőtlenítés eredményességének mérésére szolgáló módszerek
A HACCP fogalma, szerepe, biztosításának lehetőségei
Az élelmiszerek előállítására, forgalomba hozatalára vonatkozó és a termeléssel
kapcsolatos higiéniai ismeretek
Minőség-ellenőrzés, minőségbiztosítás, minőségszabályozás fogalma, szerepe az
élelmiszeriparban
A minőségbiztosítással kapcsolatos feladatok
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.2/0509-06
A tananyagelem megnevezése:
Minőségbiztosítási és higiéniai gyakorlat az élelmiszer-iparban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a munka-, tűz-, környezetvédelmi, higiéniai és a minőségbiztosítási előírásokat
Elvégzi az előírt tisztítási és fertőtlenítési munkákat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Élelmiszerbiztonság (HACCP) és minőségbiztosítás
A típus Higiéniai követelmények
B típus Tisztító- és fertőtlenítőszerek
C típus Takarítási, tisztítási, fertőtlenítési módok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Higiéniás szemlélet
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 50%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
47 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A személyi higiénia biztosítása
Fekete-fehér öltözőrendszer szabályos használata, a személyi higiéniával kapcsolatos
előírások betartása munkavégzés közben
A termék-előállítás higiéniájának biztosítása
Tisztítási, fertőtlenítési feladatok elvégzése
Kézi és gépi tisztítás
Tisztító- és fertőtlenítő anyagok használata, oldatkészítés, töménységellenőrzés
A munkavédelmi és biztonsági előírások betartása a tisztítás, fertőtlenítés során, egyéni
védőfelszerelések, eszközök használata
A tisztítás, fertőtlenítés hatásfokának ellenőrzése, mintavétel
A munkakörhöz kötött, a HACCP-vel kapcsolatos feladatok elvégzése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.1/0509-06
A tananyagelem megnevezése:
A munkaterület átvétele, anyagismeret-elmélet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Átveszi a munkaterületet
Megismeri az elvégzendő feladatot
Felméri a szükséges anyagokat, eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkaterület jellemzői
B típus Munkavégzéshez szükséges alap-, segéd-, járulékos és adalékanyagok
A típus Higiéniai követelmények
A típus Biztonságos munka feltételei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Higiéniás szemlélet
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az élelmiszer-ipari munkaterületek csoportosítása, jellemzése, a munkaterület átvételének
szabályai
A munkavégzés megkezdésének személyi és tárgyi feltételei
Élelmiszer-ipari az alap-, segéd-, járulékos-, adalékanyagok csoportosítása, jellemzése
Élelmiszer-ipari csomagolóanyagok csoportosítása, jellemzése
A gyártástechnológia során felhasználható anyagok csoportosítása, jellemzése, a
késztermék minőségére gyakorolt hatása
Az élelmiszeriparban használt anyagok tárolásának, szállításának, valamint az anyagok
mozgatásának szabályai
A termék gyártásához az anyagszükséglet felmérése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.2/0509-06
A tananyagelem megnevezése:
A munkaterület átvétele, anyagismeret gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Átveszi a munkaterületet
Megismeri az elvégzendő feladatot
Felméri a szükséges anyagokat, eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkaterület jellemzői
B típus Munkavégzéshez szükséges alap-, segéd-, járulékos és adalékanyagok
A típus Higiéniai követelmények
A típus Biztonságos munka feltételei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Higiéniás szemlélet
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
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Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 50%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
20 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkaterület átvétele, az ellenőrzési feladatok elvégzése
Az alap-, segéd-, járulékos-, adalékanyagok és csomagolóanyagok felismerése,
felhasználási lehetőségeinek meghatározása
A gyártástechnológia során felhasználható anyagok felismerése
Az élelmiszeriparban használt anyagok tárolása, szállítása, valamint az anyagok mozgatása
A termék gyártásához az anyagszükséglet összeállítása, előkészítése használatra
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.1/0510-06
A tananyagelem megnevezése:
Az előkészítő műveletek elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Technológiai és/vagy termelési számításokat végez
Átveszi és előkészíti a gyártáshoz szükséges anyagokat
A munka megkezdése előtt ellenőrzi a gépeket, berendezéseket, eszközöket
Felügyeli a gépek, berendezések működését, szükség esetén beavatkozik
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakmai számítások
B típus Nyersanyagátvételi eljárások
B típus A gyártáshoz szükséges gépek, berendezések működési elve
C típus Kéziszerszámok, eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Feladattal vezetett kis csoportos szövegfeldolgozás 50%
Tesztfeladat megoldása 25%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A technológiai számítások alapjai
Alapműveletek, százalékszámolás, arányosság
Mértékegységek
Általános előkészítő műveletek az élelmiszeriparban
A nyersanyagok átvételének és előkészítésének általános szabályai
A nyersanyagok mennyiség- és minőségellenőrzésének alapjai
Az előkészítő műveletekhez általánosan használt gépek, berendezések működési elve,
üzemeltetésének lényeges szabályai, alapvető karbantartási ismeretek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.2/0510-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyártás előkészítő műveletek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Technológiai és/vagy termelési számításokat végez
Átveszi és előkészíti a gyártáshoz szükséges anyagokat
A munka megkezdése előtt ellenőrzi a gépeket, berendezéseket, eszközöket
Felügyeli a gépek, berendezések működését, szükség esetén beavatkozik
Részt vesz a karbantartási munkákban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakmai számítások
B típus Nyersanyagátvételi eljárások
B típus Gépkezelés
C típus A gépek, berendezések karbantartása
C típus Kéziszerszámok, eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
5. szint Komplex eszközhasználati képesség
4. szint Nyersanyagátvételhez szükséges laboreszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések 25%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Műveletek gyakorlása 25%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
20 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyártáshoz szükséges anyagok mennyiségének kiszámítása
A gyártáshoz szükséges anyagok átvétele, előkészítése
A gyártáshoz szükséges anyagok mennyiségének és minőségének ellenőrzése
A gyártáshoz szükséges anyagok előkészítéséhez általánosan használt gépek és
berendezések üzemelés előtti ellenőrzése, működés közbeni felügyelete
Részvétel a napi karbantartási feladatokban
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.1/0510-06
A tananyagelem megnevezése:
A befejező műveletek elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Technológiai és/vagy termelési számításokat végez
Előkészíti, ellenőrzi a csomagolóanyagokat, csomagolja a készterméket
A készterméket átadja a hűtő- vagy tároló raktárnak és/vagy elvégzi a raktározást
A hatályos szabályozások szerint kezeli a képződő hulladékot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakmai számítások
B típus A gyártáshoz szükséges gépek, berendezések működési elve
C típus Kéziszerszámok, eszközök
B típus Csomagolóanyagok, csomagolóeszközök
B típus A raktározás alapelvei
B típus Hűtő- és tároló raktározás
B típus Hulladékkezelési eljárások
D típus Melléktermékek hasznosítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Csomagolási jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Feladattal vezetett kis csoportos szövegfeldolgozás 45%
Tesztfeladat megoldása 15%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Veszteségszámítás, csomagolóanyag-szükséglet kiszámításának matematikai alapjai
A csomagológépek teljesítménye
A befejező műveletek csoportosítása, jellemzése
Az élelmiszeriparban általánosan használt csomagolóanyagok, csomagolóeszközök, gépek
berendezések csoportosítása, jellemzése
Az élelmiszer-ipari termékek tárolási módjai, tárolási paraméterek
A legjellemzőbb tárolási módok
A befejező műveletek során képződő hulladékok kezelésének szabályai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.2/0510-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyártást befejező műveletek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Technológiai és/vagy termelési számításokat végez
Előkészíti, ellenőrzi a csomagolóanyagokat, csomagolja a készterméket
A készterméket átadja a hűtő- vagy tároló raktárnak és/vagy elvégzi a raktározást
A hatályos szabályozások szerint kezeli a képződő hulladékot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakmai számítások
B típus Gépkezelés
C típus A gépek, berendezések karbantartása
C típus Kéziszerszámok, eszközök
B típus Hűtő- és tároló raktározás
B típus Hulladékkezelési eljárások
D típus Melléktermékek hasznosítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
5. szint Komplex eszközhasználati képesség
3. szint Csomagolási jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
24 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Veszteségszámítás
Csomagolóanyag-szükséglet kiszámítása
Teljesítményszámítás
Csomagolóanyag ellenőrzése, előkészítése
Késztermék csomagolása különböző módszerekkel
Az élelmiszerek raktározása, hűtve tárolása, fagyasztva tárolása
A tárolási paraméterek ellenőrzése
A befejező műveletek során képződő hulladékok kezelése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.1/0511-06
A tananyagelem megnevezése:
Az alapmérések elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapanyagot vizsgál és/vagy ellenőriz
Gyártásközi vizsgálatokat végez
Készterméket ellenőriz és/vagy minősít
Előírásoknak megfelelően mintát vesz
Beállítja az előírt paramétereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Laboratóriumi alapmérések, alapműveletek
C típus Fizikai, kémiai, mikrobiológiai vizsgálatok
B típus Mintavétel
B típus Alapanyag-minősítés
B típus Késztermék-minősítés
B típus Gyártásközi ellenőrzések alapelvei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás
Matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Laboratórium
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Laboratóriumi rendszabályok
Az élelmiszervizsgálatokhoz általánosan használt laboratóriumi eszközök csoportosítása,
jellemzése
A vegyszerek kezelésének, felhasználásának szabályai
A tömegmérés mértékegységei, eszközei, szabályai
A térfogatmérés mértékegységei, eszközei, szabályai
A sűrűségmérés módszerei, eszközei, mértékegységei
Szabályos mintavétel
Alapanyagok ellenőrzése, vizsgálata, az alkalmazható módszerek
Gyártásközi vizsgálatok fogalma, szükségessége, alkalmazható módszerei
Késztermékek vizsgálata, alkalmazható módszerek
Érzékszervi bírálat szempontjai, az élelmiszerek minősítése
A mikrobiológiai vizsgálatok célja, általánosan használt módszerei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.2/0511-06
A tananyagelem megnevezése:
Alapmérések gyakorlati megoldásai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapanyagot vizsgál és/vagy ellenőriz
Gyártásközi vizsgálatokat végez
Készterméket ellenőriz és/vagy minősít
Előírásoknak megfelelően mintát vesz
Beállítja az előírt paramétereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Laboratóriumi alapmérések, alapműveletek
C típus Fizikai, kémiai, mikrobiológiai vizsgálatok
B típus Mintavétel
B típus Alapanyag-minősítés
B típus Késztermék-minősítés
B típus Gyártásközi ellenőrzések alapelvei
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Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mennyiségérzék
4. szint Labortechnikai eszközök használata
5. szint Elemi számolási készség
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás
Matematikai készség
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések 40%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 25%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Műveletek gyakorlása 15%
A képzési helyszín jellege:
Laboratórium
Szaktanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Eszközismeret, vegyszerismeret
Az eszközök tisztántartása
Tömeg-, térfogat- és sűrűségmérés
Mintavétel
Alapanyagok fizikai, kémiai, mikrobiológiai vizsgálata
Gyártásközi vizsgálatok mintavételi helyein mintavétel
Gyártásközi fizikai, kémiai és mikrobiológiai vizsgálatok
Késztermékek fizikai, kémiai, mikrobiológiai vizsgálata, minősítése
Az élelmiszervizsgálatok eredményeinek megadása, értékelése manuálisan és/vagy
számítógéppel
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.1/0511-06
A tananyagelem megnevezése:
A dokumentálás alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Adatot rögzít, feldolgoz, szolgáltat, dokumentál
Elkészíti az előírt összesítőket, jelentéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Adatok bevitele, számítógépes feldolgozása
C típus Dokumentumok, naplók vezetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás
Matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
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Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az adatrögzítés, dokumentálás, adatszolgáltatás szükségessége, alapvető szabályai
Összesítők, jelentések készítésének célja, szempontjai, eredményeinek felhasználhatósága

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.2/0511-06
A tananyagelem megnevezése:
Dokumentálás a gyakorlatban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Adatot rögzít, feldolgoz, szolgáltat, dokumentál
Elkészíti az előírt összesítőket, jelentéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Adatok bevitele, számítógépes feldolgozása
C típus Dokumentumok, naplók vezetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás
Matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Szaktanterem
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Számítógépes programok (Word, Excel, egyéb) használata az adatfeldolgozásban
Az élelmiszertermelésben használt összesítők, jelentések, dokumentációk elkészítése
Az élelmiszertermelésben használt nyomtatványok kitöltése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.1/0511-06
A tananyagelem megnevezése:
A vállalkozási és kereskedelmi ismeretek elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vállalkozást indít, működtet
Kereskedelmi tevékenységet folytat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gazdálkodási alapismeretek
C típus Vállalkozási alapismeretek
C típus Kereskedelmi és marketing alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás
Matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
25 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vállalkozási lehetőségek, az élelmiszer-ipari tevékenység lehetséges jogi formái
A legfontosabb közgazdasági alapfogalmak, a gazdaságossági és hatékonysági mutatók
A bizonylatolás alapelvei, a bizonylatok és számlák kezelésének szabályai
A vállalkozás létrehozása
A vállalkozás indításához szükséges engedélyek, az indítást engedélyező hatóságok,
szükséges iratok, dokumentumok
Az Európai Unióban elfogadott szakmai önéletrajz tartalmi jellemzői
Üzleti terv fogalma, készítéséhez szükséges alapismeretek
A vállalkozás működtetésével kapcsolatos feladatok
Társadalombiztosítási, adózási, leltározási, munkajogi alapismeretek
Leltározási, árképzési alapismeretek
A marketing jelentősége, szerepe
A kommunikáció alkalmazásának alapjai
A hitelfelvétel általános szabályai
A szerződés fogalma, a szerződéskötés alapvető szabályai
A számlakiállítás és számlakiegyenlítés alapvető szabályai
A fontosabb bizonylatok kitöltésének szabályai
Kereskedelmi tevékenység folytatásának alapszabályai
Általánosan használt bolti eszközök, berendezések kezelésének alapvető szabályai
Élelmiszerek forgalmazásának, tárolásának, szállításának higiéniai szabályai
A bolti eladás alapvető előírásai
Viselkedés és kommunikáció az eladás során
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.2/0511-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalkozás működtetése, kereskedelmi tevékenység
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vállalkozást indít, működtet
Kereskedelmi tevékenységet folytat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gazdálkodási alapismeretek
C típus Vállalkozási alapismeretek
C típus Kereskedelmi és marketing alapismeretek
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Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Mennyiségérzék
3. szint Köznyelvi beszédkészség
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Numerikus gondolkodás
Matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság
Elkötelezettség
Kézügyesség
Elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanbolt
Számítógép-terem
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Önéletrajz írás
Alapdokumentumok kitöltése
Szerződésformák elkészítése
Adózási dokumentumok kitöltése
Számlakészítés
Számítógépes programok (Word, Excel, egyéb) használata a feladatok elvégzéséhez
Bolti eszközök, berendezések kezelése, próbaeladás
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179. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.1/1129-06
A tananyagelem megnevezése:
Élelmiszertechnológiák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Oktatást szervez, tart
Továbbképzést tart és képzésben részesül
Gyártás és gyártmányfejlesztésre javaslatot tesz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkaterület technológiai folyamatának ismerete
B típus Gyártás és gyártmányfejlesztési ismeretek
B típus Termelési terv ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Döntésképesség
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 30%
Technológiai minták elemzése 30%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Termelő tanműhely
Alapozó tanműhely
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alapfogalmak ismerete: technológiai folyamat, művelet, azok jellemzői
Az élelmiszeripar általános technológiai folyamatai, gépek teljesítménye, különböző
munkafolyamatok munkaerőigénye
Gyártástechnológiai folyamatok
Késztermékek csoportosítása, jellemzői
A piaci igények felmérése, gyártmányfejlesztés előkészítése, tárolási próbák, minősítések
Az éves, havi, napi termelési terv készítésének menete, amely a beérkezett alapanyag és
kereskedelem igényének megfelelően készül
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180. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.1/1129-06
A tananyagelem megnevezése:
Szabályozók az élelmiszeriparban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és betartatja a vagyon- és titokvédelmi előírásokat
Betartja és betartatja az élelmiszer-higiéniáról szóló jogszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Környezetvédelem és az élelmiszeripar kapcsolata
B típus Hulladékok és jellemzői
B típus Veszélyes hulladékok ismerete
B típus Vízvédelem
B típus Levegővédelem
B típus Zajvédelem
B típus Jó Higiéniai Gyakorlatot (GHP)
B típus ISO-szabványsorozat
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
2. szint ECDL 7. m Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
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A képzési helyszín jellege:
Könyvtár
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
60 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az élelmiszertörvény és környezetvédelmi törvény ismerete
Élelmiszeripari vállalkozás létesítésének feltételei
Élelmiszerbiztonság
A hulladékok törvény szerinti csoportosítása, jellemzői, kezelésük
A veszélyes hulladékok jellemzői
A víz szerepe az élelmiszeriparban, a vízvédelem előírásai
Zajvédelem az élelmiszeriparban
A levegő védelme az élelmiszeriparban
Higiéniai előírások az élelmiszeriparban
HACCP
Minőségbiztosítási rendszerek jellemzői
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181. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.1/1129-06
A tananyagelem megnevezése:
Informatikai ismeretek alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Informatikai eszközöket használ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Létszámszükséglet meghatározásának ismerete
B típus Gépszükséglet meghatározásának ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m Adatbázis-kezelés
2. szint ECDL 6. m Prezentáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 50%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 50%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Tanterem
Képzési idő:
37 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/4.1/1129-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai számítások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Létszámszükségletet határoz meg
Gépszükségletet határoz meg
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Létszámszükséglet meghatározásának ismerete
B típus Gépszükséglet meghatározásának ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
2. szint ECDL 4. m Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m Adatbázis-kezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 60%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 40%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Tanterem
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Képzési idő:
50 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkafolyamatoknál a hatékony munkavégzéshez szükséges létszám felmérése,
folyamatmodellezés
A tervezett mennyiség ismeretében a kiszolgálógépek számának meghatározása (vevői
igények ismerete)
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.1/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
A szétválasztó műveletek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tisztítóműveleteket hajtat végre
Osztályozást végeztet, ellenőriz
Válogatást végeztet, ellenőriz
Szűrést végeztet, ellenőriz
Szeparálást végeztet, ellenőriz
Ülepítést végeztet, ellenőriz
Sajtolást, préselést végeztet, ellenőriz
Szitálást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Tisztító műveletek jellemzői
B típus Osztályozás, válogatás jellemzői, módjai
B típus Ülepítés ismerete
B típus Szűrés ismerete
B típus Sajtolás, préselés jellemzői
B típus Szitálás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 60%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tisztítóműveletek célja, módjai, azok követelményei: mosás, szár-, mag-, héjeltávolítás
jellemzői
Az osztályozás és válogatás elvi magyarázata, szempontjai, követelmények ismerete
Az ülepítés mint fizikai szétválasztás elmélete
A különböző fázisokból álló anyag szétválasztása gravitációs és centrifugális erőtérben
A szűrés mint egyszerű szétválasztó művelet, folyadékból vagy gázból alakos részecskék
leválasztása, ennek elmélete
Préseléssel, sajtolással nyomáskülönbség létrehozásával végezhető művelet, amely alak,
forma kialakítására, illetve léelválasztásra irányul
Préselés során a sejtnedv leválasztásának elve, befolyásoló tényezők
A szitálás, mint szétválasztó művelet jellemzői
Követelmények a szitákkal szemben
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.2/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
A szétválasztás gyakorlati megoldása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tisztítóműveleteket hajtat végre
Osztályozást végeztet, ellenőriz
Válogatást végeztet, ellenőriz
Szűrést végeztet, ellenőriz
Szeparálást végeztet, ellenőriz
Ülepítést végeztet, ellenőriz
Sajtolást, préselést végeztet, ellenőriz
Szitálást végeztet, ellenőriz
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Tisztító műveletek jellemzői
B típus Osztályozás, válogatás jellemzői, módjai
B típus Ülepítés ismerete
B típus Szűrés ismerete
B típus Sajtolás, préselés jellemzői
B típus Szitálás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
40 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tisztítóműveletek végrehajtása
A mosás, szár-, mag-, héjeltávolítás végrehajtása, követelmények a berendezések
működtetésével szemben
Az osztályozás, válogatás végrehajtása, követelmények a berendezések működésével
szemben
Az ülepítés gyakorlati megvalósítása, befolyásoló tényezők
A szűrés gyakorlati alkalmazása, az anyag előkészítése, változások, szűrési módok
gyakorlati megvalósítása
A préselés gyakorlati megvalósítása, a léhozamot befolyásoló tényezők
A szitálás gyakorlati alkalmazása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.1/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
A víz jellemzői, felhasználása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vízelőkészítést végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vízelőkészítés módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 60%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
5 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vízzel szemben támasztott követelmények
A víz jellemzői, felhasználása
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.2/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízelőkészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vízelőkészítést végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vízelőkészítés módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
5 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A víz összetevőinek meghatározása
Előkészítése a késztermékektől függően
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412/3.1/1130-06
412/3.2/1130-06
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gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

