HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ
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,
– a 31 541 01 1000 00 00 aonosító számú Húsipari termékgyártó 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: 31 541 01 1000 00 00
A szakképesítés megnevezése:

Húsipari termékgyártó

Szakképesítések köre:
Elágazások:

nincsenek

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

7211
2
30 %
70 %

Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van
1 év
Időtartama (évben vagy félévben):
Szintvizsga (iskolai rendszerben):
nem szervezhető
Ha szervezhető, mikor:
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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
szaktanterem
tanbolt

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
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:
a képzés megkezdhető a 8/2008. (I.23.) FVM rendelet 3.
Bemeneti kompetenciák:
számú
mellékletében
az
élelmiszer-ipari
szakmacsoportra
meghatározott
kompetenciák
birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a
szakképzést előkészítő évfolyam keretében is, vagy
Iskolai előképzettség:
nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú
iskolai végzettség
Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:
Pályaalkalmassági követelmények:
nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények:
nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges

5.

A szakképesítés, elágazások munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
7211

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Húsfeldolgozó (hentes, mészáros), hal- és baromfi-feldolgozó

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Felkészül a munkára
Előkészíti a munkafolyamatot
Elsődleges feldolgozást és megelőző műveleteket végez
Darabolást, csontozást végez
Másodlagos feldolgozást végez
Félkész és készételeket készít
Hőkezelt húskészítményeket gyárt
Sózott, pácolt húskészítményeket gyárt
Nyersen érlelt kolbászokat, szalámikat gyárt
Konzervet készít
Befejező műveleteket végez
Eszközöket használ, gépeket kezel, berendezéseket üzemeltet
Betartja a tevékenységére vonatkozó törvényeket, rendeleteket, utasításokat
Adminisztrációs munkát végez
Értékesítéssel kapcsolatos tevékenységet végez
Alapméréseket végez

azonosító száma
33 541 06 0000 00 00
51 541 01
6.

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
megnevezése
Tartósítóipari termékgyártó
Vágóállat-minősítő

A képzés célja

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez
szükséges kompetenciák elsajátíttatása.
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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).

4

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
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0510-06 Gyártás előkészítése és befejezése
A szakmai követelménymodul tartalma:
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
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0511-06 Mérések, dokumentálás, gazdálkodás
A szakmai követelménymodul tartalma:
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
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Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
Módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Numerikus gondolkodás
Matematikai készség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0544-06 Elsődleges feldolgozás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Állatot átvesz
Vágásra előkészít
Kábítást végez
Vág, vagy szúr, elvéreztet, vért kezel
Szőrtelenít, tisztít
Bőrt fejt
Elvégzi a kopasztást
Pikkelyez
Testet mos
Testet bont, zsigerel, tisztít
Testet hasít, tisztít
Belsőséget kezel
Bélgarnitúrát kezel
Előhűtést végez
Zsírszövetet feldolgoz, olvasztást, szétválasztást végez
Emlősállatot elsődlegesen feldolgoz
Baromfi-féléket elsődlegesen feldolgoz
Halat feldolgoz
Testtáji darabolást végez
Testet húsrészekre bont, filéz
Húsrészekre formáz, csontoz
Húsokat osztályoz
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Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D Szarvasmarha fajták és típusok
B Szarvasmarha csontváza, szövetei, testtájai, izomcsoportjai, üregi szervei
D Sertésfajták és típusok
B Sertés csontváza, szövetei, testtájai, izomcsoportjai, üregi szervei
B Halak fajtái szervei
B Baromfi-fajták, testtájai, csontváza, szervei
B Juh-fajták és típusok, szövetei, üregi szervei
C A felvásárlás minőségi követelményei, szerződések
C Szállítási követelmények, jellemző sérülések
C Pihentetés, koplaltatás, itatás, tisztítás
B Kábítás
B Szúrás, véreztetés
B Testmosás, szőrtelenítés, pikkelyezés
B Bőrfejtés
B Bontás
B Hasítás
B Húsvizsgálat
B Mérlegelés, minősítés
B Melléktermékek feldolgozása
C Marhavágás
C Sertésvágás
C Baromfivágás
C Halfeldolgozás
C Sertés húsrészei, csontjai, darabolása
C Sertéshúsok konyhatechnikai felosztása
C Marha első és hátsó negyedének részei, csontjai, darabolása
C Marhahúsok konyhatechnikai felosztása
C Baromfi részei, csontjai, darabolása
D Elsődleges feldolgozás berendezései
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Mennyiségérzék
5
Kések, szúró-, vágóeszközök használata
5
Elektromos eszközök használata
4
Szállító eszközök használata
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Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Látás
Kézügyesség
Stabil kéztartás
Erős fizikum
Monotónia-tűrés
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelem-összpontosítás
Intenzív munkavégzés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0519-06 Hús- és tartósítóipari nyersanyag-feldolgozás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Kever
Zárást végez
Zárást ellenőriz
Hőkezelést végez
Hőelvonással tartósít
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Keverés célja és alkalmazásának
B Légtelenítés módjai és alkalmazhatósága
B Zárás célja, alkalmazása a csomagolóedénytől függetlenül
B Zárás ellenőrzésének módjai, a csomagolóedény anyagától függően
B Hőkezelés magyarázata, módjai, befolyásoló tényezők
B Hőkezelés berendezései és azok működése
B Hőelvonás lényege, módjai, befolyásoló tényezők
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
Olvasott szakmai szöveg megértése
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Személyes kompetenciák:
Önállóság
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Módszerkompetenciák:
Következtetési képesség, logikus gondolkodás
Logikus gondolkodás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0545-06 Másodlagos feldolgozás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Anyagokat előkészít anyagnorma szerint
Anyagokat aprít
Fűszerez
Pácoldatot készít, sóz, pácol
Tölti a terméket
Formázást végez
Füstölést végez
Érlelést végez
Szeparálást végez
Porítást végez, kezeli a berendezést
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Hús összetétele, felépítése, húsban végbemenő folyamatok, osztályozás
C Romlások fajtái
C Kémiai tartósítás alatti folyamatok, módjai
C Biológiai tartósítás alatti folyamatok, módjai
C Gyártási szalonna
C Belsőségek
B Jelleg-, íz- és színkialakítók
C Természetes, mesterséges belek és burkoló anyagok
C Csomagolóanyagok
D Másodlagos feldolgozás berendezései
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A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Mennyiségérzék
3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3
Információforrások kezelése
3
Húsipari gépek, berendezések rajzának olvasása, értelmezése
3
Testi ügyesség
3
Elemi számolási készség
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Precizitás
Tűrőképesség
Társas kompetenciák:
Segítőkészség
Kapcsolatteremtő készség
Módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Rendszerben való gondolkodás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0546-06 Késztermékgyártás és- értékesítés a húsiparban
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Emlősállatok feldolgozásával félkész- és készételeket készít
Baromfifélék feldolgozásával félkész- és készételeket készít
Hal feldolgozásával félkész- és készételeket készít
Emlősállatok feldolgozásával hőkezelt húskészítményeket gyárt
Baromfi-félék feldolgozásával hőkezelt húskészítményeket gyárt
Emlősállatok feldolgozásával sózott, pácolt húskészítményeket gyárt
Baromfi-félék feldolgozásával sózott, pácolt húskészítményeket gyárt
Halak feldolgozásával sózott, pácolt húskészítményeket gyárt
Emlősállatok feldolgozásával nyersen érlelt kolbászokat, szalámikat gyárt
Baromfi-félék feldolgozásával nyersen érlelt kolbászokat, szalámikat gyárt
Emlősállatok feldolgozásával konzervet készít
Baromfi-félék feldolgozásával konzervet készít
Halak feldolgozásával konzervet készít
Kiskereskedelemben húst és húskészítményt értékesít, kiszolgál
Anyagokat átvesz, raktároz
Hús, húskészítmény pultra történő előkészítését végzi
Vevőket szolgál ki
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Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Hőkezeléssel készült termékek gyártása
C Kolbászok, szalámi-félék gyártása
C Pácolt, füstölt, főtt, lángolt, érlelt, formázott termékek gyártása
C Húskonzervek készítése
C Étkezési szalonna, tepertő és tepertőkrém gyártása
C Kereskedelmi alapismeretek
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Mennyiségérzék
3
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Húsipari gépek, berendezések rajzának olvasása, értelmezése
3
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3
Köznyelvi beszédkészség
3
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3
Információforrások kezelése
Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Monotónia-tűrés
Erős fizikum
Tűrőképesség
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
Módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Körültekintés, elővigyázatosság
Intenzív munkavégzés

12

A 31 541 01 1000 00 00 azonosító számú, Húsipari termékgyártó megnevezésű
szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
0509-06
0510-06
0511-06
0544-06
0519-06
0545-06
0546-06

megnevezése
A munkakezdés feladatai
Gyártás előkészítése és befejezése
Mérések, dokumentálás, gazdálkodás
Elsődleges feldolgozás
Hús- és tartósítóipari nyersanyag-feldolgozás
Másodlagos feldolgozás
Késztermékgyártás és -értékesítés a húsiparban
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8. A képzés szerkezete
A 31 541 01 1000 00 00 azonosító számú, Húsipari termékgyártó4 megnevezésű szakképesítés
időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

414/3.0/0544-06
414/2.0/0511-06

414/1.0/0544-06

414/2.0/0544-06
414/1.0/0545-06

414/2.0/0519-06

414/1.0/0511-06

414/1.0/0510-06

414/3.0/0509-06
414/4.0/0519-06

414/2.0/0509-06

414/3.0/0519-06

414/1.0/0519-06

414/4.0/0544-06

1
2
3
4 414/1.0/0509-06
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
414/5.0/0544-06

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 sávok a heti két
testnevelés és egy osztályfőnöki órát tartalmazzák.
Új tananyagegységek lehetnek:
– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése,
átszervezése, megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján
készült tananyagegységek
– a 2450-06 azonosító számú, „Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés”
megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegység
További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
Kötelező nyári gyakorlat: 140 óra
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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

2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

414/1.0/0546-06

414/3.0/0546-06

414/3.0/0511-06

414/3.0/0545-06

414/2.0/0545-06

414/2.0/0510-06
414/2.0/0546-06

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 sávok a heti két
testnevelés és egy osztályfőnöki órát tartalmazzák.
Új tananyagegységek lehetnek:
– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése,
átszervezése, megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján
készült tananyagegységek
– a 2450-06 azonosító számú, „Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés”
megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegység
További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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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

A 31 541 01 1000 00 00 azonosító számú, Húsipari termékgyártó megnevezésű szakképesítés
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

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
Vágóállatok jellemzői, vágásra
előkészítés

1

414/1.0/0509-06

2

414/2.0/0509-06

3

414/3.0/0509-06

4
5
6
7
8

414/1.0/0510-06
414/2.0/0510-06
414/1.0/0511-06
414/2.0/0511-06
414/3.0/0511-06

9

414/1.0/0544-06

10

414/2.0/0544-06

11

414/3.0/0544-06

12
13
14
15
16
17
18

414/4.0/0544-06
414/5.0/0544-06
414/1.0/0519-06
414/2.0/0519-06
414/3.0/0519-06
414/4.0/0519-06
414/1.0/0545-06

Elsődleges feldolgozás műveletei
II.
Vágóállatok húsrészei, csontjai
Melléktermék feldolgozása
Keverés célja, gépei
Zárás és ellenőrzése
Hőkezelés
Hőelvonás
Gyártási alapanyagok
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414/2.0/0545-06

Tartósítás módszerei, berendezései

20

414/3.0/0545-06

21
22
23

414/1.0/0546-06
414/2.0/0546-06
414/3.0/0546-06

Elsődleges feldolgozás műveletei I.

Húskészítmények
gyártástechnológiája
Húskészítmények gyártása I.
Húskészítmények gyártása II.
Értékesités a húsiparban
Mindösszesen óra:

elméleti

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

14

0

35

49

27

0

54

81

14

0

28

42

12
15
12
5
13

0
0
0
0
0

26
30
25
15
15

38
45
37
20
28

21

0

6

27

12

0

29

41

17

0

30

47

16
16
8
16
25
32
40

0
0
0
0
0
0
0

70
38
16
30
60
68
83

86
54
24
46
85
100
123

34

0

83

117

57

0

131

188

40
40
56
542

0
0
0
0

90
86
110
1158

130
126
166
1700

Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

9.