40

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.1/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
A homogenizálás elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Aprító műveletet végeztet, ellenőriz (kézzel és/vagy géppel)
Homogenizálást végeztet, ellenőriz (oldás, keverés, egyneműsítés)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Aprító műveletek célja, módjai, alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
Írásos elemzések készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az aprítás célja, módjai, az aprítási fok jelentősége
Az aprítás energiaigénye, berendezések
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.2/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
A homogenizálás gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Aprító műveletet végeztet, ellenőriz (kézzel és/vagy géppel)
Homogenizálást végeztet, ellenőriz (oldás, keverés, egyneműsítés)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Aprító műveletek célja, módjai, alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
20 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az aprítás gyakorlati megvalósítása
A berendezések megválasztása, működtetése
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186. TANANYAGEGYSÉG

412/4.0/1130-06

Kalorikus
műveletek

azonosítója

sza
sza

412/4.1/1130-06
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0
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70

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/4.1/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
Kalorikus műveletek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előfőzést, főzést végeztet, ellenőriz
Sütést végeztet, ellenőriz
Pörkölést végeztet, ellenőriz
Besűrítést, bepárlást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Előfőzés, főzés, sütés, pörkölés jellemzői, paraméterei, folyamatai
B típus Bepárlás folyamata, végrehajtásának ismerete
B típus Szárítás jellemzői, folyamatai, végrehajtásának ismerete
B típus Pasztőrözés célja, módjai, alkalmazásának ismerete
B típus Sterilezés jellemzői, végrehajtásának ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Csomagolási jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
87 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az előfőzés, főzés, sütés, pörkölés hőközléssel járó művelet, mely megváltoztatja a
nyersanyag tulajdonságait
A változások magyarázata, befolyásoló tényezők
A bepárlás, híg levek koncentrálása forralással
A művelet módjai-, azok jellemzői és alkalmazása a gazdaságosság figyelembe vételével
A sterilezés hőközlésen alapuló tartósító eljárás
Elmélete, befolyásoló tényezők
A mikroorganizmusok elpusztítására irányuló kalorikus művelet, általában a vegetatív
alakok pusztítását jelenti
Az elmélete, módjai és azok jellemzői
Befolyásoló tényezők, hőbehatolás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/4.2/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
Kalorikus műveletek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előfőzést, főzést végeztet, ellenőriz
Sütést végeztet, ellenőriz
Pörkölést végeztet, ellenőriz
Besűrítést, bepárlást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Előfőzés, főzés, sütés, pörkölés jellemzői, paraméterei, folyamatai
B típus Bepárlás folyamata, végrehajtásának ismerete
B típus Szárítás jellemzői, folyamatai, végrehajtásának ismerete
B típus Pasztőrözés célja, módjai, alkalmazásának ismerete
B típus Sterilezés jellemzői, végrehajtásának ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Csomagolási jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Élelmiszeripari laboratórium
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
70 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hőközlő műveletek módjai, alkalmazása, a berendezések elvi működése, működtetése
A műveletet befolyásoló tényezők, a műveletek ellenőrzése
Oldatok készítése
A bepárlás módjai, végrehajtása
Bepárlás légköri nyomáson és légritkított térben
Berendezései
A sterilezés alkalmazása az élelmiszerek tartósítására
Gyakorlati megvalósítás
A pasztőrözés végrehajtása, a közönséges és egyéb pasztőrözési eljárások
Szakaszos és folytonos berendezések működtetése
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187. TANANYAGEGYSÉG

412/5.0/1130-06

Anyagátadási
műveletek

azonosítója

sza
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/5.1/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagátadási műveletek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szárítást végeztet, ellenőriz
Fermentálást végeztet, ellenőriz
Érlelést végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szárítás jellemzői, folyamatai, végrehajtásának ismerete
B típus Fermentálás folyamatainak ismerete
B típus Érlelés folyamata, jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
Írásos elemzések készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
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Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szárítás a nyersanyagok szabadvíz tartalmának csökkentése
A szárítás folyamata, szakaszai, befolyásoló tényezők
Fermentálás
A folyamat lejátszódása, szakaszai, befolyásoló tényezők
Az érlelés során lejátszódó folyamatok, változások
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/5.2/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagátadási műveletek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szárítást végeztet, ellenőriz
Fermentálást végeztet, ellenőriz
Érlelést végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szárítás jellemzői, folyamatai, végrehajtásának ismerete
B típus Fermentálás folyamatainak ismerete
B típus Érlelés folyamata, jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
20 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szárítás módjai, berendezései és azok működtetése
A paraméterek helyes megválasztása
A fermentálás alkalmazása a termékek gyártása során
A folyamatok szabályozása, paraméterek megválasztása
Az érlelés szabályozása a termékek gyártástechnológiai folyamataiban
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188. TANANYAGEGYSÉG

412/6.0/1130-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/6.1/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
A hőelvonás elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hűtést végeztet, ellenőriz
Fagyasztást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hűtés, fagyasztás jellemzői, folyamatai, paraméterei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
Írásos elemzések készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hőelvonás hatása az élő szervezetekre, az előidézett változások
Követelmények a művelettel szemben
A hideg energia előállítása
A fagyasztás elmélete, változások, módok és jellemzői
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/6.2/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
Hőelvonás a gyakorlatban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hűtést végeztet, ellenőriz
Fagyasztást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hűtés, fagyasztás jellemzői, folyamatai, paraméterei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
20 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hőelvonás alkalmazása a nyersanyag tárolása során
A fagyasztás módjai, fagyasztott termékek tárolása, a paraméterek megválasztása
Változások a hőelvonás során
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189. TANANYAGEGYSÉG

412/1.0/1138-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.1/1138-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gabonatárolást végeztet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai (malom- és keveréktakarmány-ipari) műveletek ismerete
B típus Technológiai anyagok, paraméterek ismerete
B típus A lejátszódó folyamatok ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Elemzés készítése tapasztalatokról 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
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Képzési idő:
35 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A malomipar fejlődésének áttekintése
Anyagismeret: malomipari nyersanyagok (búza, rozs, árpa, rizs, zab, kukorica)
Termőföldi, raktári és malmi kártevők ismerete (növényi kártevők, gombabetegségek,
állati kártevők) és védekezés ellenük
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.2/1138-06
A tananyagelem megnevezése:
Nyersanyag tárolása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gabonatárolást végeztet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai (malom- és keveréktakarmány-ipari) műveletek ismerete
B típus Technológiai anyagok, paraméterek ismerete
B típus A lejátszódó folyamatok ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Elemzés készítése tapasztalatokról 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
25 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Nyersanyagok tárolása: a gabona átvétele, műveletek a tárolás előtt és raktározás közben
A gabona raktározása közben lejátszódó folyamatok
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.3/1138-06
A tananyagelem megnevezése:
A gabona tárolásához kapcsolódó gépek, berendezések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gabonatárolást végeztet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Malom- és keveréktakarmány-ipari gépek és berendezések feladatainak, működésének
ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Matematikai készségek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kockázatvállalás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Elemzés készítése tapasztalatokról 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
60 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gravitációs szállítóberendezések (surrantók, csúszdák), a mechanikus
szállítóberendezések (serleges felvonó, láncos szállító, szállítócsiga, szállítószalag) és a
légáramos szállítóberendezések ismerete (pneumatikus, fluidizációs szállítás)
A terményszárítás gépeinek ismerete (tálcás, aknás, oszlopos, tányéros stb.
szárítóberendezések)
A gabonaszárítással kapcsolatos számítások
Morzsológépek ismerete

570

4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.4/1138-06
A tananyagelem megnevezése:
A gabona tárolásához kapcsolódó gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gabonatárolást végeztet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai (malom- és keveréktakarmány-ipari) műveletek ismerete
B típus Technológiai anyagok, paraméterek ismerete
B típus Malom- és keveréktakarmány-ipari gépek és berendezések feladatainak, működésének
ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Matematikai készségek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Kockázatvállalás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 35%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 15%
Technológiai minták elemzése 5%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 5%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
127 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alapanyag-, félkésztermék minőségi jellemzése
Gabonafélék tárolása, tárolási paraméterek biztosítása
A gépek, berendezések biztonságos üzemeltetése, karbantartása
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190. TANANYAGEGYSÉG

412/2.0/1138-06

Őrlés előkészítése,
őrlés, malmi
késztermékek

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk

412/2.1/1138-06
412/2.2/1138-06
412/2.3/1138-06
412/2.4/1138-06
412/2.5/1138-06

60
65
56
60
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0
0
0
0 396
0
0
0 155

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.1/1138-06
A tananyagelem megnevezése:
Őrlés előkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gabonahántolást végeztet
Gabonaőrlést végeztet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai (malom- és keveréktakarmány-ipari) műveletek ismerete
B típus Technológiai anyagok, paraméterek ismerete
B típus A lejátszódó folyamatok ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Matematikai készségek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kockázatvállalás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Elemzés készítése tapasztalatokról 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
60 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kenyérgabonák előkészítése őrlésre (őrlési értékét meghatározó tulajdonságok, a gabona
malmi keverése, a gabonahalmaz tisztítása, a felülettisztítás műveletei, kondicionálási
műveletek)
A tisztítási munka ellenőrzése, a búzaelőkészítés folyamata és folyamatábrája
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.2/1138-06
A tananyagelem megnevezése:
Őrlés elmélete, malmi késztermékek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gabonahántolást végeztet
Gabonaőrlést végeztet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai (malom- és keveréktakarmány-ipari) műveletek ismerete
B típus Technológiai anyagok, paraméterek ismerete
B típus A lejátszódó folyamatok ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Matematikai készségek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kockázatvállalás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Elemzés készítése tapasztalatokról 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
65 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az őrlés elméletének ismerete (aprítás, szitálás, daratisztítás)
Malmi késztermékek jellemzése (fő és melléktermékek, minőséget meghatározó
tulajdonságok jellemzése)
Késztermékek csomagolásának, tárolásának ismerete (a csomagolást megelőző műveletek,
malmi készáruraktárral szemben támasztott követelmények)
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.3/1138-06
A tananyagelem megnevezése:
Őrlemények keverése, őrlésvezetés ellenőrzése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gabonahántolást végeztet
Gabonaőrlést végeztet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai (malom- és keveréktakarmány-ipari) műveletek ismerete
B típus Technológiai anyagok, paraméterek ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Matematikai készségek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kockázatvállalás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Elemzés készítése tapasztalatokról 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
56 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A lisztfajták összeállításának szempontjai (rozslisztek, búzalisztek)
A keverés (homogenizálás) műveletének ismerete
Az őrlésvezetés ellenőrzése: mennyiségi, minőségi, időszakos, műszakonkénti folyamatos,
technikai
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.4/1138-06
A tananyagelem megnevezése:
Őrléselőkészítő, aprító, osztályozó, hántoló gépek, berendezések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gabonahántolást végeztet
Gabonaőrlést végeztet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Malom- és keveréktakarmány-ipari gépek és berendezések feladatainak, működésének
ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Matematikai készségek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kockázatvállalás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Elemzés készítése tapasztalatokról 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
60 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az őrlést előkészítő gépek ismerete (halmaztisztítás gépei, mosó- és
nedvesítőberendezések, száraz felülettisztítás gépei)
Aprítógépek ismerete (nyomással és különböző módosított nyomással aprító
hengerszékek, ütközéssel aprító gépek, a köszörülés elvén működő aprítógépek)
Osztályozógépek ismerete (forgó mozgású sziták, vízszintes síkban kör alakú, haladó
mozgást végző sziták, nagyság és minőség szerint osztályozó gépek)
A hántolás előkészítő gépeinek és berendezéseinek ismerete
A hántolás megmunkáló gépeinek ismerete (héjtalanítógépek, osztályozógépek,
felületfinomító gépek)
Fajlagos mutatók és arányszámok alkalmazásának ismerete a tervezésben (méretezések,
számítások)
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.5/1138-06
A tananyagelem megnevezése:
Őrléshez kapcsolódó gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gabonahántolást végeztet
Gabonaőrlést végeztet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai (malom- és keveréktakarmány-ipari) műveletek ismerete
B típus Technológiai anyagok, paraméterek ismerete
B típus Malom- és keveréktakarmány-ipari gépek és berendezések feladatainak, működésének
ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Matematikai készségek
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Kockázatvállalás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 35%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 15%
Technológiai minták elemzése 5%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 5%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
155 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gabonafélék tárolása, tárolási paraméterek biztosítása
Malom- és keveréktakarmány-ipari gépek, berendezések biztonságos üzemeltetése,
karbantartása
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191. TANANYAGEGYSÉG

412/3.0/1138-06

Keveréktakarmány
gyártása

azonosítója

szk
szk
szk

412/3.1/1138-06
412/3.2/1138-06
412/3.3/1138-06

60
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0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0
0 276
0 156

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.1/1138-06
A tananyagelem megnevezése:
A keveréktakarmány-gyártás elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Keveréktakarmányt gyártat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai (malom- és keveréktakarmány-ipari) műveletek ismerete
B típus Technológiai anyagok, paraméterek ismerete
B típus A lejátszódó folyamatok ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Matematikai készségek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kockázatvállalás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Elemzés készítése tapasztalatokról 5%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
60 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A keveréktakarmány-gyártás alapanyagai (malomipari-, olajipari-, cukoripari-, szeszipari
melléktermékek, állati eredetű, növényi eredetű alapanyagok, takarmánykiegészítők)
Alapfogalmak, alapanyagok tárolásának speciális feladatai, késztermékek értékelésének
ismerete
A dercéstáp gyártásának ismerete
Granulálás és morzsázás műveletei
A hántolás műveletének ismerete (hántolómalmok késztermékei, hántolási technológiák)
A gabonafélék és őrleményeinek különleges feldolgozási formái (pörkölés, puffasztás,
extrudálás, előfőzés, pelyhesítés)
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.2/1138-06
A tananyagelem megnevezése:
A keveréktakarmány-gyártás gépei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Keveréktakarmányt gyártat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Malom- és keveréktakarmány-ipari gépek és berendezések feladatainak, működésének
ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Matematikai készségek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kockázatvállalás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Elemzés készítése tapasztalatokról 5%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
60 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A dercés tápok gyártásának különleges gépei, berendezései (előkészítő gépek, adagoló- és
mérőberendezések, keverőberendezések)
A préselt tápok gyártásának különleges gépei, beredezései (a granulálóvonal előkészítő
gépei, a takarmányprésgép, a granulálóvonal kiegészítő gépei)
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.3/1138-06
A tananyagelem megnevezése:
Keveréktakarmány-gyártás gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Keveréktakarmányt gyártat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai (malom- és keveréktakarmány-ipari) műveletek ismerete
B típus Technológiai anyagok, paraméterek ismerete
B típus Malom- és keveréktakarmány-ipari gépek és berendezések feladatainak, működésének
ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Matematikai készségek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Kockázatvállalás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 35%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 15%
Technológiai minták elemzése 5%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 5%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
156 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Keveréktarkarmány tárolása, tárolási paraméterek biztosítása
Malom- és keveréktakarmány-ipari gépek, berendezések biztonságos üzemeltetése,
karbantartása
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Az 54 541 01 0010 54 09 azonosító számú, Sütő- és cukrászipari technikus megnevezésű elágazás
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.1/0509-06
A tananyagelem megnevezése:
Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem elméleti ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a munka-, tűz-, környezetvédelmi, higiéniai és a minőségbiztosítási előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka- és védőruhával szembeni követelmények
B típus Védőeszközök
A típus Biztonságos munka feltételei
B típus Környezetvédelmi, tűzvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkavédelem célja, feladata, területei, szervezete, fontosabb jogszabályai
A biztonságos munkavégzés tárgyi és személyi feltételei
Foglalkozási ártalom fogalma
Az ártalmak csoportosítása, okai, következményei és megelőzési lehetőségek
A tűzvédelem célja, feladatai
Az égés feltételei
Tűzveszélyes anyagok, tűzveszélyességi osztályba-sorolás
Tűzoltó anyagok és eszközök
Tennivalók tűz esetén
Baleset fogalma, csoportosítása, megelőzése
Tennivalók baleset esetében
Az elsősegélynyújtás alapvető szabályai
A környezetvédelem fogalma, jelentősége
A víz, a levegő, a környezet tisztaságának védelme
Szennyvízkezelés, hulladékkezelés. az élelmiszer-iparban alkalmazott környezetvédelmi
berendezések szerepe és fontossága
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.2/0509-06
A tananyagelem megnevezése:
Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a munka-, tűz-, környezetvédelmi, higiéniai és a minőségbiztosítási előírásokat
Felveszi a tevékenységéhez előírt munkaruhát, védőruhát és védőfelszerelést
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka- és védőruhával szembeni követelmények
B típus Védőeszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 50%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gépek, berendezések biztonságos üzemeltetése, kéziszerszámok biztonságos használata
Munkabiztonsági felszerelések, eszközök, védőruhák, használata
Egyéni és kollektív védőfelszerelések használata a biztonságos munkavégzéshez
Egyéni és kollektív védőeszközök használata a foglalkozási ártalmak csökkentéséhez
Tűzjelzők, tűzoltó-készülékek használatának ismerete
Elsősegélynyújtás alapszinten
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.1/0509-06
A tananyagelem megnevezése:
Minőségbiztosítás, higiénia elmélete az élelmiszeriparban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a munka-, tűz-, környezetvédelmi, higiéniai és a minőségbiztosítási előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkaterület jellemzői
B típus Élelmiszerbiztonság (HACCP) és minőségbiztosítás
A típus Higiéniai követelmények
B típus Tisztító- és fertőtlenítőszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Higiéniás szemlélet
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az élelmiszer-fertőzés, élelmiszer-mérgezés fogalma
A fertőzéseket, mérgezéseket okozó, jelentősebb mikroorganizmusok csoportosítása,
életfeltételeik, életjelenségeik
A mikrobák szaporodásának gátlása, elpusztításuk lehetőségei
Az élelmiszeripari higiénia személyi, gyártási és kereskedelmi jelentősége
A higiénia fogalma, személyi és tárgyi feltételei
A személyi és környezeti higiénia követelményei
Az élelmiszeriparban alkalmazott tisztító- és fertőtlenítőszerekkel szemben támasztott
követelmények, hatásmechanizmusuk
A fontosabb tisztító- és fertőtlenítőszerek jellemzése
A tisztításhoz használt víz minőségi követelményei
Tisztítási, fertőtlenítési eljárások jellemzése
Kézi és gépi tisztítás
A tisztítás, fertőtlenítés hatásfokát befolyásoló tényezők
A tisztítás, fertőtlenítés eredményességének mérésére szolgáló módszerek
A HACCP fogalma, szerepe, biztosításának lehetőségei
Az élelmiszerek előállítására, forgalomba hozatalára vonatkozó és a termeléssel
kapcsolatos higiéniai ismeretek
Minőség-ellenőrzés, minőségbiztosítás, minőségszabályozás fogalma, szerepe az
élelmiszeriparban
A minőségbiztosítással kapcsolatos feladatok
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.2/0509-06
A tananyagelem megnevezése:
Minőségbiztosítási és higiéniai gyakorlat az élelmiszer-iparban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a munka-, tűz-, környezetvédelmi, higiéniai és a minőségbiztosítási előírásokat
Elvégzi az előírt tisztítási és fertőtlenítési munkákat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Élelmiszerbiztonság (HACCP) és minőségbiztosítás
A típus Higiéniai követelmények
B típus Tisztító- és fertőtlenítőszerek
C típus Takarítási, tisztítási, fertőtlenítési módok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Higiéniás szemlélet
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 50%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
32 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A személyi higiénia biztosítása
Fekete-fehér öltözőrendszer szabályos használata, a személyi higiéniával kapcsolatos
előírások betartása munkavégzés közben
A termék-előállítás higiéniájának biztosítása
Tisztítási, fertőtlenítési feladatok elvégzése
Kézi és gépi tisztítás
Tisztító- és fertőtlenítő anyagok használata, oldatkészítés, töménységellenőrzés
A munkavédelmi és biztonsági előírások betartása a tisztítás, fertőtlenítés során, egyéni
védőfelszerelések, eszközök használata
A tisztítás, fertőtlenítés hatásfokának ellenőrzése, mintavétel
A munkakörhöz kötött, a HACCP-vel kapcsolatos feladatok elvégzése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.1/0509-06
A tananyagelem megnevezése:
A munkaterület átvétele, anyagismeret-elmélet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Átveszi a munkaterületet
Megismeri az elvégzendő feladatot
Felméri a szükséges anyagokat, eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkaterület jellemzői
B típus Munkavégzéshez szükséges alap-, segéd-, járulékos és adalékanyagok
A típus Higiéniai követelmények
A típus Biztonságos munka feltételei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Higiéniás szemlélet
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az élelmiszer-ipari munkaterületek csoportosítása, jellemzése, a munkaterület átvételének
szabályai
A munkavégzés megkezdésének személyi és tárgyi feltételei
Élelmiszer-ipari az alap-, segéd-, járulékos-, adalékanyagok csoportosítása, jellemzése
Élelmiszer-ipari csomagolóanyagok csoportosítása, jellemzése
A gyártástechnológia során felhasználható anyagok csoportosítása, jellemzése, a
késztermék minőségére gyakorolt hatása
Az élelmiszeriparban használt anyagok tárolásának, szállításának, valamint az anyagok
mozgatásának szabályai
A termék gyártásához az anyagszükséglet felmérése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.2/0509-06
A tananyagelem megnevezése:
A munkaterület átvétele, anyagismeret gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Átveszi a munkaterületet
Megismeri az elvégzendő feladatot
Felméri a szükséges anyagokat, eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkaterület jellemzői
B típus Munkavégzéshez szükséges alap-, segéd-, járulékos és adalékanyagok
A típus Higiéniai követelmények
A típus Biztonságos munka feltételei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Higiéniás szemlélet
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
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Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 50%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
27 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkaterület átvétele, az ellenőrzési feladatok elvégzése
Az alap-, segéd-, járulékos-, adalékanyagok és csomagolóanyagok felismerése,
felhasználási lehetőségeinek meghatározása
A gyártástechnológia során felhasználható anyagok felismerése
Az élelmiszeriparban használt anyagok tárolása, szállítása, valamint az anyagok mozgatása
A termék gyártásához az anyagszükséglet összeállítása, előkészítése használatra
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.1/0510-06
A tananyagelem megnevezése:
Az előkészítő műveletek elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Technológiai és/vagy termelési számításokat végez
Átveszi és előkészíti a gyártáshoz szükséges anyagokat
A munka megkezdése előtt ellenőrzi a gépeket, berendezéseket, eszközöket
Felügyeli a gépek, berendezések működését, szükség esetén beavatkozik
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakmai számítások
B típus Nyersanyagátvételi eljárások
B típus A gyártáshoz szükséges gépek, berendezések működési elve
C típus Kéziszerszámok, eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Feladattal vezetett kis csoportos szövegfeldolgozás 50%
Tesztfeladat megoldása 25%