A szakképesítés/elágazások vizsgáztatási követelményei
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az utolsó szakképző évfolyam elvégzését tanúsító bizonyítvány

16

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:
Technológiai/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:
0544-06 Elsődleges feldolgozás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elvégzi a vágóállat, baromfi, hal kábítását, véreztetését, szőrtelenítését, bontását
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Belsőséget, bélgarnitúrát kezel, testtáji darabolást, filézést végez, húsrészekre
bont, osztályoz
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
A vágóállatok csontvázának, szöveteinek, testtájainak, izomcsoportjainak, üregi
szerveinek ismerete, az elsődleges feldolgozás műveleteinek jellemzői, minősítés,
vágási technológiák, húsok ipari és konyhatechnikai darabolása, csontozása,
elsődleges feldolgozása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 40%
3. feladat 20%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0519-06 Hús- és tartósítóipari nyersanyag-feldolgozás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Befejező műveletek, hőközlés, hőelvonás, vízelvonás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
18

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0545-06 Másodlagos feldolgozás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elvégzi egy adott készítmény gyártását, amelyhez előkészíti az alapanyagokat,
aprít, fűszerez, tölt, formáz, majd füstölést végez
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Másodlagos feldolgozás műveletei, alap-, segéd-, burkoló-, csomagolóanyagai,
berendezései
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 80%
2. feladat 20%
7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0546-06 Késztermékgyártás és- értékesítés a húsiparban
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Félkész-, készétel vagy húskészítmény gyártása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Elvégzi a hús, húskészítmény előkészítését, kiszolgálja a vevőket
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Kereskedelmi alapismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
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A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 40%
3. feladat 20%
8. vizsgarész
–
9. vizsgarész
–
10. vizsgarész
–
11. vizsgarész
–
12. vizsgarész
–
13. vizsgarész
–
14. vizsgarész
–
15. vizsgarész
–
16. vizsgarész
–
17. vizsgarész
–
18. vizsgarész
–
19. vizsgarész
–
20. vizsgarész
–
21. vizsgarész
–
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22. vizsgarész
–
23. vizsgarész
–
24. vizsgarész
–
A szakmai vizsga értékelése %-osan

A 31 541 01 1000 00 00 azonosító számú, Húsipari termékgyártó megnevezésű
szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 5
3. vizsgarész: 5
4. vizsgarész: 15
5. vizsgarész: 15
6. vizsgarész: 25
7. vizsgarész: 25
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 a Húsipari
termékgyártó szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás felméréséhez” c.
dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
A 31 541 01 1000 00 00 azonosító számú, Húsipari termékgyártó megnevezésű szakképesítés
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG

azonosítója

sza

414/1.1/0509-06

14

0

összes

414/1.0/0509-06

Általános élelmiszeripari
munka-, baleset-, tűz
és
környezetvédelmi
feladatok

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
49

sza

414/1.2/0509-06

0

0

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:
414/1.1/0509-06
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:
14 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:
414/1.2/0509-06
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
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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:
35 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

24

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

2. 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:
414/2.1/0509-06
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:
27 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:
414/2.2/0509-06
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:
54 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:
414/3.1/0509-06
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:
14 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:
414/3.2/0509-06
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:
28 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:
414/1.1/0510-06
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:
12 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:
414/1.2/0510-06
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:
26 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:
414/2.1/0510-06
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:
15 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:
414/2.2/0510-06
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:
30 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:
414/1.1/0511-06
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:
12 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:
414/1.2/0511-06
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:
25 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:
414/2.1/0511-06
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:
5 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:
414/2.2/0511-06
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:
15 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:
414/3.1/0511-06
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:
13 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:
414/3.2/0511-06
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:
414/1.1/0544-06
A tananyagelem megnevezése:
Vágóállatfajták, felépítésük, betegségeik, előkészítésük
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Állatot átvesz
Vágásra előkészít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Szarvasmarha fajták és típusok
D típus Sertésfajták és típusok
B típus Halak fajtái szervei
B típus Baromfi-fajták, testtájai, csontváza, szervei
B típus Juh-fajták és típusok, szövetei, üregi szervei
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Tesztfeladat megoldása 15%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
21 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szarvasmarha-, sertés-, juh-, baromfi-, halfajták és ezek jellemzői
Vágóállatok fertőző betegségei, a betegségek rövid jellemzése
Élőállat felvásárlás, szállítás és a szállítási követelmények
Szállítás során bekövetkező sérülések
Vágóállatok beérkeztetése, átvétele
Mennyiségi átvétel és szubjektív minősítés
Vágást megelőző előkészítő műveletek: pihentetés, koplaltatás, itatás, testtisztítás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
414/1.2/0544-06
A tananyagelem megnevezése:
Vágóállat átvétele, vágásra előkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Állatot átvesz
Vágásra előkészít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Szarvasmarha fajták és típusok
D típus Sertésfajták és típusok
B típus Halak fajtái szervei
B típus Baromfi-fajták, testtájai, csontváza, szervei
B típus Juh-fajták és típusok, szövetei, üregi szervei
C típus A felvásárlás minőségi követelményei, szerződések
C típus Szállítási követelmények, jellemző sérülések
D típus Pihentetés, koplaltatás, itatás, tisztítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mennyiségérzék
4. szint Szállító eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása,
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az üzembe érkezett vágóállatok átvétele:azonosítás, darabszám ellenőrzés
Útiapadó meghatározása
Pihentetés, koplaltatás, itatás, testtisztítás végzése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

10. TANANYAGEGYSÉG

414/2.0/0544-06

Elsődleges
feldolgozás
műveletei I.