590

A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
21 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A technológiai számítások alapjai
Alapműveletek, százalékszámolás, arányosság
Mértékegységek
Általános előkészítő műveletek az élelmiszeriparban
A nyersanyagok átvételének és előkészítésének általános szabályai
A nyersanyagok mennyiség- és minőségellenőrzésének alapjai
Az előkészítő műveletekhez általánosan használt gépek, berendezések működési elve,
üzemeltetésének lényeges szabályai, alapvető karbantartási ismeretek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.2/0510-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyártás előkészítő műveletek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Technológiai és/vagy termelési számításokat végez
Átveszi és előkészíti a gyártáshoz szükséges anyagokat
A munka megkezdése előtt ellenőrzi a gépeket, berendezéseket, eszközöket
Felügyeli a gépek, berendezések működését, szükség esetén beavatkozik
Részt vesz a karbantartási munkákban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakmai számítások
B típus Nyersanyagátvételi eljárások
B típus Gépkezelés
C típus A gépek, berendezések karbantartása
C típus Kéziszerszámok, eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
5. szint Komplex eszközhasználati képesség
4. szint Nyersanyagátvételhez szükséges laboreszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések 25%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Műveletek gyakorlása 25%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
22 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyártáshoz szükséges anyagok mennyiségének kiszámítása
A gyártáshoz szükséges anyagok átvétele, előkészítése
A gyártáshoz szükséges anyagok mennyiségének és minőségének ellenőrzése
A gyártáshoz szükséges anyagok előkészítéséhez általánosan használt gépek és
berendezések üzemelés előtti ellenőrzése, működés közbeni felügyelete
Részvétel a napi karbantartási feladatokban
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.1/0510-06
A tananyagelem megnevezése:
A befejező műveletek elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Technológiai és/vagy termelési számításokat végez
Előkészíti, ellenőrzi a csomagolóanyagokat, csomagolja a készterméket
A készterméket átadja a hűtő- vagy tároló raktárnak és/vagy elvégzi a raktározást
A hatályos szabályozások szerint kezeli a képződő hulladékot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakmai számítások
B típus A gyártáshoz szükséges gépek, berendezések működési elve
C típus Kéziszerszámok, eszközök
B típus Csomagolóanyagok, csomagolóeszközök
B típus A raktározás alapelvei
B típus Hűtő- és tároló raktározás
B típus Hulladékkezelési eljárások
D típus Melléktermékek hasznosítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Csomagolási jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-

593

Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Feladattal vezetett kis csoportos szövegfeldolgozás 45%
Tesztfeladat megoldása 15%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
27 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Veszteségszámítás, csomagolóanyag-szükséglet kiszámításának matematikai alapjai
A csomagológépek teljesítménye
A befejező műveletek csoportosítása, jellemzése
Az élelmiszeriparban általánosan használt csomagolóanyagok, csomagolóeszközök,
gépek, berendezések csoportosítása, jellemzése
Az élelmiszer-ipari termékek tárolási módjai, tárolási paraméterek
A legjellemzőbb tárolási módok
A befejező műveletek során képződő hulladékok kezelésének szabályai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.2/0510-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyártást befejező műveletek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Technológiai és/vagy termelési számításokat végez
Előkészíti, ellenőrzi a csomagolóanyagokat, csomagolja a készterméket
A készterméket átadja a hűtő- vagy tároló raktárnak és/vagy elvégzi a raktározást
A hatályos szabályozások szerint kezeli a képződő hulladékot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakmai számítások
B típus Gépkezelés
C típus A gépek, berendezések karbantartása
C típus Kéziszerszámok, eszközök
B típus Hűtő- és tároló raktározás
B típus Hulladékkezelési eljárások
D típus Melléktermékek hasznosítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
5. szint Komplex eszközhasználati képesség
3. szint Csomagolási jelképek értelmezése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
22 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Veszteségszámítás
Csomagolóanyag-szükséglet kiszámítása
Teljesítményszámítás
Csomagolóanyag ellenőrzése, előkészítése
Késztermék csomagolása különböző módszerekkel
Az élelmiszerek raktározása, hűtve tárolása, fagyasztva tárolása
A tárolási paraméterek ellenőrzése
A befejező műveletek során képződő hulladékok kezelése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.1/0511-06
A tananyagelem megnevezése:
Az alapmérések elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapanyagot vizsgál és/vagy ellenőriz
Gyártásközi vizsgálatokat végez
Készterméket ellenőriz és/vagy minősít
Előírásoknak megfelelően mintát vesz
Beállítja az előírt paramétereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Laboratóriumi alapmérések, alapműveletek
C típus Fizikai, kémiai, mikrobiológiai vizsgálatok
B típus Mintavétel
B típus Alapanyag-minősítés
B típus Késztermék-minősítés
B típus Gyártásközi ellenőrzések alapelvei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás
Matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Laboratórium
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
23 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Laboratóriumi rendszabályok
Az élelmiszervizsgálatokhoz általánosan használt laboratóriumi eszközök csoportosítása,
jellemzése
A vegyszerek kezelésének, felhasználásának szabályai
A tömegmérés mértékegységei, eszközei, szabályai
A térfogatmérés mértékegységei, eszközei, szabályai
A sűrűségmérés módszerei, eszközei, mértékegységei
Szabályos mintavétel
Alapanyagok ellenőrzése, vizsgálata, az alkalmazható módszerek
Gyártásközi vizsgálatok fogalma, szükségessége, alkalmazható módszerei
Késztermékek vizsgálata, alkalmazható módszerek
Érzékszervi bírálat szempontjai, az élelmiszerek minősítése
A mikrobiológiai vizsgálatok célja, általánosan használt módszerei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.2/0511-06
A tananyagelem megnevezése:
Alapmérések gyakorlati megoldásai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapanyagot vizsgál és/vagy ellenőriz
Gyártásközi vizsgálatokat végez
Készterméket ellenőriz és/vagy minősít
Előírásoknak megfelelően mintát vesz
Beállítja az előírt paramétereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Laboratóriumi alapmérések, alapműveletek
C típus Fizikai, kémiai, mikrobiológiai vizsgálatok
B típus Mintavétel
B típus Alapanyag-minősítés
B típus Késztermék-minősítés
B típus Gyártásközi ellenőrzések alapelvei
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Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mennyiségérzék
4. szint Labortechnikai eszközök használata
5. szint Elemi számolási készség
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás
Matematikai készség
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések 40%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 25%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Műveletek gyakorlása 15%
A képzési helyszín jellege:
Laboratórium
Szaktanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Eszközismeret, vegyszerismeret
Az eszközök tisztántartása
Tömeg-, térfogat- és sűrűségmérés
Mintavétel
Alapanyagok fizikai, kémiai, mikrobiológiai vizsgálata
Gyártásközi vizsgálatok mintavételi helyein mintavétel
Gyártásközi fizikai, kémiai és mikrobiológiai vizsgálatok
Késztermékek fizikai, kémiai, mikrobiológiai vizsgálata, minősítése
Az élelmiszervizsgálatok eredményeinek megadása, értékelése manuálisan és/vagy
számítógéppel

598

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

198. TANANYAGEGYSÉG

412/2.0/0511-06

Dokumentálás

azonosítója

sza
sza

412/2.1/0511-06
412/2.2/0511-06

7
0

0
0

0
11

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

18

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.1/0511-06
A tananyagelem megnevezése:
A dokumentálás alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Adatot rögzít, feldolgoz, szolgáltat, dokumentál
Elkészíti az előírt összesítőket, jelentéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Adatok bevitele, számítógépes feldolgozása
C típus Dokumentumok, naplók vezetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás
Matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
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Képzési idő:
7 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az adatrögzítés, dokumentálás, adatszolgáltatás szükségessége, alapvető szabályai
Összesítők, jelentések készítésének célja, szempontjai, eredményeinek felhasználhatósága

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.2/0511-06
A tananyagelem megnevezése:
Dokumentálás a gyakorlatban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Adatot rögzít, feldolgoz, szolgáltat, dokumentál
Elkészíti az előírt összesítőket, jelentéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Adatok bevitele, számítógépes feldolgozása
C típus Dokumentumok, naplók vezetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás
Matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Szaktanterem
Képzési idő:
11 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Számítógépes programok (Word, Excel, egyéb) használata az adatfeldolgozásban
Az élelmiszertermelésben használt összesítők, jelentések, dokumentációk elkészítése
Az élelmiszertermelésben használt nyomtatványok kitöltése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.1/0511-06
A tananyagelem megnevezése:
A vállalkozási és kereskedelmi ismeretek elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vállalkozást indít, működtet
Kereskedelmi tevékenységet folytat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gazdálkodási alapismeretek
C típus Vállalkozási alapismeretek
C típus Kereskedelmi és marketing alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás
Matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vállalkozási lehetőségek, az élelmiszer-ipari tevékenység lehetséges jogi formái
A legfontosabb közgazdasági alapfogalmak, a gazdaságossági és hatékonysági mutatók
A bizonylatolás alapelvei, a bizonylatok és számlák kezelésének szabályai
A vállalkozás létrehozása
A vállalkozás indításához szükséges engedélyek, az indítást engedélyező hatóságok,
szükséges iratok, dokumentumok
Az Európai Unióban elfogadott szakmai önéletrajz tartalmi jellemzői
Üzleti terv fogalma, készítéséhez szükséges alapismeretek
A vállalkozás működtetésével kapcsolatos feladatok
Társadalombiztosítási, adózási, leltározási, munkajogi alapismeretek
Leltározási, árképzési alapismeretek
A marketing jelentősége, szerepe
A kommunikáció alkalmazásának alapjai
A hitelfelvétel általános szabályai
A szerződés fogalma, a szerződéskötés alapvető szabályai
A számlakiállítás és számlakiegyenlítés alapvető szabályai
A fontosabb bizonylatok kitöltésének szabályai
Kereskedelmi tevékenység folytatásának alapszabályai
Általánosan használt bolti eszközök, berendezések kezelésének alapvető szabályai
Élelmiszerek forgalmazásának, tárolásának, szállításának higiéniai szabályai
A bolti eladás alapvető előírásai
Viselkedés és kommunikáció az eladás során
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.2/0511-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalkozás működtetése, kereskedelmi tevékenység
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vállalkozást indít, működtet
Kereskedelmi tevékenységet folytat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gazdálkodási alapismeretek
C típus Vállalkozási alapismeretek
C típus Kereskedelmi és marketing alapismeretek
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Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Mennyiségérzék
3. szint Köznyelvi beszédkészség
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Numerikus gondolkodás
Matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság
Elkötelezettség
Kézügyesség
Elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanbolt
Számítógép-terem
Képzési idő:
15 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Önéletrajz írás
Alapdokumentumok kitöltése
Szerződésformák elkészítése
Adózási dokumentumok kitöltése
Számlakészítés
Számítógépes programok (Word, Excel, egyéb) használata a feladatok elvégzéséhez
Bolti eszközök, berendezések kezelése, próbaeladás
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.1/1129-06
A tananyagelem megnevezése:
Élelmiszertechnológiák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Oktatást szervez, tart
Továbbképzést tart és képzésben részesül
Gyártás és gyártmányfejlesztésre javaslatot tesz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkaterület technológiai folyamatának ismerete
B típus Gyártás és gyártmányfejlesztési ismeretek
B típus Termelési terv ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Döntésképesség
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 30%
Technológiai minták elemzése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Termelő tanműhely
Alapozó tanműhely
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alapfogalmak ismerete: technológiai folyamat, művelet, azok jellemzői
Az élelmiszeripar általános technológiai folyamatai, gépek teljesítménye, különböző
munkafolyamatok munkaerőigénye
Gyártástechnológiai folyamatok
Késztermékek csoportosítása, jellemzői
A piaci igények felmérése, gyártmányfejlesztés előkészítése, tárolási próbák, minősítések
Az éves, havi, napi termelési terv készítésének menete, amely a beérkezett alapanyag és
kereskedelem igényének megfelelően készül
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.1/1129-06
A tananyagelem megnevezése:
Szabályozók az élelmiszeriparban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és betartatja a vagyon- és titokvédelmi előírásokat
Betartja és betartatja az élelmiszer-higiéniáról szóló jogszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Környezetvédelem és az élelmiszeripar kapcsolata
B típus Hulladékok és jellemzői
B típus Veszélyes hulladékok ismerete
B típus Vízvédelem
B típus Levegővédelem
B típus Zajvédelem
B típus Jó Higiéniai Gyakorlatot (GHP)
B típus ISO-szabványsorozat
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
2. szint ECDL 7. m Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
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Tanulói tevékenységformák:
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Könyvtár
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
60 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az élelmiszertörvény és környezetvédelmi törvény ismerete
Élelmiszeripari vállalkozás létesítésének feltételei
Élelmiszerbiztonság
A hulladékok törvény szerinti csoportosítása, jellemzői, kezelésük
A veszélyes hulladékok jellemzői
A víz szerepe az élelmiszeriparban, a vízvédelem előírásai
Zajvédelem az élelmiszeriparban
A levegő védelme az élelmiszeriparban
Higiéniai előírások az élelmiszeriparban
HACCP
Minőségbiztosítási rendszerek jellemzői
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.1/1129-06
A tananyagelem megnevezése:
Informatikai ismeretek alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Informatikai eszközöket használ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Létszámszükséglet meghatározásának ismerete
B típus Gépszükséglet meghatározásának ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m Adatbázis-kezelés
2. szint ECDL 6. m Prezentáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 50%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 50%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Tanterem
Képzési idő:
37 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
608
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/4.1/1129-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai számítások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Létszámszükségletet határoz meg
Gépszükségletet határoz meg
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Létszámszükséglet meghatározásának ismerete
B típus Gépszükséglet meghatározásának ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
2. szint ECDL 4. m Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m Adatbázis-kezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 60%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 40%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Tanterem
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Képzési idő:
50 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkafolyamatoknál a hatékony munkavégzéshez szükséges létszám felmérése,
folyamatmodellezés
A tervezett mennyiség ismeretében a kiszolgálógépek számának meghatározása (vevői
igények ismerete)
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.1/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
A szétválasztó műveletek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tisztítóműveleteket hajtat végre
Osztályozást végeztet, ellenőriz
Válogatást végeztet, ellenőriz
Szűrést végeztet, ellenőriz
Szeparálást végeztet, ellenőriz
Ülepítést végeztet, ellenőriz
Sajtolást, préselést végeztet, ellenőriz
Szitálást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Tisztító műveletek jellemzői
B típus Osztályozás, válogatás jellemzői, módjai
B típus Ülepítés ismerete
B típus Szűrés ismerete
B típus Sajtolás, préselés jellemzői
B típus Szitálás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 60%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tisztítóműveletek célja, módjai, azok követelményei: mosás, szár-, mag-, héjeltávolítás
jellemzői
Az osztályozás és válogatás elvi magyarázata, szempontjai, követelmények ismerete
Az ülepítés mint fizikai szétválasztás elmélete
A különböző fázisokból álló anyag szétválasztása gravitációs és centrifugális erőtérben
A szűrés mint egyszerű szétválasztó művelet, folyadékból vagy gázból alakos részecskék
leválasztása, ennek elmélete
Préseléssel, sajtolással nyomáskülönbség létrehozásával végezhető művelet, amely alak,
forma kialakítására, illetve léelválasztásra irányul
Préselés során a sejtnedv leválasztásának elve, befolyásoló tényezők
A szitálás, mint szétválasztó művelet jellemzői
Követelmények a szitákkal szemben
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.2/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
A szétválasztás gyakorlati megoldása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tisztítóműveleteket hajtat végre
Osztályozást végeztet, ellenőriz
Válogatást végeztet, ellenőriz
Szűrést végeztet, ellenőriz
Szeparálást végeztet, ellenőriz
Ülepítést végeztet, ellenőriz
Sajtolást, préselést végeztet, ellenőriz
Szitálást végeztet, ellenőriz
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Tisztító műveletek jellemzői
B típus Osztályozás, válogatás jellemzői, módjai
B típus Ülepítés ismerete
B típus Szűrés ismerete
B típus Sajtolás, préselés jellemzői
B típus Szitálás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
39 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tisztítóműveletek végrehajtása
A mosás, szár-, mag-, héjeltávolítás végrehajtása, követelmények a berendezések
működtetésével szemben
Az osztályozás, válogatás végrehajtása, követelmények a berendezések működésével
szemben
Az ülepítés gyakorlati megvalósítása, befolyásoló tényezők
A szűrés gyakorlati alkalmazása, az anyag előkészítése, változások, szűrési módok
gyakorlati megvalósítása
A préselés gyakorlati megvalósítása, a léhozamot befolyásoló tényezők
A szitálás gyakorlati alkalmazása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.1/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
A víz jellemzői, felhasználása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vízelőkészítést végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vízelőkészítés módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 60%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vízzel szemben támasztott követelmények
A víz jellemzői, felhasználása
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.2/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízelőkészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vízelőkészítést végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vízelőkészítés módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A víz összetevőinek meghatározása
Előkészítése a késztermékektől függően
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.1/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
A homogenizálás elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Aprító műveletet végeztet, ellenőriz (kézzel és/vagy géppel)
Homogenizálást végeztet, ellenőriz (oldás, keverés, egyneműsítés)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Aprító műveletek célja, módjai, alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
Írásos elemzések készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az aprítás célja, módjai, az aprítási fok jelentősége
Az aprítás energiaigénye, berendezések
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.2/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
A homogenizálás gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Aprító műveletet végeztet, ellenőriz (kézzel és/vagy géppel)
Homogenizálást végeztet, ellenőriz (oldás, keverés, egyneműsítés)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Aprító műveletek célja, módjai, alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az aprítás gyakorlati megvalósítása
A berendezések megválasztása, működtetése