jellege

azonosítója

sza

414/2.1/0544-06

12

0

0

sza

414/2.2/0544-06

0

0

29

összes

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
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:
414/2.1/0544-06
A tananyagelem megnevezése:
Az elsődleges feldolgozás műveleteinek célja, jellemzői, paraméterei I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kábítást végez
Vág, vagy szúr, elvéreztet, vért kezel
Szőrtelenít, tisztít
Bőrt fejt
Elvégzi a kopasztást
Pikkelyez
Testet mos
Testet bont, zsigerel, tisztít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kábítás
B típus Szúrás, véreztetés
B típus Testmosás, szőrtelenítés, pikkelyezés
B típus Bőrfejtés
B típus Bontás
D típus Elsődleges feldolgozás berendezései
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
Géprajz értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kábítás célja, módjai
A kábítás élettani hatása, hibái és ezek következményei
Kábító berendezések, eszközök
Szúrás, véreztetés célja, részműveletei
A kivérzést befolyásoló tényezők
Nyitott és zárt véreztetés folyamata
A szúrás és véreztetés általános szabályai, hibái
Szúrás, véreztetés eszközei
Testmosás, szőrtelenítés részműveletei, a műveletek célja, módjai, előnyei, hátrányai, hibái
A szőrtelenítés eszközei, berendezései
A lelángolás, utótisztítás célja, berendezései, eszközei, hibái
Bőrfejtés célja, módjai, műveletei, általános előírásai
Bőrfejtőgépek, eszközök
A bőr vágóhídi kezelése
A bontás célja, előírásai, műveletei
A bontás hibái
A bontás eszközei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
414/2.2/0544-06
A tananyagelem megnevezése:
Az elsődleges feldolgozás műveleteinek gyakorlata I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kábítást végez
Vág, vagy szúr, elvéreztet, vért kezel
Szőrtelenít, tisztít
Bőrt fejt
Elvégzi a kopasztást
Pikkelyez
Testet mos
Testet bont, zsigerel, tisztít
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kábítás
B típus Szúrás, véreztetés
B típus Testmosás, szőrtelenítés, pikkelyezés
B típus Bőrfejtés
B típus Bontás
D típus Elsődleges feldolgozás berendezései
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mennyiségérzék
5. szint Kések, szúró-, vágóeszközök használata
5. szint Elektromos eszközök használata
4. szint Szállító eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása,
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Stabil kéztartás
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
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:
29 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vágóállatok kábításának gyakorlása
Szúrás, véreztetés végzése
Eszközök biztonságos használatának gyakorlása
Testmosás, szőrtelenítés műveleteinek felügyelése és/vagy végzése
A bőr előfejtése kézzel, vagy géppel és a bőrfejtőgép biztonságos használatának
gyakorlása
Bontás végzése, belsőségek kiemelése, gyűjtése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

11. TANANYAGEGYSÉG

414/3.0/0544-06

Elsődleges
feldolgozás
műveletei II.

jellege

azonosítója

sza

414/3.1/0544-06

17

0

0

sza

414/3.2/0544-06

0

0
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összes

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
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:
414/3.1/0544-06
A tananyagelem megnevezése:
Az elsődleges feldolgozás műveleinek célja, jellemzői, paraméterei II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Testet hasít, tisztít
Belsőséget kezel
Bélgarnitúrát kezel
Előhűtést végez
Zsírszövetet feldolgoz, olvasztást, szétválasztást végez
Emlősállatot elsődlegesen feldolgoz
Baromfi-féléket elsődlegesen feldolgoz
Halat feldolgoz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hasítás
B típus Húsvizsgálat
B típus Mérlegelés, minősítés
C típus Marhavágás
C típus Sertésvágás
C típus Baromfivágás
C típus Halfeldolgozás
D típus Elsődleges feldolgozás berendezései
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
-
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
Géprajz értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
17 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hasítás célja, módjai, eszközei
A hasítás hibái
Húsvizsgálat célja, folyamata
Az egészségügyi minősítés kategóriái
Mérlegelés, minősítés célja, folyamata, eszközei
Szarvasmarha vágási technológiái
A hagyományos és magaspályás vágás műveletei, paraméterei, gépei, eszközei
Sertésvágási technológiák
A műveletek célja, ki- és belépő anyagok
A vágóvonal gépei, eszközei
Baromfi elsődleges feldolgozásának műveletei, eszközei, berendezései
Kitermelési százalék és befolyásoló tényezői
Kitermelési százalék számítása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
414/3.2/0544-06
A tananyagelem megnevezése:
Az elsődleges feldolgozás műveleteinek gyakorlata II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Testet hasít, tisztít
Belsőséget kezel
Bélgarnitúrát kezel
Előhűtést végez
Zsírszövetet feldolgoz, olvasztást, szétválasztást végez
Emlősállatot elsődlegesen feldolgoz
Baromfi-féléket elsődlegesen feldolgoz
Halat feldolgoz
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hasítás
B típus Húsvizsgálat
B típus Mérlegelés, minősítés
C típus Marhavágás
C típus Sertésvágás
C típus Baromfivágás
C típus Halfeldolgozás
D típus Elsődleges feldolgozás berendezései
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mennyiségérzék
5. szint Kések, szúró-, vágóeszközök használata
5. szint Elektromos eszközök használata
4. szint Szállító eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása,
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelem-összpontosítás
Intenzív munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Erős fizikum
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
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:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kereskedelmi és ipari hasítás végzése
Hasítógépek, eszközök biztonságos használata
Minősítés folyamatának megismerése
Marha elsődleges feldolgozás műveleteinek végzése, a gépek , berendezések biztonságos
kezelése
Sertés elsődleges feldolgozási műveleteinek végzése, a gépek , berendezések biztonságos
kezelése
Baromfi elsődleges feldolgozása, gépek, eszközök kezelése
Hal feldolgozása, eszközök használata
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

12. TANANYAGEGYSÉG

414/4.0/0544-06

Vágóállatok
húsrészei, csontjai

azonosítója

sza
sza

414/4.1/0544-06
414/4.2/0544-06

16
0

0
0

0
70

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:
414/4.1/0544-06
A tananyagelem megnevezése:
Vágóállatok testtájai, húsrészei, csontjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Testtáji darabolást végez
Testet húsrészekre bont, filéz
Húsrészekre formáz, csontoz
Húsokat osztályoz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szarvasmarha csontváza, szövetei, testtájai, izomcsoportjai, üregi szervei
B típus Sertés csontváza, szövetei, testtájai, izomcsoportjai, üregi szervei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kések, szúró-, vágóeszközök használata
5. szint Elektromos eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
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Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vágóállatok szervezeti felépítése, csontváza, szövetei
Vágóállatok testtájai, izomcsoportjai
Vágóállatok testüregi szervei
Hal feldolgozása
A vágóállatok ipari továbbfeldolgozása, osztályozása
A vágóállatok kereskedelmi bontása
A húsok minősítése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
414/4.2/0544-06
A tananyagelem megnevezése:
Vágóállatok húsrészekre bontása, csontozás gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Testtáji darabolást végez
Testet húsrészekre bont, filéz
Húsrészekre formáz, csontoz
Húsokat osztályoz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Sertés húsrészei, csontjai, darabolása
C típus Sertéshúsok konyhatechnikai felosztása
C típus Marha első és hátsó negyedének részei, csontjai, darabolása
C típus Marhahúsok konyhatechnikai felosztása
C típus Baromfi részei, csontjai, darabolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kések, szúró-, vágóeszközök használata
5. szint Elektromos eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása,
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelem-összpontosítás
Intenzív munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Állóképesség
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 70%
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A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
70 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vágóállatok húsának ipari darabolása, osztályozása
Vágóállatok kereskedelmi felosztása, csontozása, filézése
Halfeldolgozás végzése
Húsminősítést végez
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