618

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

207. TANANYAGEGYSÉG

412/4.0/1130-06

Kalorikus
műveletek

azonosítója

sza
sza

412/4.1/1130-06
412/4.2/1130-06

88
0

0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
151
63

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/4.1/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
Kalorikus műveletek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előfőzést, főzést végeztet, ellenőriz
Sütést végeztet, ellenőriz
Pörkölést végeztet, ellenőriz
Besűrítést, bepárlást végeztet, ellenőriz
Pasztőrözést végeztet, ellenőriz
Sterilezést végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Előfőzés, főzés, sütés, pörkölés jellemzői, paraméterei, folyamatai
B típus Bepárlás folyamata, végrehajtásának ismerete
B típus Szárítás jellemzői, folyamatai, végrehajtásának ismerete
B típus Pasztőrözés célja, módjai, alkalmazásának ismerete
B típus Sterilezés jellemzői, végrehajtásának ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Csomagolási jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
88 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az előfőzés, főzés, sütés, pörkölés hőközléssel járó művelet, mely megváltoztatja a
nyersanyag tulajdonságait
A változások magyarázata, befolyásoló tényezők
A bepárlás, híg levek koncentrálása forralással
A művelet módjai-, azok jellemzői és alkalmazása a gazdaságosság figyelembe vételével
A sterilezés hőközlésen alapuló tartósító eljárás
Elmélete, befolyásoló tényezők
A mikroorganizmusok elpusztítására irányuló kalorikus művelet, általában a vegetatív
alakok pusztítását jelenti
Az elmélete, módjai és azok jellemzői
Befolyásoló tényezők, hőbehatolás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/4.2/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
Kalorikus műveletek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előfőzést, főzést végeztet, ellenőriz
Sütést végeztet, ellenőriz
Pörkölést végeztet, ellenőriz
Besűrítést, bepárlást végeztet, ellenőriz
Pasztőrözést végeztet, ellenőriz
Sterilezést végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Előfőzés, főzés, sütés, pörkölés jellemzői, paraméterei, folyamatai
B típus Bepárlás folyamata, végrehajtásának ismerete
B típus Szárítás jellemzői, folyamatai, végrehajtásának ismerete
B típus Pasztőrözés célja, módjai, alkalmazásának ismerete
B típus Sterilezés jellemzői, végrehajtásának ismerete
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Csomagolási jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Élelmiszeripari laboratórium
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
63 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hőközlő műveletek módjai, alkalmazása, a berendezések elvi működése, működtetése
A műveletet befolyásoló tényezők, a műveletek ellenőrzése
Oldatok készítése
A bepárlás módjai, végrehajtása
Bepárlás légköri nyomáson és légritkított térben
Berendezései
A sterilezés alkalmazása az élelmiszerek tartósítására
Gyakorlati megvalósítás
A pasztőrözés végrehajtása, a közönséges és egyéb pasztőrözési eljárások
Szakaszos és folytonos berendezések működtetése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/5.1/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagátadási műveletek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szárítást végeztet, ellenőriz
Fermentálást végeztet, ellenőriz
Érlelést végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szárítás jellemzői, folyamatai, végrehajtásának ismerete
B típus Fermentálás folyamatainak ismerete
B típus Érlelés folyamata, jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
Írásos elemzések készítése 40%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szárítás a nyersanyagok szabadvíz tartalmának csökkentése
A szárítás folyamata, szakaszai, befolyásoló tényezők
Fermentálás
A folyamat lejátszódása, szakaszai, befolyásoló tényezők
Az érlelés során lejátszódó folyamatok, változások
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/5.2/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagátadási műveletek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szárítást végeztet, ellenőriz
Fermentálást végeztet, ellenőriz
Érlelést végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szárítás jellemzői, folyamatai, végrehajtásának ismerete
B típus Fermentálás folyamatainak ismerete
B típus Érlelés folyamata, jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
20 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szárítás módjai, berendezései és azok működtetése
A paraméterek helyes megválasztása
A fermentálás alkalmazása a termékek gyártása során
A folyamatok szabályozása, paraméterek megválasztása
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Az érlelés szabályozása a termékek gyártástechnológiai folyamataiban

624

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

209. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/6.1/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
A hőelvonás elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hűtést végeztet, ellenőriz
Fagyasztást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hűtés, fagyasztás jellemzői, folyamatai, paraméterei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
Írásos elemzések készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hőelvonás hatása az élő szervezetekre, az előidézett változások
Követelmények a művelettel szemben
A hideg energia előállítása
A fagyasztás elmélete, változások, módok és jellemzői
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/6.2/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
Hőelvonás a gyakorlatban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hűtést végeztet, ellenőriz
Fagyasztást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hűtés, fagyasztás jellemzői, folyamatai, paraméterei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
20 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hőelvonás alkalmazása a nyersanyag tárolása során
A fagyasztás módjai, fagyasztott termékek tárolása, a paraméterek megválasztása
Változások a hőelvonás során
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412/1.0/1139-06

Tésztakészítés

azonosítója

szk
szk

412/1.1/1139-06
412/1.2/1139-06

120
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
280
0 160

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.1/1139-06
A tananyagelem megnevezése:
Tésztakészítés elmélete, anyagok jellemzői
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tésztakészítést, érlelést, pihentetést végeztet, ellenőriz
Kelesztést, felületkezelést végeztet, ellenőriz
Alakformáló műveleteket végeztet (nyújtás, osztás, hajtogatás stb.)
Tojáskezelést és/vagy -feldolgozást végeztet
Sütő-, cukrászipari tölteléket, krémeket készíttet és ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Tésztakészítés nyersanyagainak ismerete
B típus Tésztakészítés módjainak ismerete
B típus Tésztafeldolgozás műveleteinek ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Alapozó tanműhely
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Képzési idő:
120 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tésztakészítési eljárások
Közvetett tésztakészítés, a kovász készítése, kovászérés, változások
Közvetlen tésztakészítés, a tészta mutatói
Egyéb tésztakészítési eljárások
A tésztaérés folyamatai
A tésztafeldolgozás műveletei: osztás, mérés, alakítás módjai
Technológiai megoldások
A tészta kelesztésének folyamatai, technikai megoldása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.2/1139-06
A tananyagelem megnevezése:
Tésztakészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tésztakészítést, érlelést, pihentetést végeztet, ellenőriz
Kelesztést, felületkezelést végeztet, ellenőriz
Alakformáló műveleteket végeztet (nyújtás, osztás, hajtogatás stb.)
Sütő-, cukrászipari tölteléket, krémeket készíttet és ellenőriz
Tojáskezelést és/vagy -feldolgozást végeztet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Tésztakészítés nyersanyagainak ismerete
B típus Tésztakészítés módjainak ismerete
B típus Tésztafeldolgozás műveleteinek ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Laboratóriumi vizsgálathoz szükséges eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Problémamegoldás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Kézügyesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 50%
Információk önálló rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
Termelő tanműhely
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Képzési idő:
160 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A sütőipar anyagai, azok jellemzői, átvétele, minősítése, kifogásolása, tárolása
Az anyagok előkészítése
A tésztakészítési eljárások jellemzői
Kovászkészítés
A kovászt helyettesítő anyagok felhasználása
A tésztafeldolgozás műveletei, gyakorlati megvalósításuk
Alakítási műveletek
A kézi és gépi feldolgozás
A mechanikai megmunkálás
A kelesztés feltételei és azok biztosítása
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211. TANANYAGEGYSÉG

azonosítója

412/2.0/1139-06

Sütés, termékkezelés

szk
szk

412/2.1/1139-06
412/2.2/1139-06

29
0

0
0

0
36

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

65

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.1/1139-06
A tananyagelem megnevezése:
Sütés elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vetést hajtat végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Sütés és készáru kezelés műveleteinek ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Alapozó tanműhely
Üzemlátogatás sütőüzemben
Képzési idő:
29 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A sütés célja, feltételei
Lejátszódó változások, folyamatok
A bélzet kialakulása
Sütési eljárások
Az átsültség megállapítása
A sütőipari termékek öregedése
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.2/1139-06
A tananyagelem megnevezése:
Sütés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vetést hajtat végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Sütés és készáru kezelés műveleteinek ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Folyamatábra olvasása
4. szint Laboratóriumi vizsgálathoz szükséges eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Problémamegoldás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Kézügyesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 50%
Technológiai minták elemzése 20%
A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A sütés feltételeinek biztosítása
Sütési eljárások végrehajtása különböző típusú kemencékben
Az átsültség megállapítása
A késztermék kezelése
A termék tárolása, csomagolása
Az öregedés késleltetése
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212. TANANYAGEGYSÉG

412/3.0/1139-06

Péksütemények

azonosítója

szk
szk

412/3.1/1139-06
412/3.2/1139-06

84
0

0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
147
63

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.1/1139-06
A tananyagelem megnevezése:
Péksütemények
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tésztakészítést, érlelést, pihentetést végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Péksütemények jellemzőinek ismerete
B típus Péksütemények gyártástechnológiájának ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Alapozó tanműhely
Képzési idő:
84 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A sütőipari fehértermékek jellemzői, csoportosítása, anyagfelhasználási normái
Számítási feladatok
Az egyes csoportok anyagai, tésztaképzés, feldolgozás (gyártástechnológiája)
Gyorsfagyasztott sütőipari termékek, tartós sütőipari termékek, morzsafélék és diétás
készítmények
A fehértermékek minősítése
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.2/1139-06
A tananyagelem megnevezése:
Péksütemények gyártása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tésztakészítést, érlelést, pihentetést végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Péksütemények jellemzőinek ismerete
B típus Péksütemények gyártástechnológiájának ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Folyamatábra olvasása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Problémamegoldás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Kézügyesség
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 40%
Technológiai minták elemzése 30%
A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
Termelő tanműhely
Üzemlátogatás sütőüzemben
Képzési idő:
63 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fehértermékek tésztaképzése: alaptészta készítése, adalék-és segédanyagok előkészítése
A termékek gyártástechnológiája
A termékek paraméterei
Számítási feladatok
A gyorsfagyasztott termékek gyártása
A fehértermékek minősítése
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213. TANANYAGEGYSÉG

412/4.0/1139-06

Cukrászipari
gyártástechnológia

azonosítója

szk
szk
szk
szk

412/4.1/1139-06
412/4.2/1139-06
412/4.3/1139-06
412/4.4/1139-06

90
0
48
0

0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
77
271
0
56

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/4.1/1139-06
A tananyagelem megnevezése:
Cukrászati féltermékek és tészták
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felfőzést, szirupkészítést hajtat végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Cukrászipari termékek jellemzőinek ismerete
B típus Félkész termékek jellemzőinek ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Alapozó tanműhely
Képzési idő:
90 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A cukrászat anyagai, jellemzői és előkészítése
A cukrászipari termékek jellemzői, csoportosítása
Uzsonnasütemények, kikészített és teasütemények jellemzői és gyártástechnológiája
A félkésztermékek jellemzői, csoportosítása
Cukorkészítmények, töltelékek, bevonóanyagok
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/4.2/1139-06
A tananyagelem megnevezése:
Féltermékek- és tésztakészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felfőzést, szirupkészítést hajtat végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Cukrászipari termékek jellemzőinek ismerete
B típus Félkész termékek jellemzőinek ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Folyamatábra olvasása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Problémamegoldás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Kézügyesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Technológiai minták elemzése 50%
A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
77 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A cukrászat anyagainak előkészítése
Tésztakészítés, sütés, befejező, kikészítő műveletek
Cukorkészítmények, töltelékek, bevonóanyagok jellemzése, felhasznált anyagok
elkészítése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/4.3/1139-06
A tananyagelem megnevezése:
Díszítések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Díszítést végeztet, díszmunkákat készít/készíttet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Díszítések jellemzőinek ismerete
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Díszítő rajz készítése leírásból 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Alapozó tanműhely
Számítógép-terem
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A díszítés fogalma, célja
Egyszerű-és különleges díszítési műveletek és módszerek
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/4.4/1139-06
A tananyagelem megnevezése:
Díszítés, díszmunkakészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Díszítést végeztet, díszmunkákat készít/készíttet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Díszítések jellemzőinek ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Problémamegoldás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Kézügyesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Díszítő rajz készítése leírásból 30%
Információk önálló rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
Termelő tanműhely
Számítógép-terem
Képzési idő:
56 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A díszítőműveletek alkalmazása a cukrászatban
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214. TANANYAGEGYSÉG

412/5.0/1139-06

Egyéb
cukrásztermékek

azonosítója

szk
szk

412/5.1/1139-06
412/5.2/1139-06

46
0

0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/5.1/1139-06
A tananyagelem megnevezése:
Fagylaltok, pohárkrémek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fagylaltot, parfét készíttet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Fagylaltok és parfék jellemzőinek ismerete
B típus Hideg pohárkrémek ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 60%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Alapozó tanműhely
Képzési idő:
46 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fagylalt és parfé jellemzői, anyagaik és előkészítésük, csoportosításuk
A pohárkrémek jellemzői, csoportosításuk

638

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/5.2/1139-06
A tananyagelem megnevezése:
Fagylaltok, pohárkrémek gyártása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fagylaltot, parfét készíttet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Fagylaltok és parfék jellemzőinek ismerete
B típus Hideg pohárkrémek ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Kézügyesség
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
55 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fagylaltok készítése, lágyfagylaltok, egyéb készítmények
A pohárkrémek fajtái, anyagai és készítésük
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215. TANANYAGEGYSÉG

412/6.0/1139-06

Anyagismeret

azonosítója

szk

412/6.1/1139-06
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0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

66

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/6.1/1139-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagok jellemzői
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tésztakészítést, érlelést, pihentetést végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Tésztakészítés nyersanyagainak ismerete
B típus Péksütemények jellemzőinek ismerete
B típus Cukrászipari termékek jellemzőinek ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Alapozó tanműhely
Képzési idő:
66 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A sütőipar termékei és azok jelentősége
Az ipar anyagai: a liszt összetétele, azok szerepe, tulajdonsága, tárolása, átvétele
Segédanyagok: élesztő és só tulajdonsága, szerepe
Dúsító anyagok és szerepük
Ízesítők
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Az 54 541 01 0010 54 10 azonosító számú, Tartósítóipari technikus megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