13. TANANYAGEGYSÉG

414/5.0/0544-06

Melléktermék
feldolgozása

azonosítója

sza
sza

414/5.1/0544-06
414/5.2/0544-06

16
0

0
0

0
38

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:
414/5.1/0544-06
A tananyagelem megnevezése:
Melléktermék feldolgozása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Belsőséget kezel
Bélgarnitúrát kezel
Előhűtést végez
Zsírszövetet feldolgoz, olvasztást, szétválasztást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Melléktermékek feldolgozása
D típus Elsődleges feldolgozás berendezései
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kések, szúró-, vágóeszközök használata
5. szint Elektromos eszközök használata
4. szint Szállító eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Tesztfeladat megoldása 20%
Géprajz értelmezése 10%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vérfeldolgozás célja, műveletei, általános előírásai, berendezései
A keletkezett anyagok felhasználási területei
A vérfeldolgozás célja, műveletei, általános előírásai
A keletkezett anyagok felhasználási területei
A tisztított, nyers belek osztályozása, tartósítása
A természetes belek leggyakoribb hibái
Belsőségek feldolgozásának műveletei
Fehéráru feldolgozása, zsírgyártási technológiák és műveleteik
Zsírgyártás berendezései
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
414/5.2/0544-06
A tananyagelem megnevezése:
Melléktermékfeldolgozás gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Belsőséget kezel
Bélgarnitúrát kezel
Előhűtést végez
Zsírszövetet feldolgoz, olvasztást, szétválasztást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Melléktermékek feldolgozása
D típus Elsődleges feldolgozás berendezései
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kések, szúró-, vágóeszközök használata
5. szint Elektromos eszközök használata
4. szint Szállító eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása,
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 70%
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A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
38 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vérfeldolgozást végez
Bélfeldolgozást végez
Belsőségek feldolgozása
Zsírfeldolgozás végzése

59

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

14. TANANYAGEGYSÉG

414/1.0/0519-06

Keverés célja, gépei
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sza
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414/1.2/0519-06
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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:
414/1.1/0519-06
A tananyagelem megnevezése:
Keverés technológiai jelentőségének, gépeinek ismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kever
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Keverés célja és alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség, logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Géprajz értelmezése 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A keverés fogalma, célja, jelentősége
A keverés beillesztése a technológiai folyamatokba
A leggyakrabban használt keverőgép típusok ismertetése, géprajzok alapján a gépek
felismerése
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
414/1.2/0519-06
A tananyagelem megnevezése:
Keverés folyamata, gépeinek használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kever
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Keverés célja és alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 10%
Műveletek gyakorlása 50%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Termelő tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
16 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A keverés alkalmazása üzemi vagy tanműhelyi körülmények között
Keverőgépek működésének megismertetése, használata
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

15. TANANYAGEGYSÉG

414/2.0/0519-06

Zárás és ellenőrzése

azonosítója

sza
sza

414/2.1/0519-06
414/2.2/0519-06
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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:
414/2.1/0519-06
A tananyagelem megnevezése:
A légtelenítés módjai, zárás és ellenőrzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Zárást végez
Zárást ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Légtelenítés módjai és alkalmazhatósága
B típus Zárás célja, alkalmazása a csomagolóedénytől függetlenül
B típus Zárás ellenőrzésének módjai, a csomagolóedény anyagától függően
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség, logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A légtelenítés jelentősége, módjai
A zárás célja, módjai, gépei
A zárásellenőrzés célja, jelentősége, eszközei
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
414/2.2/0519-06
A tananyagelem megnevezése:
Zárás alkalmazása és ellenőrzése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Zárást végez
Zárást ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Zárás célja, alkalmazása a csomagolóedénytől függetlenül
B típus Zárás ellenőrzésének módjai, a csomagolóedény anyagától függően
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 10%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Termelő tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A légtelenítés alkalmazása a konzervgyártásban
Zárógépek működésének megismertetése üzemi körülmények között
Zárás ellenőrző eszközök, módszerek megismerése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

16. TANANYAGEGYSÉG

414/3.0/0519-06

Hőkezelés

azonosítója

sza
sza

414/3.1/0519-06
414/3.2/0519-06

25
0

0
0

0
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gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója
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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:
414/3.1/0519-06
A tananyagelem megnevezése:
Hőkezelés módjai, gépei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hőkezelést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hőkezelés magyarázata, módjai, befolyásoló tényezők
B típus Hőkezelés berendezései és azok működése
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség, logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
hőkezelő berendezések rajzának értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
25 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hőkezelés céljai, módszerei és ezek csoportosítása
Hőkezelési folyamatok: hővezetés, hőáramlás, sugárzás, hőátadás folyamata
Hőkezelést befolyásoló tényezők
A hőkezelés termékre gyakorolt hatása
Előfőzés, főzés alatt lejátszódó folyamatok
Pasztőrözés, sterilezés
Hőkezelés berendezései
Hőkezelést követő hűtés
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
414/3.2/0519-06
A tananyagelem megnevezése:
Hőkezelés végzése, gépek kezelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hőkezelést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hőkezelés magyarázata, módjai, befolyásoló tényezők
B típus Hőkezelés berendezései és azok működése
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 10%
Műveletek gyakorlása 40%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Termelő tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
60 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hőkezelés módjainak megfigyelése üzemi, tanműhelyi körülmények között
Hőkezelés paramétereinek megfigyelése, jegyzetelése
Hőkezelő berendezések működésének megismerése
Hőkezelő berendezés kezelése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

17. TANANYAGEGYSÉG

414/4.0/0519-06

Hőelvonás

azonosítója

sza
sza

414/4.1/0519-06
414/4.2/0519-06
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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:
414/4.1/0519-06
A tananyagelem megnevezése:
Hőelvonás módjai, berendezései
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hőelvonással tartósít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hőelvonás lényege, módjai, befolyásoló tényezők
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség, logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
hőkezelő berendezések rajzának értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hőelvonás fogalma, célja
Hűtés módjai, paraméterei, hatása
Hűtött termékek tárolása, hűtőlánc
Fagyasztás módjai, paraméterei, végbemenő változások
Fagyasztva tárolás paraméterei, lejátszódó változások, hűtőlánc
Fagyasztott termék visszamelegítése
Fagyasztás berendezései
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
414/4.2/0519-06
A tananyagelem megnevezése:
Hőelvonás végzése, gépek kezelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hőelvonással tartósít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hőelvonás lényege, módjai, befolyásoló tényezők
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 10%
Műveletek gyakorlása 40%
A képzési helyszín jellege:
Képzési idő:
68 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hűtési technológiák, paraméterek megfigyelése üzemi körülmények között
Hűtő berendezések működésének megismerése, kezelése
Fagyasztási technológiák, paraméterek megfigyelése
Fagyasztó berendezések működésének megismerése, kezelése
Hűtés, fagyasztás hatása
Hűtőlánc bemutatása (tárolás, szállítás a fogyasztóig)
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

18. TANANYAGEGYSÉG

414/1.0/0545-06
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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:
414/1.1/0545-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyártási nyers- és egyéb anyagok, csomagolóanyagok és gépei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Anyagokat előkészít anyagnorma szerint
Anyagokat aprít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Hús összetétele, felépítése, húsban végbemenő folyamatok, osztályozás
C típus Gyártási szalonna
C típus Belsőségek
C típus Jelleg-, íz- és színkialakítók
C típus Természetes, mesterséges belek és burkoló anyagok
C típus Csomagolóanyagok
D típus Másodlagos feldolgozás berendezései
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Húsipari gépek, berendezések rajzának olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Géprajz értelmezése 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hús mint gyártási alapanyag
Hús összetétele, táplálkozási értéke
A hús hőállapotai és jellemzői
A húsban végbemenő vágás utáni folyamatok
Ipari hús előállításának műveletei
Húsok osztályozása
Szalonna mint gyártási alapanyag
Zsírszövet jellemzői és kitermelhetősége
Ipariszalonna-előkészítés műveletei, szalonnával szemben támasztott követelmények
Belsőségek tulajdonságai, tisztításuk, feldolgozásuk, hűtésük, tárolásuk
Egyéb nyersanyagok: fejhús, vér és plazma, pacal, bőrke, ín, szeparátorhús, restrukturált
hús jellemzői
Jelleg és ízkialakító anyagok, fűszerek, fűszerkivonatok, konyhasó, ízfokozók,
színkialakítók, színezékek, szénhidrátok, egyéb anyagok jellemzői és hatásuk,
felhasználási lehetőségeik
Hús és nem hús eredetű anyagok: fehérjekészítmények, starterkultúrák jellemzői,
követelményei, felhasználásuk
Természetes belek és burkolóanyagok tulajdonságai, előnyei, hátrányai
Mesterséges burkolóanyagok tulajdonságai, előnyei, hátrányai
Csomagolóanyagok jellemzői, követelményei, fajtái
Leggyakrabban alkalmazott csomagolások és berendezései
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
414/1.2/0545-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyártási nyersanyagok darabolása, csontozása, osztályozása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Anyagokat előkészít anyagnorma szerint
Anyagokat aprít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Hús összetétele, felépítése, húsban végbemenő folyamatok, osztályozás
C típus Gyártási szalonna
C típus Belsőségek
C típus Jelleg-, íz- és színkialakítók
C típus Természetes, mesterséges belek és burkoló anyagok
C típus Csomagolóanyagok
D típus Másodlagos feldolgozás berendezései
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mennyiségérzék
3. szint Húsipari gépek, berendezések rajzának olvasása, értelmezése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Precizitás
Tűrőképesség
Testi ügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 10%
Műveletek gyakorlása 50%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Termelő tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
83 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ipari hús előállítása, az előállítási műveletek gyakorlati elsajátítása
A húsok osztályozása
Ipariszalonna tisztítása, hűtése vagy fagyasztása, aprítása
Belsőségek feldolgozása, tisztítása, hűtése
Egyéb nyersanyagok előkészítése, kezelése
Fűszerek, fűszerkeverékek, konyhasó, egyéb anyagok kezelésének, használatának
ismerete
Fehérjekészítmények és starterkultúrák gyakorlati felhasználása
Mesterséges és természetes belek felhasználása
Csomagolás gyakorlása