216. TANANYAGEGYSÉG

azonosítója

sza

412/1.1/0509-06
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0

összes

412/1.0/0509-06
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0

0
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.1/0509-06
A tananyagelem megnevezése:
Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem elméleti ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a munka-, tűz-, környezetvédelmi, higiéniai és a minőségbiztosítási előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka- és védőruhával szembeni követelmények
B típus Védőeszközök
A típus Biztonságos munka feltételei
B típus Környezetvédelmi, tűzvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkavédelem célja, feladata, területei, szervezete, fontosabb jogszabályai
A biztonságos munkavégzés tárgyi és személyi feltételei
Foglalkozási ártalom fogalma
Az ártalmak csoportosítása, okai, következményei és megelőzési lehetőségek
A tűzvédelem célja, feladatai
Az égés feltételei
Tűzveszélyes anyagok, tűzveszélyességi osztályba-sorolás
Tűzoltó anyagok és eszközök
Tennivalók tűz esetén
Baleset fogalma, csoportosítása, megelőzése
Tennivalók baleset esetében
Az elsősegélynyújtás alapvető szabályai
A környezetvédelem fogalma, jelentősége
A víz, a levegő, a környezet tisztaságának védelme
Szennyvízkezelés, hulladékkezelés. az élelmiszer-iparban alkalmazott környezetvédelmi
berendezések szerepe és fontossága
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.2/0509-06
A tananyagelem megnevezése:
Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a munka-, tűz-, környezetvédelmi, higiéniai és a minőségbiztosítási előírásokat
Felveszi a tevékenységéhez előírt munkaruhát, védőruhát és védőfelszerelést
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka- és védőruhával szembeni követelmények
B típus Védőeszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
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Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 50%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gépek, berendezések biztonságos üzemeltetése, kéziszerszámok biztonságos használata
Munkabiztonsági felszerelések, eszközök, védőruhák, használata
Egyéni és kollektív védőfelszerelések használata a biztonságos munkavégzéshez
Egyéni és kollektív védőeszközök használata a foglalkozási ártalmak csökkentéséhez
Tűzjelzők, tűzoltó-készülékek használatának ismerete
Elsősegélynyújtás alapszinten
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.1/0509-06
A tananyagelem megnevezése:
Minőségbiztosítás, higiénia elmélete az élelmiszeriparban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a munka-, tűz-, környezetvédelmi, higiéniai és a minőségbiztosítási előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkaterület jellemzői
B típus Élelmiszerbiztonság (HACCP) és minőségbiztosítás
A típus Higiéniai követelmények
B típus Tisztító- és fertőtlenítőszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Higiéniás szemlélet
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az élelmiszer-fertőzés, élelmiszer-mérgezés fogalma
A fertőzéseket, mérgezéseket okozó, jelentősebb mikroorganizmusok csoportosítása,
életfeltételeik, életjelenségeik
A mikrobák szaporodásának gátlása, elpusztításuk lehetőségei
Az élelmiszeripari higiénia személyi, gyártási és kereskedelmi jelentősége
A higiénia fogalma, személyi és tárgyi feltételei
A személyi és környezeti higiénia követelményei
Az élelmiszeriparban alkalmazott tisztító- és fertőtlenítőszerekkel szemben támasztott
követelmények, hatásmechanizmusuk
A fontosabb tisztító- és fertőtlenítőszerek jellemzése
A tisztításhoz használt víz minőségi követelményei
Tisztítási, fertőtlenítési eljárások jellemzése
Kézi és gépi tisztítás
A tisztítás, fertőtlenítés hatásfokát befolyásoló tényezők
A tisztítás, fertőtlenítés eredményességének mérésére szolgáló módszerek
A HACCP fogalma, szerepe, biztosításának lehetőségei
Az élelmiszerek előállítására, forgalomba hozatalára vonatkozó és a termeléssel
kapcsolatos higiéniai ismeretek
Minőség-ellenőrzés, minőségbiztosítás, minőségszabályozás fogalma, szerepe az
élelmiszeriparban
A minőségbiztosítással kapcsolatos feladatok
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.2/0509-06
A tananyagelem megnevezése:
Minőségbiztosítási és higiéniai gyakorlat az élelmiszer-iparban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a munka-, tűz-, környezetvédelmi, higiéniai és a minőségbiztosítási előírásokat
Elvégzi az előírt tisztítási és fertőtlenítési munkákat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Élelmiszerbiztonság (HACCP) és minőségbiztosítás
A típus Higiéniai követelmények
B típus Tisztító- és fertőtlenítőszerek
C típus Takarítási, tisztítási, fertőtlenítési módok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Higiéniás szemlélet
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 50%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
32 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A személyi higiénia biztosítása
Fekete-fehér öltözőrendszer szabályos használata, a személyi higiéniával kapcsolatos
előírások betartása munkavégzés közben
A termék-előállítás higiéniájának biztosítása
Tisztítási, fertőtlenítési feladatok elvégzése
Kézi és gépi tisztítás
Tisztító- és fertőtlenítő anyagok használata, oldatkészítés, töménységellenőrzés
A munkavédelmi és biztonsági előírások betartása a tisztítás, fertőtlenítés során, egyéni
védőfelszerelések, eszközök használata
A tisztítás, fertőtlenítés hatásfokának ellenőrzése, mintavétel
A munkakörhöz kötött, a HACCP-vel kapcsolatos feladatok elvégzése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.1/0509-06
A tananyagelem megnevezése:
A munkaterület átvétele, anyagismeret-elmélet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Átveszi a munkaterületet
Megismeri az elvégzendő feladatot
Felméri a szükséges anyagokat, eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkaterület jellemzői
B típus Munkavégzéshez szükséges alap-, segéd-, járulékos és adalékanyagok
A típus Higiéniai követelmények
A típus Biztonságos munka feltételei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Higiéniás szemlélet
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az élelmiszer-ipari munkaterületek csoportosítása, jellemzése, a munkaterület átvételének
szabályai
A munkavégzés megkezdésének személyi és tárgyi feltételei
Élelmiszer-ipari az alap-, segéd-, járulékos-, adalékanyagok csoportosítása, jellemzése
Élelmiszer-ipari csomagolóanyagok csoportosítása, jellemzése
A gyártástechnológia során felhasználható anyagok csoportosítása, jellemzése, a
késztermék minőségére gyakorolt hatása
Az élelmiszeriparban használt anyagok tárolásának, szállításának, valamint az anyagok
mozgatásának szabályai
A termék gyártásához az anyagszükséglet felmérése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.2/0509-06
A tananyagelem megnevezése:
A munkaterület átvétele, anyagismeret gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Átveszi a munkaterületet
Megismeri az elvégzendő feladatot
Felméri a szükséges anyagokat, eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkaterület jellemzői
B típus Munkavégzéshez szükséges alap-, segéd-, járulékos és adalékanyagok
A típus Higiéniai követelmények
A típus Biztonságos munka feltételei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Higiéniás szemlélet
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 50%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
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A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
27 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkaterület átvétele, az ellenőrzési feladatok elvégzése
Az alap-, segéd-, járulékos-, adalékanyagok és csomagolóanyagok felismerése,
felhasználási lehetőségeinek meghatározása
A gyártástechnológia során felhasználható anyagok felismerése
Az élelmiszeriparban használt anyagok tárolása, szállítása, valamint az anyagok mozgatása
A termék gyártásához az anyagszükséglet összeállítása, előkészítése használatra
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.1/0510-06
A tananyagelem megnevezése:
Az előkészítő műveletek elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Technológiai és/vagy termelési számításokat végez
Átveszi és előkészíti a gyártáshoz szükséges anyagokat
A munka megkezdése előtt ellenőrzi a gépeket, berendezéseket, eszközöket
Felügyeli a gépek, berendezések működését, szükség esetén beavatkozik
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakmai számítások
B típus Nyersanyagátvételi eljárások
B típus A gyártáshoz szükséges gépek, berendezések működési elve
C típus Kéziszerszámok, eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Feladattal vezetett kis csoportos szövegfeldolgozás 50%
Tesztfeladat megoldása 25%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
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Képzési idő:
21 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A technológiai számítások alapjai
Alapműveletek, százalékszámolás, arányosság
Mértékegységek
Általános előkészítő műveletek az élelmiszeriparban
A nyersanyagok átvételének és előkészítésének általános szabályai
A nyersanyagok mennyiség- és minőségellenőrzésének alapjai
Az előkészítő műveletekhez általánosan használt gépek, berendezések működési elve,
üzemeltetésének lényeges szabályai, alapvető karbantartási ismeretek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.2/0510-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyártás előkészítő műveletek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Technológiai és/vagy termelési számításokat végez
Átveszi és előkészíti a gyártáshoz szükséges anyagokat
A munka megkezdése előtt ellenőrzi a gépeket, berendezéseket, eszközöket
Felügyeli a gépek, berendezések működését, szükség esetén beavatkozik
Részt vesz a karbantartási munkákban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakmai számítások
B típus Nyersanyagátvételi eljárások
B típus Gépkezelés
C típus A gépek, berendezések karbantartása
C típus Kéziszerszámok, eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
5. szint Komplex eszközhasználati képesség
4. szint Nyersanyagátvételhez szükséges laboreszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések 25%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Műveletek gyakorlása 25%
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A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
22 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyártáshoz szükséges anyagok mennyiségének kiszámítása
A gyártáshoz szükséges anyagok átvétele, előkészítése
A gyártáshoz szükséges anyagok mennyiségének és minőségének ellenőrzése
A gyártáshoz szükséges anyagok előkészítéséhez általánosan használt gépek és
berendezések üzemelés előtti ellenőrzése, működés közbeni felügyelete
Részvétel a napi karbantartási feladatokban
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.1/0510-06
A tananyagelem megnevezése:
A befejező műveletek elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Technológiai és/vagy termelési számításokat végez
Előkészíti, ellenőrzi a csomagolóanyagokat, csomagolja a készterméket
A készterméket átadja a hűtő- vagy tároló raktárnak és/vagy elvégzi a raktározást
A hatályos szabályozások szerint kezeli a képződő hulladékot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakmai számítások
B típus A gyártáshoz szükséges gépek, berendezések működési elve
C típus Kéziszerszámok, eszközök
B típus Csomagolóanyagok, csomagolóeszközök
B típus A raktározás alapelvei
B típus Hűtő- és tároló raktározás
B típus Hulladékkezelési eljárások
D típus Melléktermékek hasznosítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Csomagolási jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Feladattal vezetett kis csoportos szövegfeldolgozás 45%
Tesztfeladat megoldása 15%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
27 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Veszteségszámítás, csomagolóanyag-szükséglet kiszámításának matematikai alapjai
A csomagológépek teljesítménye
A befejező műveletek csoportosítása, jellemzése
Az élelmiszeriparban általánosan használt csomagolóanyagok, csomagolóeszközök,
gépek, berendezések csoportosítása, jellemzése
Az élelmiszer-ipari termékek tárolási módjai, tárolási paraméterek
A legjellemzőbb tárolási módok
A befejező műveletek során képződő hulladékok kezelésének szabályai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.2/0510-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyártást befejező műveletek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Technológiai és/vagy termelési számításokat végez
Előkészíti, ellenőrzi a csomagolóanyagokat, csomagolja a készterméket
A készterméket átadja a hűtő- vagy tároló raktárnak és/vagy elvégzi a raktározást
A hatályos szabályozások szerint kezeli a képződő hulladékot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakmai számítások
B típus Gépkezelés
C típus A gépek, berendezések karbantartása
C típus Kéziszerszámok, eszközök
B típus Hűtő- és tároló raktározás
B típus Hulladékkezelési eljárások
D típus Melléktermékek hasznosítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
5. szint Komplex eszközhasználati képesség
3. szint Csomagolási jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
22 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Veszteségszámítás
Csomagolóanyag-szükséglet kiszámítása
Teljesítményszámítás
Csomagolóanyag ellenőrzése, előkészítése
Késztermék csomagolása különböző módszerekkel
Az élelmiszerek raktározása, hűtve tárolása, fagyasztva tárolása
A tárolási paraméterek ellenőrzése
A befejező műveletek során képződő hulladékok kezelése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.1/0511-06
A tananyagelem megnevezése:
Az alapmérések elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapanyagot vizsgál és/vagy ellenőriz
Gyártásközi vizsgálatokat végez
Készterméket ellenőriz és/vagy minősít
Előírásoknak megfelelően mintát vesz
Beállítja az előírt paramétereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Laboratóriumi alapmérések, alapműveletek
C típus Fizikai, kémiai, mikrobiológiai vizsgálatok
B típus Mintavétel
B típus Alapanyag-minősítés
B típus Késztermék-minősítés
B típus Gyártásközi ellenőrzések alapelvei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás
Matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Laboratórium
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
23 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Laboratóriumi rendszabályok
Az élelmiszervizsgálatokhoz általánosan használt laboratóriumi eszközök csoportosítása,
jellemzése
A vegyszerek kezelésének, felhasználásának szabályai
A tömegmérés mértékegységei, eszközei, szabályai
A térfogatmérés mértékegységei, eszközei, szabályai
A sűrűségmérés módszerei, eszközei, mértékegységei
Szabályos mintavétel
Alapanyagok ellenőrzése, vizsgálata, az alkalmazható módszerek
Gyártásközi vizsgálatok fogalma, szükségessége, alkalmazható módszerei
Késztermékek vizsgálata, alkalmazható módszerek
Érzékszervi bírálat szempontjai, az élelmiszerek minősítése
A mikrobiológiai vizsgálatok célja, általánosan használt módszerei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.2/0511-06
A tananyagelem megnevezése:
Alapmérések gyakorlati megoldásai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapanyagot vizsgál és/vagy ellenőriz
Gyártásközi vizsgálatokat végez
Készterméket ellenőriz és/vagy minősít
Előírásoknak megfelelően mintát vesz
Beállítja az előírt paramétereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Laboratóriumi alapmérések, alapműveletek
C típus Fizikai, kémiai, mikrobiológiai vizsgálatok
B típus Mintavétel
B típus Alapanyag-minősítés
B típus Késztermék-minősítés
B típus Gyártásközi ellenőrzések alapelvei
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Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mennyiségérzék
4. szint Labortechnikai eszközök használata
5. szint Elemi számolási készség
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás
Matematikai készség
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések 40%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 25%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Műveletek gyakorlása 15%
A képzési helyszín jellege:
Laboratórium
Szaktanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Eszközismeret, vegyszerismeret
Az eszközök tisztántartása
Tömeg-, térfogat- és sűrűségmérés
Mintavétel
Alapanyagok fizikai, kémiai, mikrobiológiai vizsgálata
Gyártásközi vizsgálatok mintavételi helyein mintavétel
Gyártásközi fizikai, kémiai és mikrobiológiai vizsgálatok
Késztermékek fizikai, kémiai, mikrobiológiai vizsgálata, minősítése
Az élelmiszervizsgálatok eredményeinek megadása, értékelése manuálisan és/vagy
számítógéppel
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.1/0511-06
A tananyagelem megnevezése:
A dokumentálás alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Adatot rögzít, feldolgoz, szolgáltat, dokumentál
Elkészíti az előírt összesítőket, jelentéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Adatok bevitele, számítógépes feldolgozása
C típus Dokumentumok, naplók vezetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás
Matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
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Képzési idő:
7 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az adatrögzítés, dokumentálás, adatszolgáltatás szükségessége, alapvető szabályai
Összesítők, jelentések készítésének célja, szempontjai, eredményeinek felhasználhatósága

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.2/0511-06
A tananyagelem megnevezése:
Dokumentálás a gyakorlatban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Adatot rögzít, feldolgoz, szolgáltat, dokumentál
Elkészíti az előírt összesítőket, jelentéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Adatok bevitele, számítógépes feldolgozása
C típus Dokumentumok, naplók vezetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás
Matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Szaktanterem
Képzési idő:
11 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Számítógépes programok (Word, Excel, egyéb) használata az adatfeldolgozásban
Az élelmiszertermelésben használt összesítők, jelentések, dokumentációk elkészítése
Az élelmiszertermelésben használt nyomtatványok kitöltése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.1/0511-06
A tananyagelem megnevezése:
A vállalkozási és kereskedelmi ismeretek elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vállalkozást indít, működtet
Kereskedelmi tevékenységet folytat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gazdálkodási alapismeretek
C típus Vállalkozási alapismeretek
C típus Kereskedelmi és marketing alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás
Matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vállalkozási lehetőségek, az élelmiszer-ipari tevékenység lehetséges jogi formái
A legfontosabb közgazdasági alapfogalmak, a gazdaságossági és hatékonysági mutatók
A bizonylatolás alapelvei, a bizonylatok és számlák kezelésének szabályai
A vállalkozás létrehozása
A vállalkozás indításához szükséges engedélyek, az indítást engedélyező hatóságok,
szükséges iratok, dokumentumok
Az Európai Unióban elfogadott szakmai önéletrajz tartalmi jellemzői
Üzleti terv fogalma, készítéséhez szükséges alapismeretek
A vállalkozás működtetésével kapcsolatos feladatok
Társadalombiztosítási, adózási, leltározási, munkajogi alapismeretek
Leltározási, árképzési alapismeretek
A marketing jelentősége, szerepe
A kommunikáció alkalmazásának alapjai
A hitelfelvétel általános szabályai
A szerződés fogalma, a szerződéskötés alapvető szabályai
A számlakiállítás és számlakiegyenlítés alapvető szabályai
A fontosabb bizonylatok kitöltésének szabályai
Kereskedelmi tevékenység folytatásának alapszabályai
Általánosan használt bolti eszközök, berendezések kezelésének alapvető szabályai
Élelmiszerek forgalmazásának, tárolásának, szállításának higiéniai szabályai
A bolti eladás alapvető előírásai
Viselkedés és kommunikáció az eladás során
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.2/0511-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalkozás működtetése, kereskedelmi tevékenység
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vállalkozást indít, működtet
Kereskedelmi tevékenységet folytat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gazdálkodási alapismeretek
C típus Vállalkozási alapismeretek
C típus Kereskedelmi és marketing alapismeretek
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Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Mennyiségérzék
3. szint Köznyelvi beszédkészség
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Numerikus gondolkodás
Matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság
Elkötelezettség
Kézügyesség
Elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanbolt
Számítógép-terem
Képzési idő:
15 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Önéletrajz írás
Alapdokumentumok kitöltése
Szerződésformák elkészítése
Adózási dokumentumok kitöltése
Számlakészítés
Számítógépes programok (Word, Excel, egyéb) használata a feladatok elvégzéséhez
Bolti eszközök, berendezések kezelése, próbaeladás
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.1/1129-06
A tananyagelem megnevezése:
Élelmiszertechnológiák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Oktatást szervez, tart
Továbbképzést tart és képzésben részesül
Gyártás és gyártmányfejlesztésre javaslatot tesz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkaterület technológiai folyamatának ismerete
B típus Gyártás és gyártmányfejlesztési ismeretek
B típus Termelési terv ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Döntésképesség
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 30%
Technológiai minták elemzése 30%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Termelő tanműhely
Alapozó tanműhely
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alapfogalmak ismerete: technológiai folyamat, művelet, azok jellemzői
Az élelmiszeripar általános technológiai folyamatai, gépek teljesítménye, különböző
munkafolyamatok munkaerőigénye
Gyártástechnológiai folyamatok
Késztermékek csoportosítása, jellemzői
A piaci igények felmérése, gyártmányfejlesztés előkészítése, tárolási próbák, minősítések
Az éves, havi, napi termelési terv készítésének menete, amely a beérkezett alapanyag és
kereskedelem igényének megfelelően készül
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.1/1129-06
A tananyagelem megnevezése:
Szabályozók az élelmiszeriparban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és betartatja a vagyon- és titokvédelmi előírásokat
Betartja és betartatja az élelmiszer-higiéniáról szóló jogszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Környezetvédelem és az élelmiszeripar kapcsolata
B típus Hulladékok és jellemzői
B típus Veszélyes hulladékok ismerete
B típus Vízvédelem
B típus Levegővédelem
B típus Zajvédelem
B típus Jó Higiéniai Gyakorlatot (GHP)
B típus ISO-szabványsorozat
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
2. szint ECDL 7. m Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
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A képzési helyszín jellege:
Könyvtár
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
60 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az élelmiszertörvény és környezetvédelmi törvény ismerete
Élelmiszeripari vállalkozás létesítésének feltételei
Élelmiszerbiztonság
A hulladékok törvény szerinti csoportosítása, jellemzői, kezelésük
A veszélyes hulladékok jellemzői
A víz szerepe az élelmiszeriparban, a vízvédelem előírásai
Zajvédelem az élelmiszeriparban
A levegő védelme az élelmiszeriparban
Higiéniai előírások az élelmiszeriparban
HACCP
Minőségbiztosítási rendszerek jellemzői
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.1/1129-06
A tananyagelem megnevezése:
Informatikai ismeretek alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Informatikai eszközöket használ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Létszámszükséglet meghatározásának ismerete
B típus Gépszükséglet meghatározásának ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m Adatbázis-kezelés
2. szint ECDL 6. m Prezentáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 50%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 50%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Tanterem
Képzési idő:
37 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
666
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/4.1/1129-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai számítások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Létszámszükségletet határoz meg
Gépszükségletet határoz meg
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Létszámszükséglet meghatározásának ismerete
B típus Gépszükséglet meghatározásának ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
2. szint ECDL 4. m Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m Adatbázis-kezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 60%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 40%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Tanterem
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Képzési idő:
50 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkafolyamatoknál a hatékony munkavégzéshez szükséges létszám felmérése,
folyamatmodellezés
A tervezett mennyiség ismeretében a kiszolgálógépek számának meghatározása (vevői
igények ismerete)
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.1/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
A szétválasztó műveletek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tisztítóműveleteket hajtat végre
Osztályozást végeztet, ellenőriz
Válogatást végeztet, ellenőriz
Szűrést végeztet, ellenőriz
Szeparálást végeztet, ellenőriz
Ülepítést végeztet, ellenőriz
Sajtolást, préselést végeztet, ellenőriz
Szitálást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Tisztító műveletek jellemzői
B típus Osztályozás, válogatás jellemzői, módjai
B típus Ülepítés ismerete
B típus Szűrés ismerete
B típus Sajtolás, préselés jellemzői
B típus Szitálás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 60%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tisztítóműveletek célja, módjai, azok követelményei: mosás, szár-, mag-, héjeltávolítás
jellemzői
Az osztályozás és válogatás elvi magyarázata, szempontjai, követelmények ismerete
Az ülepítés mint fizikai szétválasztás elmélete
A különböző fázisokból álló anyag szétválasztása gravitációs és centrifugális erőtérben
A szűrés mint egyszerű szétválasztó művelet, folyadékból vagy gázból alakos részecskék
leválasztása, ennek elmélete
Préseléssel, sajtolással nyomáskülönbség létrehozásával végezhető művelet, amely alak,
forma kialakítására, illetve léelválasztásra irányul
Préselés során a sejtnedv leválasztásának elve, befolyásoló tényezők
A szitálás, mint szétválasztó művelet jellemzői
Követelmények a szitákkal szemben
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.2/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
A szétválasztás gyakorlati megoldása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tisztítóműveleteket hajtat végre
Osztályozást végeztet, ellenőriz
Válogatást végeztet, ellenőriz
Szűrést végeztet, ellenőriz
Szeparálást végeztet, ellenőriz
Ülepítést végeztet, ellenőriz
Sajtolást, préselést végeztet, ellenőriz
Szitálást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Tisztító műveletek jellemzői
B típus Osztályozás, válogatás jellemzői, módjai
B típus Ülepítés ismerete
B típus Szűrés ismerete
B típus Sajtolás, préselés jellemzői
B típus Szitálás
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
39 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tisztítóműveletek végrehajtása
A mosás, szár-, mag-, héjeltávolítás végrehajtása, követelmények a berendezések
működtetésével szemben
Az osztályozás, válogatás végrehajtása, követelmények a berendezések működésével
szemben
Az ülepítés gyakorlati megvalósítása, befolyásoló tényezők
A szűrés gyakorlati alkalmazása, az anyag előkészítése, változások, szűrési módok
gyakorlati megvalósítása
A préselés gyakorlati megvalósítása, a léhozamot befolyásoló tényezők
A szitálás gyakorlati alkalmazása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.1/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
A víz jellemzői, felhasználása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vízelőkészítést végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vízelőkészítés módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 60%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vízzel szemben támasztott követelmények
A víz jellemzői, felhasználása
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.2/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízelőkészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vízelőkészítést végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vízelőkészítés módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A víz összetevőinek meghatározása
Előkészítése a késztermékektől függően
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.1/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
A homogenizálás elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Aprító műveletet végeztet, ellenőriz (kézzel és/vagy géppel)
Homogenizálást végeztet, ellenőriz (oldás, keverés, egyneműsítés)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Aprító műveletek célja, módjai, alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
Írásos elemzések készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az aprítás célja, módjai, az aprítási fok jelentősége
Az aprítás energiaigénye, berendezések
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.2/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
A homogenizálás gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Aprító műveletet végeztet, ellenőriz (kézzel és/vagy géppel)
Homogenizálást végeztet, ellenőriz (oldás, keverés, egyneműsítés)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Aprító műveletek célja, módjai, alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az aprítás gyakorlati megvalósítása
A berendezések megválasztása, működtetése
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231. TANANYAGEGYSÉG

412/4.0/1130-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/4.1/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
Kalorikus műveletek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előfőzést, főzést végeztet, ellenőriz
Sütést végeztet, ellenőriz
Pörkölést végeztet, ellenőriz
Besűrítést, bepárlást végeztet, ellenőriz
Pasztőrözést végeztet, ellenőriz
Sterilezést végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Előfőzés, főzés, sütés, pörkölés jellemzői, paraméterei, folyamatai
B típus Bepárlás folyamata, végrehajtásának ismerete
B típus Szárítás jellemzői, folyamatai, végrehajtásának ismerete
B típus Pasztőrözés célja, módjai, alkalmazásának ismerete
B típus Sterilezés jellemzői, végrehajtásának ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Csomagolási jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
88 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az előfőzés, főzés, sütés, pörkölés hőközléssel járó művelet, mely megváltoztatja a
nyersanyag tulajdonságait
A változások magyarázata, befolyásoló tényezők
A bepárlás, híg levek koncentrálása forralással
A művelet módjai-, azok jellemzői és alkalmazása a gazdaságosság figyelembe vételével
A sterilezés hőközlésen alapuló tartósító eljárás
Elmélete, befolyásoló tényezők
A mikroorganizmusok elpusztítására irányuló kalorikus művelet, általában a vegetatív
alakok pusztítását jelenti
Az elmélete, módjai és azok jellemzői
Befolyásoló tényezők, hőbehatolás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/4.2/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
Kalorikus műveletek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előfőzést, főzést végeztet, ellenőriz
Sütést végeztet, ellenőriz
Pörkölést végeztet, ellenőriz
Besűrítést, bepárlást végeztet, ellenőriz
Pasztőrözést végeztet, ellenőriz
Sterilezést végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Előfőzés, főzés, sütés, pörkölés jellemzői, paraméterei, folyamatai
B típus Bepárlás folyamata, végrehajtásának ismerete
B típus Szárítás jellemzői, folyamatai, végrehajtásának ismerete
B típus Pasztőrözés célja, módjai, alkalmazásának ismerete
B típus Sterilezés jellemzői, végrehajtásának ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Csomagolási jelképek értelmezése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Élelmiszeripari laboratórium
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
72 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hőközlő műveletek módjai, alkalmazása, a berendezések elvi működése, működtetése
A műveletet befolyásoló tényezők, a műveletek ellenőrzése
Oldatok készítése
A bepárlás módjai, végrehajtása
Bepárlás légköri nyomáson és légritkított térben
Berendezései
A sterilezés alkalmazása az élelmiszerek tartósítására
Gyakorlati megvalósítás
A pasztőrözés végrehajtása, a közönséges és egyéb pasztőrözési eljárások
Szakaszos és folytonos berendezések működtetése
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232. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/5.1/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagátadási műveletek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szárítást végeztet, ellenőriz
Fermentálást végeztet, ellenőriz
Érlelést végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szárítás jellemzői, folyamatai, végrehajtásának ismerete
B típus Fermentálás folyamatainak ismerete
B típus Érlelés folyamata, jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
Írásos elemzések készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
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Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szárítás a nyersanyagok szabadvíz tartalmának csökkentése
A szárítás folyamata, szakaszai, befolyásoló tényezők
Fermentálás
A folyamat lejátszódása, szakaszai, befolyásoló tényezők
Az érlelés során lejátszódó folyamatok, változások
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/5.2/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagátadási műveletek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szárítást végeztet, ellenőriz
Fermentálást végeztet, ellenőriz
Érlelést végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szárítás jellemzői, folyamatai, végrehajtásának ismerete
B típus Fermentálás folyamatainak ismerete
B típus Érlelés folyamata, jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
20 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szárítás módjai, berendezései és azok működtetése
A paraméterek helyes megválasztása
A fermentálás alkalmazása a termékek gyártása során
A folyamatok szabályozása, paraméterek megválasztása
Az érlelés szabályozása a termékek gyártástechnológiai folyamataiban
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233. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/6.1/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
A hőelvonás elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hűtést végeztet, ellenőriz
Fagyasztást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hűtés, fagyasztás jellemzői, folyamatai, paraméterei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
Írásos elemzések készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hőelvonás hatása az élő szervezetekre, az előidézett változások
Követelmények a művelettel szemben
A hideg energia előállítása
A fagyasztás elmélete, változások, módok és jellemzői
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/6.2/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
Hőelvonás a gyakorlatban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hűtést végeztet, ellenőriz
Fagyasztást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hűtés, fagyasztás jellemzői, folyamatai, paraméterei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
20 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hőelvonás alkalmazása a nyersanyag tárolása során
A fagyasztás módjai, fagyasztott termékek tárolása, a paraméterek megválasztása
Változások a hőelvonás során
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234. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.1/1140-06
A tananyagelem megnevezése:
Felhasznált nyers és segédanyagok, gyártástechnológia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Főzelékféléket hőkezléssel, hőelvonással gyártat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Késztermékek jellemzői
B típus A tartósítóipar nyersanyagai
B típus Segéd- és adalékanyagok
B típus Főzelékgyártás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Nyersanyagátvételi eszközök használata
4. szint Laboratóriumi vizsgálathoz szükséges eszközök használata
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanműhely
Képzési idő:
79 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tartósítóipar kész-és félkésztermékeinek jellemzői, csoportosítása nyersanyag és
tartósítás szerint
A nyersanyagok rendszerezése és azok jellemzői
A zöldség-gyümölcsfélék és állati eredetű anyagok jellemzői, táplálkozásélettani
jelentősége, termesztése, követelményei, betakarítása és átvétele
Az ipar által felhasználható adalékanyagok jellemzői, alkalmazhatósága, mennyiségének
meghatározása
A technológiai segédanyagok szerepe, alkalmazásuk
A csomagolóanyagok és eszközök kiválasztása és előkészítése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.2/1140-06
A tananyagelem megnevezése:
Zöldségfélék gyártástechnológiája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Főzelékféléket hőkezléssel, hőelvonással gyártat
Szárítmányokat készíttet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A tartósítóipar nyersanyagai
B típus Segéd- és adalékanyagok
B típus Főzelékgyártás
B típus Gyümölcs- és zöldséglevek gyártása
B típus Szárítmányok gyártása
B típus Ételízesítők gyártásának jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Nyersanyagátvételi eszközök használata
4. szint Laboratóriumi vizsgálathoz szükséges eszközök használata
4. szint Csomagolási jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás
Hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Árutermelő szakmai munkatevékenység 40%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tartósítóipari tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Üzemlátogatás tartósítóipari üzemben
Képzési idő:
153 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tartósításra kiválasztott nyersanyagok minősítése, átvétele, tárolása a feldolgozásig,
előfeldolgozás
A segéd- és adalékanyagok előkészítése, mennyiségük meghatározása
A főzelékgyártás technológiai folyamata, berendezések megválasztása,
nyersanyagmeghatározás, munkaerő meghatározása
Nyersanyagelőkészítés a levek gyártásához, berendezések megválasztása, léösszeállítás,
tartósítás
A szárítmányok nyersanyagának átvétele, tisztítása, a szárításra előkészítés, ellenőrzés,
utókezelés, csomagolás
Az ételízesítők anyagainak megválasztása, receptúra szerinti előkészítés, keverés, töltés

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.3/1140-06
A tananyagelem megnevezése:
Zöldségfélék gyártásának elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Főzelékféléket hőkezléssel, hőelvonással gyártat
Szárítmányokat készíttet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Főzelékgyártás
B típus Gyümölcs- és zöldséglevek gyártása
B típus Szárítmányok gyártása
B típus Ételízesítők gyártásának jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
4. szint Folyamatábrák készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanműhely
Képzési idő:
96 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A zöldségfélék általános előkészítése, hőközléssel és hőelvonással tartósított termékek
gyártástechnológiája, a műveletek célja, végrehajtásának módjai, folyamatai
Típustermékek nyersanyaga: zöldborsó, zöldbab, kukorica, egyéb nyersanyagok
alkalmazása
Zöldséglevek gyártásának elmélete, lényerés, léösszeállítás
A szárítmányok gyártásának nyersanyagai, előkészítése, szárítás, utókezelés
Ételízesítők jellemzői, szerepe, csoportosítása
Gyártástechnológia elmélete a termék megjelenése szerint
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.1/1140-06
A tananyagelem megnevezése:
Sűrítmények gyártásának elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Sűrített készítményeket, püréket gyártat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Késztermékek jellemzői
B típus A tartósítóipar nyersanyagai
B típus Segéd- és adalékanyagok
B típus Sűrített termékek gyártástechnológiája
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Nyersanyagátvételi eszközök használata
4. szint Elemi számolási készség
4. szint Folyamatábrák készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanműhely
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Képzési idő:
54 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Sűrítmények alapanyaga
Követelmények a paradicsommal szemben, átvételének módjai
A gyártáshoz felhasznált adalékanyagok előkészítése, mennyiségének meghatározása
A sűrített paradicsomkészítmények csoportosítása
Gyártástechnológiai folyamata a minőség figyelembevételével
Tartósítás eltérő eljárásokkal
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.2/1140-06
A tananyagelem megnevezése:
Sűrítmények gyártása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Sűrített készítményeket, püréket gyártat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A tartósítóipar nyersanyagai
B típus Sűrített termékek gyártástechnológiája
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Nyersanyagátvételi eszközök használata
4. szint Laboratóriumi vizsgálathoz szükséges eszközök használata
4. szint Csomagolási jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás
Hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Árutermelő szakmai munkatevékenység 40%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tartósítóipari tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Üzemlátogatás tartósítóipari üzemben
Képzési idő:
56 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Nyersanyagátvétele eltérő módszerekkel, minősítés
Mennyiség meghatározása
Különböző szárazanyagtartalmú készítmények gyártástechnológiája, a berendezések
megválasztása, működtetése, ellenőrzése, a termék tartósítása, a készítmény minősítése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.1/1140-06
A tananyagelem megnevezése:
Felhasznált anyagok, gyártástechnológia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gyümölcskészítményeket gyártat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Késztermékek jellemzői
B típus A tartósítóipar nyersanyagai
B típus Segéd- és adalékanyagok
B típus Gyümölcskészítmények jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Nyersanyagátvételi eszközök használata
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanműhely
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Képzési idő:
54 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyümölcskészítmények jellemzői, csoportosítása
A gyümölcsök jellemzői, csoportosítás termésalakulás szerint, követelményei, termesztés,
betakarítás, átvétel elmélete
A gyümölcskészítmények gyártásához felhasznált adalékanyagok jellemzői, mennyiségük
meghatározása, alkalmazhatóságuk
A technológiai segédanyagok előkészítése
A csomagolóanyagok- és eszközök kiválasztásának elmélete
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.2/1140-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyümölcskészítmények gyártása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gyümölcskészítményeket gyártat
Gyümölcsleveket gyártat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A tartósítóipar nyersanyagai
B típus Segéd- és adalékanyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Nyersanyagátvételi eszközök használata
4. szint Laboratóriumi vizsgálathoz szükséges eszközök használata
4. szint Csomagolási jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás
Hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Árutermelő szakmai munkatevékenység 40%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tartósítóipari tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Üzemlátogatás tartósítóipari üzemben
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Képzési idő:
143 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyümölcskészítmények nyersanyagának betakarítása, átvételi módjai, átvételi eszközök
működtetése
Segédanyagok előkészítése, mennyiségük meghatározása, alkalmazása a technológiai
folyamatban
Befőttgyártás eltérő termésű gyümölcs megválasztásával: nyersanyag előkészítése,
jellegformálás, felöntőlé összetételének meghatározása, töltés, tartósítás, készárú kezelése
A légyártásra előkészített nyersanyag kezelése, lényerés, létisztítás, tartósítás,
léösszeállítás, csomagolás
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.3/1140-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyümölcskészítmények gyártásának elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gyümölcskészítményeket gyártat
Gyümölcsleveket gyártat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Befőttek gyártása
B típus Gyümölcs- és zöldséglevek gyártása
B típus Szárítmányok gyártása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Laboratóriumi vizsgálathoz szükséges eszközök használata
4. szint Csomagolási jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanműhely
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Képzési idő:
94 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A befőttek jellemzői, csoportosítása
Általános gyártástechnológiai folyamat
Eltérések a gyártás során a nyersanyagtól függően
Különleges befőttek gyártászechnológiája
A gyümölcsszárítmányok jellemzői, felhasznált nyersanyagok
Az aszalt gyümölcsök gyártástechnológiája: előkészítés, szárítás, utókezelés
Gyümölcslevek jellemzői, csoportosítása, felhasznált anyagai
A gyártástechnológiai folyamat elmélete
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/4.1/1140-06
A tananyagelem megnevezése:
Ételkészítmények gyártásának elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Húsalapú termékeket gyártat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Késztermékek jellemzői
B típus A tartósítóipar nyersanyagai
B típus Segéd- és adalékanyagok
B típus Húsalapú termékek gyártása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Nyersanyagátvételi eszközök használata
4. szint Elemi számolási készség
4. szint Folyamatábrák készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanműhely
Képzési idő:
60 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ételkészítmények jellemzői, csoportosítása
A tartósítóipar állati eredetű anyagai, azok csoportosítása
A hús összetétele, táplálkozásélettani jelentősége
A hús érési folyamata
A különböző húsok jellemzői
A halhús eltérő tulajdonságai
Adalékanyagok felhasználása az állati eredetű készítményeknél
A csomagolóanyagok megválasztása, és azok jellemzői
A húskonzervek jellemzői, felhasznált anyagok, és azok előkészítésének ismerete
Általános gyártástechnológiai műveletei
Ételkészítmények csoportjai
Készételek gyártástechnológiája
Halkészítmények
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/4.2/1140-06
A tananyagelem megnevezése:
Ételkészítmények gyártása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Húsalapú termékeket gyártat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A tartósítóipar nyersanyagai
B típus Segéd- és adalékanyagok
B típus Húsalapú termékek gyártása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Nyersanyagátvételi eszközök használata
4. szint Laboratóriumi vizsgálathoz szükséges eszközök használata
4. szint Csomagolási jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás
Hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Árutermelő szakmai munkatevékenység 40%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tartósítóipari tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Üzemlátogatás tartósítóipari üzemben
Képzési idő:
45 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A nyersanyagok átvétele, minősítése
Segédanyagok előkészítése
Húskonzervek és ételkonzervek gyártástechnológiai műveletei, azok végrehajtása, a
műveletek paramétereinek ellenőrzése
A termék csomagolása, tartósítása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/5.1/1140-06
A tananyagelem megnevezése:
Savanyúságok gyártásának elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Savanyított termékeket gyártat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Késztermékek jellemzői
B típus A tartósítóipar nyersanyagai
B típus Segéd- és adalékanyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Nyersanyagátvételi eszközök használata
4. szint Elemi számolási készség
4. szint Folyamatábrák készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanműhely
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Képzési idő:
45 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A savanyúságok jellemzői, táplálkozásélettani jelentőségük, csoportosításuk
A savanyúságok általános gyártástechnológiai műveletei, eltérések
Hőközléssel, hőelvonással, vegyi úton és erjesztéssel tartósított termékek
Savanyúságok gyártásához felhasznált zöldségfélék jellemzői: uborka, paprika, káposzta,
stb.
Nyersanyag átvétele, minősítése
A gyártáshoz felhasznált adalékanyagok és ízesítők szerepe, előkészítése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/5.2/1140-06
A tananyagelem megnevezése:
Savanyúságok gyártása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Savanyított termékeket gyártat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A tartósítóipar nyersanyagai
B típus Segéd- és adalékanyagok
B típus Késztermékek jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Nyersanyagátvételi eszközök használata
4. szint Laboratóriumi vizsgálathoz szükséges eszközök használata
4. szint Csomagolási jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás
Hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Árutermelő szakmai munkatevékenység 40%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tartósítóipari tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Üzemlátogatás tartósítóipari üzemben
Képzési idő:
40 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Nyersanyagátvétel, minősítés
Segédanyagok, adalékanyagok, ízesítők kiválasztása előkészítése