70

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

19. TANANYAGEGYSÉG

414/2.0/0545-06

Tartósítás
módszerei,
berendezései

jellege

azonosítója

szk

414/2.1/0545-06
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414/2.2/0545-06
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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:
414/2.1/0545-06
A tananyagelem megnevezése:
Romlások fizikai és kémiai tartósítási módszerek és berendezései
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Pácoldatot készít, sóz, pácol
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Hús összetétele, felépítése, húsban végbemenő folyamatok, osztályozás
D típus Romlások fajtái
C típus Kémiai tartósítás alatti folyamatok, módjai
C típus Biológiai tartósítás alatti folyamatok, módjai
D típus Másodlagos feldolgozás berendezései
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Húsipari gépek, berendezések rajzának olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Géprajz értelmezése 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
34 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tartósítás története
Romlások fajtái, okai, általuk kialakuló megbetegedések
Tartósítás célja, módszereinek csoportosítása és ezek jellemzői
Hűtés célja, módjai, folyamata, paraméterei
A hűtött húsok tárolása, szállítása
Hűtési veszteség számítása
Fagyasztás célja, hatása, közben végbemenő változások
Módjai és ezek jellemzői, paraméterei, berendezései
Fagyasztva tárolás, visszamelegítés
Fagyasztási veszteség számítása
Vízelvonás célja, hatása, módjai
Kémiai tartósítás módszerei, befolyásoló tényezők
Tartósítószerek követelményei
Sózás, pácolás célja, műveletei, anyagai
A pácolás alatti folyamatok: fizikai, biokémiai, mikrobiológiai folyamatok jellemzői
Pácolási módok, ezek jellemzői, paraméterei, hatásuk, eszközei, berendezései
Páclé mennyiségének, töménységének kiszámolása, páclékészítés menete
Füstölés célja, hatásai
A füst minőséget befolyásoló tényezők
Füstölési módok, ezek paraméterei, jellemzői, berendezései
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
414/2.2/0545-06
A tananyagelem megnevezése:
Tartósító műveletek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Pácoldatot készít, sóz, pácol
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Hús összetétele, felépítése, húsban végbemenő folyamatok, osztályozás
D típus Romlások fajtái
C típus Kémiai tartósítás alatti folyamatok, módjai
C típus Biológiai tartósítás alatti folyamatok, módjai
D típus Másodlagos feldolgozás berendezései
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Húsipari gépek, berendezések rajzának olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Rendszerben való gondolkodás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 10%
Műveletek gyakorlása 50%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Termelő tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
83 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hűtés végzése
Fagyasztás végzése
Porlasztás, fagyasztva szárítás technológiájának ismerete, működés közbeni felügyelete
Páclé készítése
Sózás gyakorlása
Pácolás végzése és/vagy a művelet működés közbeni felügyelete
Füstölő berendezések kezelése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

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:
414/3.1/0545-06
A tananyagelem megnevezése:
Húskészítmények gyártástechnológiája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fűszerez
Tölti a terméket
Formázást végez
Füstölést végez
Érlelést végez
Szeparálást végez
Porítást végez, kezeli a berendezést
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Másodlagos feldolgozás berendezései
C típus Hús összetétele, felépítése, húsban végbemenő folyamatok, osztályozás
C típus Gyártási szalonna
C típus Belsőségek
C típus Jelleg-, íz- és színkialakítók
C típus Természetes, mesterséges belek és burkoló anyagok
C típus Csomagolóanyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mennyiségérzék
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Húsipari gépek, berendezések rajzának olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Géprajz értelmezése 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
57 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Húskészítmények fogalma, minőségi követelményei
Húskészítmények csoportosítása
Anyagnormaszámítások gyakorlása
Vörösáruk fogalma, nyersanyagai, nyersanyagokkal szemben támasztott követelmények,
pépesítési technológiák és berendezései
A gyártás műveletei, jellemzői, paraméterei
Vörösáruk csoportjába tartozó termékek minőségi követelményei, minőségellenőrzése
Mozaikos készítmények fogalma, csoportjai, nyersanyagai, nyersanyagokkal szemben
támasztott követelmények
A csoportokra jellemző gyártási műveletek, ezek jellemzői, paraméterei
A csoportokba tartozó termékek minőségi követelményei, minőségellenőrzése
Formában sütött húskenyerek fogalma, nyersanyagai, gyártástechnológiája, paraméterei
A termékek minőségi követelményei, minőség-ellenőrzése
Hússajtok fogalma, nyersanyagai, gyártástechnológiája, paraméterei
A csoportba tartozó termékek minőségi követelményei, minőség-ellenőrzése
Hurkafélék fogalma, nyersanyagai, gyártástechnológiája, paraméterei
A csoportba tartozó termékek minőségi követelményei, minőség-ellenőrzése
Kenősáruk fogalma, nyersanyagai, emulziók előállítása, gyártástechnológiája, paraméterei
A csoportba tartozó termékek minőségi követelményei, minőség-ellenőrzése

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
414/3.2/0545-06
A tananyagelem megnevezése:
Húskészítmények gyártásának gyakorlata
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Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fűszerez
Tölti a terméket
Formázást végez
Füstölést végez
Érlelést végez
Szeparálást végez
Porítást végez, kezeli a berendezést
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Másodlagos feldolgozás berendezései
C típus Hús összetétele, felépítése, húsban végbemenő folyamatok, osztályozás
C típus Gyártási szalonna
C típus Belsőségek
C típus Jelleg-, íz- és színkialakítók
C típus Természetes, mesterséges belek és burkoló anyagok
C típus Csomagolóanyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mennyiségérzék
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Húsipari gépek, berendezések rajzának olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 10%
Műveletek gyakorlása 50%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Termelő tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
131 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vörösáruk gyártása
A vörösáruk csoportjába tartozó termékek és anyagaik ismerete, előkészítése
A termékek gyártástechnológiájának végzése, a technológiai berendezések, eszközök
biztonságos használata
A késztermékek kezelése, raktározása, minősítése
Mozaikos készítmények gyártása
A csoportokba tartozó termékek és anyagaik ismerete, előkészítése
A termékek gyártástechnológiájának végzése, a technológiai berendezések biztonságos
használata
A késztermékek kezelése, raktározása, minősítése
Formában sütött húskenyerek gyártása
A húskenyerek anyagainak ismerete, előkészítése
A termékek gyártástechnológiájának végzése, a technológiai berendezések, eszközök
biztonságos használata
A késztermékek kezelése, raktározása, minősítése
Hússajtok gyártása
Hússajtok anyagainak ismerete, előkészítése
A termékek gyártástechnológiájának végzése, a technológiai berendezések, eszközök
biztonságos használata
A késztermékek kezelése, raktározása
A késztermék minősítése
Hurkafélék gyártása
Hurkafélék anyagainak ismerete, előkészítése
A termékek gyártástechnológiájának végzése, a technológiai berendezések, eszközök
biztonságos használata
A késztermékek kezelése, raktározása
A késztermék minősítése
Kenősáruk gyártása
Kenősáruk anyagainak ismerete, előkészítése, emulzió készítés
A termékek gyártástechnológiájának végzése, a technológiai berendezések, eszközök
biztonságos használata
A késztermékek kezelése, raktározása
A késztermék minősítése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