698

Késztermékek gyártása: hőkezelt, vegyi úton tartósított, erjesztett savanyúságok gyártása
Savanyúság alapanyag hőelvonással tartósítva
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Az 54 541 01 0010 54 11 azonosító számú, Tejipari technikus megnevezésű elágazás szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.1/0509-06
A tananyagelem megnevezése:
Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem elméleti ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a munka-, tűz-, környezetvédelmi, higiéniai és a minőségbiztosítási előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka- és védőruhával szembeni követelmények
B típus Védőeszközök
A típus Biztonságos munka feltételei
B típus Környezetvédelmi, tűzvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkavédelem célja, feladata, területei, szervezete, fontosabb jogszabályai
A biztonságos munkavégzés tárgyi és személyi feltételei
Foglalkozási ártalom fogalma
Az ártalmak csoportosítása, okai, következményei és megelőzési lehetőségek
A tűzvédelem célja, feladatai
Az égés feltételei
Tűzveszélyes anyagok, tűzveszélyességi osztályba-sorolás
Tűzoltó anyagok és eszközök
Tennivalók tűz esetén
Baleset fogalma, csoportosítása, megelőzése
Tennivalók baleset esetében
Az elsősegélynyújtás alapvető szabályai
A környezetvédelem fogalma, jelentősége
A víz, a levegő, a környezet tisztaságának védelme
Szennyvízkezelés, hulladékkezelés. az élelmiszer-iparban alkalmazott környezetvédelmi
berendezések szerepe és fontossága
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.2/0509-06
A tananyagelem megnevezése:
Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a munka-, tűz-, környezetvédelmi, higiéniai és a minőségbiztosítási előírásokat
Felveszi a tevékenységéhez előírt munkaruhát, védőruhát és védőfelszerelést
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka- és védőruhával szembeni követelmények
B típus Védőeszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 50%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
20 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gépek, berendezések biztonságos üzemeltetése, kéziszerszámok biztonságos használata
Munkabiztonsági felszerelések, eszközök, védőruhák, használata
Egyéni és kollektív védőfelszerelések használata a biztonságos munkavégzéshez
Egyéni és kollektív védőeszközök használata a foglalkozási ártalmak csökkentéséhez
Tűzjelzők, tűzoltó-készülékek használatának ismerete
Elsősegélynyújtás alapszinten
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.1/0509-06
A tananyagelem megnevezése:
Minőségbiztosítás, higiénia elmélete az élelmiszeriparban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a munka-, tűz-, környezetvédelmi, higiéniai és a minőségbiztosítási előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkaterület jellemzői
B típus Élelmiszerbiztonság (HACCP) és minőségbiztosítás
A típus Higiéniai követelmények
B típus Tisztító- és fertőtlenítőszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Higiéniás szemlélet
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
61 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az élelmiszer-fertőzés, élelmiszer-mérgezés fogalma
A fertőzéseket, mérgezéseket okozó, jelentősebb mikroorganizmusok csoportosítása,
életfeltételeik, életjelenségeik
A mikrobák szaporodásának gátlása, elpusztításuk lehetőségei
Az élelmiszeripari higiénia személyi, gyártási és kereskedelmi jelentősége
A higiénia fogalma, személyi és tárgyi feltételei
A személyi és környezeti higiénia követelményei
Az élelmiszeriparban alkalmazott tisztító- és fertőtlenítőszerekkel szemben támasztott
követelmények, hatásmechanizmusuk
A fontosabb tisztító- és fertőtlenítőszerek jellemzése
A tisztításhoz használt víz minőségi követelményei
Tisztítási, fertőtlenítési eljárások jellemzése
Kézi és gépi tisztítás
A tisztítás, fertőtlenítés hatásfokát befolyásoló tényezők
A tisztítás, fertőtlenítés eredményességének mérésére szolgáló módszerek
A HACCP fogalma, szerepe, biztosításának lehetőségei
Az élelmiszerek előállítására, forgalomba hozatalára vonatkozó és a termeléssel
kapcsolatos higiéniai ismeretek
Minőség-ellenőrzés, minőségbiztosítás, minőségszabályozás fogalma, szerepe az
élelmiszeriparban
A minőségbiztosítással kapcsolatos feladatok
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.2/0509-06
A tananyagelem megnevezése:
Minőségbiztosítási és higiéniai gyakorlat az élelmiszer-iparban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a munka-, tűz-, környezetvédelmi, higiéniai és a minőségbiztosítási előírásokat
Elvégzi az előírt tisztítási és fertőtlenítési munkákat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Élelmiszerbiztonság (HACCP) és minőségbiztosítás
A típus Higiéniai követelmények
B típus Tisztító- és fertőtlenítőszerek
C típus Takarítási, tisztítási, fertőtlenítési módok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Higiéniás szemlélet
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 50%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
47 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A személyi higiénia biztosítása
Fekete-fehér öltözőrendszer szabályos használata, a személyi higiéniával kapcsolatos
előírások betartása munkavégzés közben
A termék-előállítás higiéniájának biztosítása
Tisztítási, fertőtlenítési feladatok elvégzése
Kézi és gépi tisztítás
Tisztító- és fertőtlenítő anyagok használata, oldatkészítés, töménységellenőrzés
A munkavédelmi és biztonsági előírások betartása a tisztítás, fertőtlenítés során, egyéni
védőfelszerelések, eszközök használata
A tisztítás, fertőtlenítés hatásfokának ellenőrzése, mintavétel
A munkakörhöz kötött, a HACCP-vel kapcsolatos feladatok elvégzése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.1/0509-06
A tananyagelem megnevezése:
A munkaterület átvétele, anyagismeret-elmélet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Átveszi a munkaterületet
Megismeri az elvégzendő feladatot
Felméri a szükséges anyagokat, eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkaterület jellemzői
B típus Munkavégzéshez szükséges alap-, segéd-, járulékos és adalékanyagok
A típus Higiéniai követelmények
A típus Biztonságos munka feltételei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Higiéniás szemlélet
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az élelmiszer-ipari munkaterületek csoportosítása, jellemzése, a munkaterület átvételének
szabályai
A munkavégzés megkezdésének személyi és tárgyi feltételei
Élelmiszer-ipari az alap-, segéd-, járulékos-, adalékanyagok csoportosítása, jellemzése
Élelmiszer-ipari csomagolóanyagok csoportosítása, jellemzése
A gyártástechnológia során felhasználható anyagok csoportosítása, jellemzése, a
késztermék minőségére gyakorolt hatása
Az élelmiszeriparban használt anyagok tárolásának, szállításának, valamint az anyagok
mozgatásának szabályai
A termék gyártásához az anyagszükséglet felmérése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.2/0509-06
A tananyagelem megnevezése:
A munkaterület átvétele, anyagismeret gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Átveszi a munkaterületet
Megismeri az elvégzendő feladatot
Felméri a szükséges anyagokat, eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkaterület jellemzői
B típus Munkavégzéshez szükséges alap-, segéd-, járulékos és adalékanyagok
A típus Higiéniai követelmények
A típus Biztonságos munka feltételei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Higiéniás szemlélet
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
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Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 50%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
20 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkaterület átvétele, az ellenőrzési feladatok elvégzése
Az alap-, segéd-, járulékos-, adalékanyagok és csomagolóanyagok felismerése,
felhasználási lehetőségeinek meghatározása
A gyártástechnológia során felhasználható anyagok felismerése
Az élelmiszeriparban használt anyagok tárolása, szállítása, valamint az anyagok mozgatása
A termék gyártásához az anyagszükséglet összeállítása, előkészítése használatra
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.1/0510-06
A tananyagelem megnevezése:
Az előkészítő műveletek elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Technológiai és/vagy termelési számításokat végez
Átveszi és előkészíti a gyártáshoz szükséges anyagokat
A munka megkezdése előtt ellenőrzi a gépeket, berendezéseket, eszközöket
Felügyeli a gépek, berendezések működését, szükség esetén beavatkozik
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakmai számítások
B típus Nyersanyagátvételi eljárások
B típus A gyártáshoz szükséges gépek, berendezések működési elve
C típus Kéziszerszámok, eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Feladattal vezetett kis csoportos szövegfeldolgozás 50%
Tesztfeladat megoldása 25%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A technológiai számítások alapjai
Alapműveletek, százalékszámolás, arányosság
Mértékegységek
Általános előkészítő műveletek az élelmiszeriparban
A nyersanyagok átvételének és előkészítésének általános szabályai
A nyersanyagok mennyiség- és minőségellenőrzésének alapjai
Az előkészítő műveletekhez általánosan használt gépek, berendezések működési elve,
üzemeltetésének lényeges szabályai, alapvető karbantartási ismeretek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.2/0510-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyártás előkészítő műveletek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Technológiai és/vagy termelési számításokat végez
Átveszi és előkészíti a gyártáshoz szükséges anyagokat
A munka megkezdése előtt ellenőrzi a gépeket, berendezéseket, eszközöket
Felügyeli a gépek, berendezések működését, szükség esetén beavatkozik
Részt vesz a karbantartási munkákban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakmai számítások
B típus Nyersanyagátvételi eljárások
B típus Gépkezelés
C típus A gépek, berendezések karbantartása
C típus Kéziszerszámok, eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
5. szint Komplex eszközhasználati képesség
4. szint Nyersanyagátvételhez szükséges laboreszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések 25%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Műveletek gyakorlása 25%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
20 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyártáshoz szükséges anyagok mennyiségének kiszámítása
A gyártáshoz szükséges anyagok átvétele, előkészítése
A gyártáshoz szükséges anyagok mennyiségének és minőségének ellenőrzése
A gyártáshoz szükséges anyagok előkészítéséhez általánosan használt gépek és
berendezések üzemelés előtti ellenőrzése, működés közbeni felügyelete
Részvétel a napi karbantartási feladatokban
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.1/0510-06
A tananyagelem megnevezése:
A befejező műveletek elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Technológiai és/vagy termelési számításokat végez
Előkészíti, ellenőrzi a csomagolóanyagokat, csomagolja a készterméket
A készterméket átadja a hűtő- vagy tároló raktárnak és/vagy elvégzi a raktározást
A hatályos szabályozások szerint kezeli a képződő hulladékot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakmai számítások
B típus A gyártáshoz szükséges gépek, berendezések működési elve
C típus Kéziszerszámok, eszközök
B típus Csomagolóanyagok, csomagolóeszközök
B típus A raktározás alapelvei
B típus Hűtő- és tároló raktározás
B típus Hulladékkezelési eljárások
D típus Melléktermékek hasznosítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Csomagolási jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Feladattal vezetett kis csoportos szövegfeldolgozás 45%
Tesztfeladat megoldása 15%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Veszteségszámítás, csomagolóanyag-szükséglet kiszámításának matematikai alapjai
A csomagológépek teljesítménye
A befejező műveletek csoportosítása, jellemzése
Az élelmiszeriparban általánosan használt csomagolóanyagok, csomagolóeszközök,
gépek, berendezések csoportosítása, jellemzése
Az élelmiszer-ipari termékek tárolási módjai, tárolási paraméterek
A legjellemzőbb tárolási módok
A befejező műveletek során képződő hulladékok kezelésének szabályai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.2/0510-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyártást befejező műveletek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Technológiai és/vagy termelési számításokat végez
Előkészíti, ellenőrzi a csomagolóanyagokat, csomagolja a készterméket
A készterméket átadja a hűtő- vagy tároló raktárnak és/vagy elvégzi a raktározást
A hatályos szabályozások szerint kezeli a képződő hulladékot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakmai számítások
B típus Gépkezelés
C típus A gépek, berendezések karbantartása
C típus Kéziszerszámok, eszközök
B típus Hűtő- és tároló raktározás
B típus Hulladékkezelési eljárások
D típus Melléktermékek hasznosítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
5. szint Komplex eszközhasználati képesség
3. szint Csomagolási jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
24 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Veszteségszámítás
Csomagolóanyag-szükséglet kiszámítása
Teljesítményszámítás
Csomagolóanyag ellenőrzése, előkészítése
Késztermék csomagolása különböző módszerekkel
Az élelmiszerek raktározása, hűtve tárolása, fagyasztva tárolása
A tárolási paraméterek ellenőrzése
A befejező műveletek során képződő hulladékok kezelése

712

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

244. TANANYAGEGYSÉG

412/1.0/0511-06

Alapmérések

azonosítója

sza
sza

412/1.1/0511-06
412/1.2/0511-06

15
0

0
0

0
18

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

33

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.1/0511-06
A tananyagelem megnevezése:
Az alapmérések elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapanyagot vizsgál és/vagy ellenőriz
Gyártásközi vizsgálatokat végez
Készterméket ellenőriz és/vagy minősít
Előírásoknak megfelelően mintát vesz
Beállítja az előírt paramétereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Laboratóriumi alapmérések, alapműveletek
C típus Fizikai, kémiai, mikrobiológiai vizsgálatok
B típus Mintavétel
B típus Alapanyag-minősítés
B típus Késztermék-minősítés
B típus Gyártásközi ellenőrzések alapelvei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás
Matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Laboratórium
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Laboratóriumi rendszabályok
Az élelmiszervizsgálatokhoz általánosan használt laboratóriumi eszközök csoportosítása,
jellemzése
A vegyszerek kezelésének, felhasználásának szabályai
A tömegmérés mértékegységei, eszközei, szabályai
A térfogatmérés mértékegységei, eszközei, szabályai
A sűrűségmérés módszerei, eszközei, mértékegységei
Szabályos mintavétel
Alapanyagok ellenőrzése, vizsgálata, az alkalmazható módszerek
Gyártásközi vizsgálatok fogalma, szükségessége, alkalmazható módszerei
Késztermékek vizsgálata, alkalmazható módszerek
Érzékszervi bírálat szempontjai, az élelmiszerek minősítése
A mikrobiológiai vizsgálatok célja, általánosan használt módszerei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.2/0511-06
A tananyagelem megnevezése:
Alapmérések gyakorlati megoldásai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapanyagot vizsgál és/vagy ellenőriz
Gyártásközi vizsgálatokat végez
Készterméket ellenőriz és/vagy minősít
Előírásoknak megfelelően mintát vesz
Beállítja az előírt paramétereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Laboratóriumi alapmérések, alapműveletek
C típus Fizikai, kémiai, mikrobiológiai vizsgálatok
B típus Mintavétel
B típus Alapanyag-minősítés
B típus Késztermék-minősítés
B típus Gyártásközi ellenőrzések alapelvei
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Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mennyiségérzék
4. szint Labortechnikai eszközök használata
5. szint Elemi számolási készség
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás
Matematikai készség
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések 40%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 25%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Műveletek gyakorlása 15%
A képzési helyszín jellege:
Laboratórium
Szaktanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Eszközismeret, vegyszerismeret
Az eszközök tisztántartása
Tömeg-, térfogat- és sűrűségmérés
Mintavétel
Alapanyagok fizikai, kémiai, mikrobiológiai vizsgálata
Gyártásközi vizsgálatok mintavételi helyein mintavétel
Gyártásközi fizikai, kémiai és mikrobiológiai vizsgálatok
Késztermékek fizikai, kémiai, mikrobiológiai vizsgálata, minősítése
Az élelmiszervizsgálatok eredményeinek megadása, értékelése manuálisan és/vagy
számítógéppel
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.1/0511-06
A tananyagelem megnevezése:
A dokumentálás alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Adatot rögzít, feldolgoz, szolgáltat, dokumentál
Elkészíti az előírt összesítőket, jelentéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Adatok bevitele, számítógépes feldolgozása
C típus Dokumentumok, naplók vezetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás
Matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
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Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az adatrögzítés, dokumentálás, adatszolgáltatás szükségessége, alapvető szabályai
Összesítők, jelentések készítésének célja, szempontjai, eredményeinek felhasználhatósága

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.2/0511-06
A tananyagelem megnevezése:
Dokumentálás a gyakorlatban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Adatot rögzít, feldolgoz, szolgáltat, dokumentál
Elkészíti az előírt összesítőket, jelentéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Adatok bevitele, számítógépes feldolgozása
C típus Dokumentumok, naplók vezetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás
Matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Szaktanterem
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Számítógépes programok (Word, Excel, egyéb) használata az adatfeldolgozásban
Az élelmiszertermelésben használt összesítők, jelentések, dokumentációk elkészítése
Az élelmiszertermelésben használt nyomtatványok kitöltése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.1/0511-06
A tananyagelem megnevezése:
A vállalkozási és kereskedelmi ismeretek elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vállalkozást indít, működtet
Kereskedelmi tevékenységet folytat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gazdálkodási alapismeretek
C típus Vállalkozási alapismeretek
C típus Kereskedelmi és marketing alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás
Matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
25 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vállalkozási lehetőségek, az élelmiszer-ipari tevékenység lehetséges jogi formái
A legfontosabb közgazdasági alapfogalmak, a gazdaságossági és hatékonysági mutatók
A bizonylatolás alapelvei, a bizonylatok és számlák kezelésének szabályai
A vállalkozás létrehozása
A vállalkozás indításához szükséges engedélyek, az indítást engedélyező hatóságok,
szükséges iratok, dokumentumok
Az Európai Unióban elfogadott szakmai önéletrajz tartalmi jellemzői
Üzleti terv fogalma, készítéséhez szükséges alapismeretek
A vállalkozás működtetésével kapcsolatos feladatok
Társadalombiztosítási, adózási, leltározási, munkajogi alapismeretek
Leltározási, árképzési alapismeretek
A marketing jelentősége, szerepe
A kommunikáció alkalmazásának alapjai
A hitelfelvétel általános szabályai
A szerződés fogalma, a szerződéskötés alapvető szabályai
A számlakiállítás és számlakiegyenlítés alapvető szabályai
A fontosabb bizonylatok kitöltésének szabályai
Kereskedelmi tevékenység folytatásának alapszabályai
Általánosan használt bolti eszközök, berendezések kezelésének alapvető szabályai
Élelmiszerek forgalmazásának, tárolásának, szállításának higiéniai szabályai
A bolti eladás alapvető előírásai
Viselkedés és kommunikáció az eladás során
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.2/0511-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalkozás működtetése, kereskedelmi tevékenység
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vállalkozást indít, működtet
Kereskedelmi tevékenységet folytat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gazdálkodási alapismeretek
C típus Vállalkozási alapismeretek
C típus Kereskedelmi és marketing alapismeretek
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Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Mennyiségérzék
3. szint Köznyelvi beszédkészség
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Numerikus gondolkodás
Matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság
Elkötelezettség
Kézügyesség
Elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanbolt
Számítógép-terem
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Önéletrajz írás
Alapdokumentumok kitöltése
Szerződésformák elkészítése
Adózási dokumentumok kitöltése
Számlakészítés
Számítógépes programok (Word, Excel, egyéb) használata a feladatok elvégzéséhez
Bolti eszközök, berendezések kezelése, próbaeladás
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.1/1129-06
A tananyagelem megnevezése:
Élelmiszertechnológiák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Oktatást szervez, tart
Továbbképzést tart és képzésben részesül
Gyártás és gyártmányfejlesztésre javaslatot tesz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkaterület technológiai folyamatának ismerete
B típus Gyártás és gyártmányfejlesztési ismeretek
B típus Termelési terv ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Döntésképesség
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 30%
Technológiai minták elemzése 30%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Termelő tanműhely
Alapozó tanműhely
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alapfogalmak ismerete: technológiai folyamat, művelet, azok jellemzői
Az élelmiszeripar általános technológiai folyamatai, gépek teljesítménye, különböző
munkafolyamatok munkaerőigénye
Gyártástechnológiai folyamatok
Késztermékek csoportosítása, jellemzői
A piaci igények felmérése, gyártmányfejlesztés előkészítése, tárolási próbák, minősítések
Az éves, havi, napi termelési terv készítésének menete, amely a beérkezett alapanyag és
kereskedelem igényének megfelelően készül
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.1/1129-06
A tananyagelem megnevezése:
Szabályozók az élelmiszeriparban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és betartatja a vagyon- és titokvédelmi előírásokat
Betartja és betartatja az élelmiszer-higiéniáról szóló jogszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Környezetvédelem és az élelmiszeripar kapcsolata
B típus Hulladékok és jellemzői
B típus Veszélyes hulladékok ismerete
B típus Vízvédelem
B típus Levegővédelem
B típus Zajvédelem
B típus Jó Higiéniai Gyakorlatot (GHP)
B típus ISO-szabványsorozat
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
2. szint ECDL 7. m Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
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Tanulói tevékenységformák:
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Könyvtár
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
60 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az élelmiszertörvény és környezetvédelmi törvény ismerete
Élelmiszeripari vállalkozás létesítésének feltételei
Élelmiszerbiztonság
A hulladékok törvény szerinti csoportosítása, jellemzői, kezelésük
A veszélyes hulladékok jellemzői
A víz szerepe az élelmiszeriparban, a vízvédelem előírásai
Zajvédelem az élelmiszeriparban
A levegő védelme az élelmiszeriparban
Higiéniai előírások az élelmiszeriparban
HACCP
Minőségbiztosítási rendszerek jellemzői
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.1/1129-06
A tananyagelem megnevezése:
Informatikai ismeretek alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Informatikai eszközöket használ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Létszámszükséglet meghatározásának ismerete
B típus Gépszükséglet meghatározásának ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m Adatbázis-kezelés
2. szint ECDL 6. m Prezentáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 50%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 50%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Tanterem
Képzési idő:
37 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
725
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/4.1/1129-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai számítások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Létszámszükségletet határoz meg
Gépszükségletet határoz meg
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Létszámszükséglet meghatározásának ismerete
B típus Gépszükséglet meghatározásának ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
2. szint ECDL 4. m Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m Adatbázis-kezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 60%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 40%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Tanterem
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Képzési idő:
50 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkafolyamatoknál a hatékony munkavégzéshez szükséges létszám felmérése,
folyamatmodellezés
A tervezett mennyiség ismeretében a kiszolgálógépek számának meghatározása (vevői
igények ismerete)
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.1/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
A szétválasztó műveletek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tisztítóműveleteket hajtat végre
Osztályozást végeztet, ellenőriz
Válogatást végeztet, ellenőriz
Szűrést végeztet, ellenőriz
Szeparálást végeztet, ellenőriz
Ülepítést végeztet, ellenőriz
Sajtolást, préselést végeztet, ellenőriz
Szitálást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Tisztító műveletek jellemzői
B típus Osztályozás, válogatás jellemzői, módjai
B típus Ülepítés ismerete
B típus Szűrés ismerete
B típus Sajtolás, préselés jellemzői
B típus Szitálás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 60%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tisztítóműveletek célja, módjai, azok követelményei: mosás, szár-, mag-, héjeltávolítás
jellemzői
Az osztályozás és válogatás elvi magyarázata, szempontjai, követelmények ismerete
Az ülepítés mint fizikai szétválasztás elmélete
A különböző fázisokból álló anyag szétválasztása gravitációs és centrifugális erőtérben
A szűrés mint egyszerű szétválasztó művelet, folyadékból vagy gázból alakos részecskék
leválasztása, ennek elmélete
Préseléssel, sajtolással nyomáskülönbség létrehozásával végezhető művelet, amely alak,
forma kialakítására, illetve léelválasztásra irányul
Préselés során a sejtnedv leválasztásának elve, befolyásoló tényezők
A szitálás, mint szétválasztó művelet jellemzői
Követelmények a szitákkal szemben
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.2/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
A szétválasztás gyakorlati megoldása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tisztítóműveleteket hajtat végre
Osztályozást végeztet, ellenőriz
Válogatást végeztet, ellenőriz
Szűrést végeztet, ellenőriz
Szeparálást végeztet, ellenőriz
Ülepítést végeztet, ellenőriz
Sajtolást, préselést végeztet, ellenőriz
Szitálást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Tisztító műveletek jellemzői
B típus Osztályozás, válogatás jellemzői, módjai
B típus Ülepítés ismerete
B típus Szűrés ismerete
B típus Sajtolás, préselés jellemzői
B típus Szitálás
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
40 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tisztítóműveletek végrehajtása
A mosás, szár-, mag-, héjeltávolítás végrehajtása, követelmények a berendezések
működtetésével szemben
Az osztályozás, válogatás végrehajtása, követelmények a berendezések működésével
szemben
Az ülepítés gyakorlati megvalósítása, befolyásoló tényezők
A szűrés gyakorlati alkalmazása, az anyag előkészítése, változások, szűrési módok
gyakorlati megvalósítása
A préselés gyakorlati megvalósítása, a léhozamot befolyásoló tényezők
A szitálás gyakorlati alkalmazása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.1/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
A víz jellemzői, felhasználása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vízelőkészítést végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vízelőkészítés módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 60%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
5 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vízzel szemben támasztott követelmények
A víz jellemzői, felhasználása
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.2/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízelőkészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vízelőkészítést végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vízelőkészítés módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
5 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A víz összetevőinek meghatározása
Előkészítése a késztermékektől függően
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.1/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
A homogenizálás elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Aprító műveletet végeztet, ellenőriz (kézzel és/vagy géppel)
Homogenizálást végeztet, ellenőriz (oldás, keverés, egyneműsítés)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Aprító műveletek célja, módjai, alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
Írásos elemzések készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az aprítás célja, módjai, az aprítási fok jelentősége
Az aprítás energiaigénye, berendezések
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.2/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
A homogenizálás gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Aprító műveletet végeztet, ellenőriz (kézzel és/vagy géppel)
Homogenizálást végeztet, ellenőriz (oldás, keverés, egyneműsítés)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Aprító műveletek célja, módjai, alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
20 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az aprítás gyakorlati megvalósítása
A berendezések megválasztása, működtetése
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254. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/4.1/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
Kalorikus műveletek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előfőzést, főzést végeztet, ellenőriz
Sütést végeztet, ellenőriz
Pörkölést végeztet, ellenőriz
Besűrítést, bepárlást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Előfőzés, főzés, sütés, pörkölés jellemzői, paraméterei, folyamatai
B típus Bepárlás folyamata, végrehajtásának ismerete
B típus Szárítás jellemzői, folyamatai, végrehajtásának ismerete
B típus Pasztőrözés célja, módjai, alkalmazásának ismerete
B típus Sterilezés jellemzői, végrehajtásának ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Csomagolási jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
87 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az előfőzés, főzés, sütés, pörkölés hőközléssel járó művelet, mely megváltoztatja a
nyersanyag tulajdonságait
A változások magyarázata, befolyásoló tényezők
A bepárlás, híg levek koncentrálása forralással
A művelet módjai-, azok jellemzői és alkalmazása a gazdaságosság figyelembe vételével
A sterilezés hőközlésen alapuló tartósító eljárás
Elmélete, befolyásoló tényezők
A mikroorganizmusok elpusztítására irányuló kalorikus művelet, általában a vegetatív
alakok pusztítását jelenti
Az elmélete, módjai és azok jellemzői
Befolyásoló tényezők, hőbehatolás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/4.2/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
Kalorikus műveletek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előfőzést, főzést végeztet, ellenőriz
Sütést végeztet, ellenőriz
Pörkölést végeztet, ellenőriz
Besűrítést, bepárlást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Előfőzés, főzés, sütés, pörkölés jellemzői, paraméterei, folyamatai
B típus Bepárlás folyamata, végrehajtásának ismerete
B típus Szárítás jellemzői, folyamatai, végrehajtásának ismerete
B típus Pasztőrözés célja, módjai, alkalmazásának ismerete
B típus Sterilezés jellemzői, végrehajtásának ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Csomagolási jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Élelmiszeripari laboratórium
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
70 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hőközlő műveletek módjai, alkalmazása, a berendezések elvi működése, működtetése
A műveletet befolyásoló tényezők, a műveletek ellenőrzése
Oldatok készítése
A bepárlás módjai, végrehajtása
Bepárlás légköri nyomáson és légritkított térben
Berendezései
A sterilezés alkalmazása az élelmiszerek tartósítására
Gyakorlati megvalósítás
A pasztőrözés végrehajtása, a közönséges és egyéb pasztőrözési eljárások
Szakaszos és folytonos berendezések működtetése
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255. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/5.1/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagátadási műveletek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szárítást végeztet, ellenőriz
Fermentálást végeztet, ellenőriz
Érlelést végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szárítás jellemzői, folyamatai, végrehajtásának ismerete
B típus Fermentálás folyamatainak ismerete
B típus Érlelés folyamata, jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
Írásos elemzések készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
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Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szárítás a nyersanyagok szabadvíz tartalmának csökkentése
A szárítás folyamata, szakaszai, befolyásoló tényezők
Fermentálás
A folyamat lejátszódása, szakaszai, befolyásoló tényezők
Az érlelés során lejátszódó folyamatok, változások
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/5.2/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagátadási műveletek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szárítást végeztet, ellenőriz
Fermentálást végeztet, ellenőriz
Érlelést végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szárítás jellemzői, folyamatai, végrehajtásának ismerete
B típus Fermentálás folyamatainak ismerete
B típus Érlelés folyamata, jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
20 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szárítás módjai, berendezései és azok működtetése
A paraméterek helyes megválasztása
A fermentálás alkalmazása a termékek gyártása során
A folyamatok szabályozása, paraméterek megválasztása
Az érlelés szabályozása a termékek gyártástechnológiai folyamataiban
740

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

256. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/6.1/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
A hőelvonás elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hűtést végeztet, ellenőriz
Fagyasztást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hűtés, fagyasztás jellemzői, folyamatai, paraméterei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
Írásos elemzések készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hőelvonás hatása az élő szervezetekre, az előidézett változások
Követelmények a művelettel szemben
A hideg energia előállítása
A fagyasztás elmélete, változások, módok és jellemzői
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/6.2/1130-06
A tananyagelem megnevezése:
Hőelvonás a gyakorlatban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hűtést végeztet, ellenőriz
Fagyasztást végeztet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hűtés, fagyasztás jellemzői, folyamatai, paraméterei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
20 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hőelvonás alkalmazása a nyersanyag tárolása során
A fagyasztás módjai, fagyasztott termékek tárolása, a paraméterek megválasztása
Változások a hőelvonás során
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257. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/1.1/1141-06
A tananyagelem megnevezése:
Nyersanyag, tejfeldolgozás mikrobái
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Natúr és ízesített terméket gyártat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai anyagok, paraméterek ismerete
B típus A lejátszódó folyamatok ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Elemzés készítése tapasztalatokról 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
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Képzési idő:
52 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tej, mint a tejipar nyersanyagának ismerete: összetétele, alkotórészei és jellemzésük,
tulajdonságaik (fizikai, kémiai, biológiai, kolloid, érzékszervi)
A tej összetételét és tulajdonságait befolyásoló tényezők
A tejfeldolgozás hasznos mikrobái, káros mikrobái
A mikroorganizmusok életfeltételei és azok irányítása, életfolyamatai
A tej gyakoribb hibái: takarmány, mikrobiológiai, kémiai eredetűek
Állatbetegségek és gyógyításuk közben fellépő hibák
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.1/1141-06
A tananyagelem megnevezése:
A tej termelése és elsődleges kezelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Natúr és ízesített terméket gyártat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai (tejipari) műveletek ismerete
B típus Technológiai anyagok, paraméterek ismerete
B típus A lejátszódó folyamatok ismerete
B típus Tejipari gépek és berendezések feladatainak, működésének ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Elemzés készítése tapasztalatokról 5%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
35 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tej nyerése
A tej fertőződése
A nyerstej elsődleges kezelése a termelőhelyen vagy gyűjtőcsarnokban
Higiénia a tejházban, gyűjtőcsarnokban
A nyerstej felvásárlási rendszere
A nyerstej minőségi és mennyiségi átvétele
A termelői tejjel szemben támasztott követelmények
Szállító és anyagmozgató berendezések ismerete
Tejtároló berendezések
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.2/1141-06
A tananyagelem megnevezése:
A tej általános kezelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Natúr és ízesített terméket gyártat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai (tejipari) műveletek ismerete
B típus Technológiai anyagok, paraméterek ismerete
B típus A lejátszódó folyamatok ismerete
B típus Tejipari gépek és berendezések feladatainak, működésének ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Elemzés készítése tapasztalatokról 5%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
55 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tej tisztítása, fölözése, zsírtartalmának beállítása, hőkezelése, pasztőrözése, hűtése,
homogénezése
A pasztőrözött tejtermékek gyártásának speciális műveletei (rekombinálás-reemulgeálás,
alvasztás, habosítás, melegen töltés, utólagos hőkezelés)
Az anyagok mechanikai szétválasztására szolgáló berendezések ismerete
A tejfeldolgozás alapvető kalorikus berendezései (tartályszerű, átfolyásos rendszerű
hőkezelő berendezések, ultrapasztőrök, sterilező berendezések, termosztátok) ismerete

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/2.3/1141-06
A tananyagelem megnevezése:
Natúr és ízesített tejipari termékek gyártásának gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Natúr és ízesített terméket gyártat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai (tejipari) műveletek ismerete
B típus Tejipari gépek és berendezések feladatainak, működésének ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Matematikai készségek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 35%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 15%
Technológiai minták elemzése 5%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 5%
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A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
85 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Termelés szervezése, irányítása
Gépek, berendezések beállítása, biztonságos üzemeltetése, karbantartása
Termékek gyártása, melléktermékek kezelése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

259. TANANYAGEGYSÉG

412/3.0/1141-06

Vaj gyártása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.1/1141-06
A tananyagelem megnevezése:
A vajgyártás nyersanyagai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vajgyártást végeztet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai anyagok, paraméterek ismerete
B típus A lejátszódó folyamatok ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Elemzés készítése tapasztalatokról 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
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Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alapfogalmak ismerete
Vaj és vajkészítmények csoportosítása
Táplálkozásélettani jelentőség ismerete
A vaj összetétele
A vaj alkotórészeinek jelentősége
A vaj fizikai szerkezete
A vajgyártás nyersanyagai (alapanyagok, segédanyagok, leggyakoribb alapanyaghibák)

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.2/1141-06
A tananyagelem megnevezése:
A vaj gyártásának műveletei és folyamatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vajgyártást végeztet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai (tejipari) műveletek ismerete
B típus Technológiai anyagok, paraméterek ismerete
B típus A lejátszódó folyamatok ismerete
B típus Tejipari gépek és berendezések feladatainak, működésének ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Elemzés készítése tapasztalatokról 5%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
42 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alapanyag átvételének és kezelésének ismerete
A tejszín pasztőrözése, szellőztetése és hűtése
A tejszín érlelésének módjai
A tejszín színezése, köpülése
A vaj mosása, gyúrása
A vaj víz és pH-értékének beállítása
A vaj tárolása, utószilárdulása és átgyúrása
Vajgyártó berendezések ismerete (szakaszos és folyamatos üzemű vajkészítő
berendezések)
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.3/1141-06
A tananyagelem megnevezése:
Különböző típusú vajak és vajkészítmények gyártása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vajgyártást végeztet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai (tejipari) műveletek ismerete
B típus Tejipari gépek és berendezések feladatainak, működésének ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Elemzés készítése tapasztalatokról 5%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szakaszos vajgyártás köpülőben (édestejszín-vaj gyártása szakaszos köpülőben,
savanyútejszín-vaj gyártása szakaszos köpülővel)
Folytonos köpüléses vajgyártás (édestejszín-vaj gyártása folytonos vajgyártó
berendezéssel, savanyútejszín-vaj gyártása folytonos vajgyártó berendezéssel)
Vajkészítmények gyártása (víz a zsírban, zsír a vízben emulziószerkezetű
vajkészítmények)
A vajkrémgyártás technológiájának ismerete
Vajpor
Keverőberendezések, homogénezők
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/3.4/1141-06
A tananyagelem megnevezése:
A vajgyártás gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vajgyártást végeztet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai (tejipari) műveletek ismerete
B típus Tejipari gépek és berendezések feladatainak, működésének ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Matematikai készségek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 35%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 15%
Technológiai minták elemzése 5%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 5%
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A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
82 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Termelés szervezése, irányítása
Gépek, berendezések beállítása, biztonságos üzemeltetése, karbantartása
Termékek gyártása, melléktermékek kezelése
Vajgyártás számításai
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

260. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/4.1/1141-06
A tananyagelem megnevezése:
A sajtgyártás elmélete, nyersanyagai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Túrót, sajtot gyártat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai anyagok, paraméterek ismerete
B típus A lejátszódó folyamatok ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Elemzés készítése tapasztalatokról 5%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A sajt fogalma, táplálkozás-élettani jelentősége, a sajtok összetétele, csoportosítása,
szerkezete
A sajtgyártás elmélete: a tej alvadása (oltós, savas, vegyes), az alvadék szerkezete, az
alvadék zsugorodása, a sajt érlelése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/4.2/1141-06
A tananyagelem megnevezése:
A sajtgyártás műveletei és folyamatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Túrót, sajtot gyártat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai (tejipari) műveletek ismerete
B típus Technológiai anyagok, paraméterek ismerete
B típus A lejátszódó folyamatok ismerete
B típus Tejipari gépek és berendezések feladatainak, működésének ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Matematikai készségek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Elemzés készítése tapasztalatokról 5%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
55 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapanyag átvétele és előtárolása
A sajttej kezelése
A kádtej előkészítése, alvasztása
Az alvadék kidolgozása, különleges kezelése, formázása
A sajtok préselése, megjelölése, sózása, érlelése, tárolása, csomagolása, szállítása
Sajtgyártási számítások
Anyagok mechanikai szétválasztására szolgáló berendezések (tejipari szűrők,
alavadékcsurgató, alvadékformázó- és préselő berendezések, sajtprések, centrifugák)

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/4.3/1141-06
A tananyagelem megnevezése:
Fontosabb sajtféleségeink és gyártástechnológiájuk
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Túrót, sajtot gyártat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai (tejipari) műveletek ismerete
B típus Technológiai anyagok, paraméterek ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Terhelhetőség
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Elemzés készítése tapasztalatokról 5%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fontosabb sajtféleségeink jellemzése
Egyes sajtféleségek gyártástechnológiája (Pannónia, Hajdú, Trappista, Lajta, Kamamber,
Csemege, rögös állományú étkezési túró, krémtúró gyártása)
A sajtok minősítésének ismerte
A sajtok gyakoribb hibái
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/4.4/1141-06
A tananyagelem megnevezése:
Ömlesztett sajt gyártása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Túrót, sajtot gyártat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai (tejipari) műveletek ismerete
B típus Technológiai anyagok, paraméterek ismerete
B típus Tejipari gépek és berendezések feladatainak, működésének ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Matematikai készségek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Elemzés készítése tapasztalatokról 5%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ömlesztett sajt fogalma, csoportosítása, összetétel, szerkezet, gyártásának jelentősége
A sajtömlesztés elmélete, nyersanyagai
Az ömlesztettsajt-gyártás műveletei és folyamatai (alapanyag kiválasztása, előkészítése,
keverék összeállítása, próbaömlesztés, ömlesztés, homogenizálás, ultrapasztőrözés,
sterilezés, adagolás, csomagolás, hűtés, füstölés, tárolás)
Vágható, kenhető, krémszerűen kenhető ömlesztett sajtok gyártása
Ömlesztett sajtok minősítése, gyakoribb hibái
Tejipari aprító- és keverő berendezések ismerete
Tejipari kalorikus célberendezések ismerete (alvadékkészítők, sajtömlesztők)
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/4.5/1141-06
A tananyagelem megnevezése:
Túró- és sajtgyártás gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Túrót, sajtot gyártat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai (tejipari) műveletek ismerete
B típus Tejipari gépek és berendezések feladatainak, működésének ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Matematikai készségek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 35%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 15%
Technológiai minták elemzése 5%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 5%
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A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
126 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Termelés szervezése, irányítása
Gépek, berendezések beállítása, biztonságos üzemeltetése, karbantartása
Termékek gyártása, melléktermékek kezelése
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412/5.0/1141-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/5.1/1141-06
A tananyagelem megnevezése:
Savanyított tejtermékek gyártásának elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Savanyított terméket gyártat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai (tejipari) műveletek ismerete
B típus Technológiai anyagok, paraméterek ismerete
B típus Tejipari gépek és berendezések feladatainak, működésének ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Matematikai készségek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Elemzés készítése tapasztalatokról 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
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Képzési idő:
45 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alapanyagok, segédanyagok, szintenyészetek ismerete
Pasztőrözött tejszínkészítmények, savanyú tejkészítmények gyártása
Keverő, hőkezelő, hűtő, habosító, töltő-csomagoló berendezések ismerete
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/5.2/1141-06
A tananyagelem megnevezése:
Savanyított tejtermékek gyártásának gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Savanyított terméket gyártat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai (tejipari) műveletek ismerete
B típus Tejipari gépek és berendezések feladatainak, működésének ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 35%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 15%
Technológiai minták elemzése 5%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 5%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
66 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Termelés szervezése, irányítása
Gépek, berendezések beállítása, biztonságos üzemeltetése, karbantartása
Termékek gyártása, melléktermékek kezelése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/6.1/1141-06
A tananyagelem megnevezése:
Tartósított tejtermékek gyártása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Sűrített, porított terméket gyártat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai (tejipari) műveletek ismerete
B típus Technológiai anyagok, paraméterek ismerete
B típus Tejipari gépek és berendezések feladatainak, működésének ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Matematikai készségek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Elemzés készítése tapasztalatokról 5%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
55 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tartósított tejtermékek fogalma, összetételük, csoportosításuk, jelentőségük
A tartósított tejtermékek nyersanyagai
A tartósított tejtermékek gyártásának műveletei és folyamatai (hőkezelés, besűrítés,
homogénezés, adalékanyagok bevitele, sűrítmény hűtése, kristályosítása, szárítás)
A tejpor hűtése, csomagolása, tárolása
Jellemző tulajdonságai, minőségét befolyásoló tényezők
Az instantizálás
A cukrozott sűrített tej gyártása, a hengerszárításos, instant és porlasztásos tejporgyártás
ismerete
Tejipari besűrítők, szárítóberendezések, porítóberendezések ismerete
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
412/6.2/1141-06
A tananyagelem megnevezése:
Tartósított tejtermékek gyártásának gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Sűrített, porított terméket gyártat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai (tejipari) műveletek ismerete
B típus Tejipari gépek és berendezések feladatainak, működésének ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gépelemek-rajz olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 35%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 15%
Technológiai minták elemzése 5%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 5%
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A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
79 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Termelés szervezése, irányítása
Gépek, berendezések beállítása, biztonságos üzemeltetése, karbantartása
Termékek gyártása, melléktermékek kezelése
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