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:
414/1.1/0546-06
A tananyagelem megnevezése:
Húskészítmények gyártástechnológiája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Emlősállatok feldolgozásával félkész- és készételeket készít
Baromfifélék feldolgozásával félkész- és készételeket készít
Hal feldolgozásával félkész- és készételeket készít
Emlősállatok feldolgozásával hőkezelt húskészítményeket gyárt
Baromfi-félék feldolgozásával hőkezelt húskészítményeket gyárt
Emlősállatok feldolgozásával sózott, pácolt húskészítményeket gyárt
Baromfi-félék feldolgozásával sózott, pácolt húskészítményeket gyárt
Halak feldolgozásával sózott, pácolt húskészítményeket gyárt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Hőkezeléssel készült termékek gyártása
C típus Pácolt, füstölt, főtt, lángolt, érlelt, formázott termékek gyártása
C típus Étkezési szalonna, tepertő és tepertőkrém gyártása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mennyiségérzék
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Húsipari gépek, berendezések rajzának olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
-
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Géprajz értelmezése 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Félkész és készételek fogalma, nyersanyagai, gyártástechnológiája, paraméterei, gyártási
sajátosságok
A csoportba tartozó termékek minőségi követelményei, minőségellenőrzése
Pástétomok és aszpikos készítmények fogalma, nyersanyagai, gyártástechnológiája,
paraméterei, gyártási sajátosságok
A csoportba tartozó termékek minőségi követelményei, minőség-ellenőrzése
Formában főtt, pácolt húsok fogalma, nyersanyagai, gyártástechnológiája, paraméterei,
gyártási sajátosságok
A csoportba tartozó termékek minőségi követelményei, minőség-ellenőrzése
Pácolt, füstölt, füstölt-főtt, lángolt, érlelt húsok fogalma, nyersanyagai,
gyártástechnológiája, paraméterei, gyártási sajátosságok
A csoportba tartozó termékek minőségi követelményei, minőség-ellenőrzése
Étkezési szalonnák fogalma, nyersanyagai, gyártástechnológiája, paraméterei, gyártási
sajátosságok
A csoportba tartozó termékek minőségi követelményei, minőség-ellenőrzése.
Étkezési tepertő, tepertőkrém fogalma, nyersanyagai, gyártástechnológiája, paraméterei,
gyártási sajátosságok
A csoportba tartozó termékek minőségi követelményei, minőség-ellenőrzése
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
414/1.2/0546-06
A tananyagelem megnevezése:
Húskészítmények gyártásának gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Emlősállatok feldolgozásával félkész- és készételeket készít
Baromfifélék feldolgozásával félkész- és készételeket készít
Hal feldolgozásával félkész- és készételeket készít
Emlősállatok feldolgozásával hőkezelt húskészítményeket gyárt
Baromfi-félék feldolgozásával hőkezelt húskészítményeket gyárt
Emlősállatok feldolgozásával sózott, pácolt húskészítményeket gyárt
Baromfi-félék feldolgozásával sózott, pácolt húskészítményeket gyárt
Halak feldolgozásával sózott, pácolt húskészítményeket gyárt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Hőkezeléssel készült termékek gyártása
C típus Pácolt, füstölt, főtt, lángolt, érlelt, formázott termékek gyártása
C típus Étkezési szalonna, tepertő és tepertőkrém gyártása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mennyiségérzék
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Húsipari gépek, berendezések rajzának olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Körültekintés, elővigyázatosság
Intenzív munkavégzés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Monotónia-tűrés
Erős fizikum
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 10%
Műveletek gyakorlása 50%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Termelő tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
90 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Félkész és készételek gyártása
A gyártási anyagainak ismerete, előkészítése
A termékek gyártástechnológiájának végzése, a technológiai berendezések, eszközök
biztonságos használata
A késztermékek kezelése, raktározása
A késztermék minősítése
Pástétomok és aszpikos készítmények gyártása
A gyártási anyagok előkészítése
A termékek gyártástechnológiájának végzése, a technológiai berendezések, eszközök
biztonságos használata
A késztermékek kezelése, raktározása
A késztermék minősítése
Formában főtt, pácolt húsok gyártása
A gyártási anyagok előkészítése
A termékek gyártástechnológiájának végzése, a technológiai berendezések, eszközök
biztonságos használata
A késztermékek kezelése, raktározása.
A késztermék minősítése
Pácolt, füstölt, lángolt, érlelt húsok gyártása
A gyártási anyagok előkészítése
A termékek gyártástechnológiájának végzése, a technológiai berendezések, eszközök
biztonságos használata
A késztermékek kezelése, raktározása
A késztermék minősítése
Étkezési szalonnák gyártása
A gyártási anyagok előkészítése
A termékek gyártástechnológiájának végzése, a technológiai berendezések, eszközök
biztonságos használata
A késztermékek kezelése, raktározása
A késztermék minősítése
Étkezési tepertő és tepertőkrém gyártása
A gyártási anyagok előkészítése
A termékek gyártástechnológiájának végzése, a technológiai berendezések, eszközök
biztonságos használata
A késztermékek kezelése, raktározása
A késztermék minősítése
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22. TANANYAGEGYSÉG

414/2.0/0546-06

Húskészítmények
gyártása II.

azonosítója

szk
szk

414/2.1/0546-06
414/2.2/0546-06

40
0

0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
126
86

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
414/2.1/0546-06
A tananyagelem megnevezése:
Húskészítmények gyártástechnológiája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Emlősállatok feldolgozásával nyersen érlelt kolbászokat, szalámikat gyárt
Baromfi-félék feldolgozásával nyersen érlelt kolbászokat, szalámikat gyárt
Emlősállatok feldolgozásával konzervet készít
Baromfi-félék feldolgozásával konzervet készít
Halak feldolgozásával konzervet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Kolbászok, szalámi-félék gyártása
C típus Húskonzervek készítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mennyiségérzék
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Húsipari gépek, berendezések rajzának olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Géprajz értelmezése 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kolbászfélék fogalma, csoportjai, nyersanyagai, gyártástechnológiája, paraméterei,
gyártási sajátosságok
A csoportba tartozó termékek minőségi követelményei, minőség-ellenőrzése
Szalámifélék fogalma, csoportjai, nyersanyagai, gyártástechnológiája, érlelése,
paraméterei, gyártási sajátosságok
A csoportba tartozó termékek minőségi követelményei, minőség-ellenőrzése
Húskonzervek fogalma, csoportjai, nyersanyagai, gyártástechnológiája, paraméterei,
gyártási sajátosságok
A csoportba tartozó termékek minőségi követelményei, minőség-ellenőrzése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
414/2.2/0546-06
A tananyagelem megnevezése:
Húskészítmények gyártásának gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Emlősállatok feldolgozásával nyersen érlelt kolbászokat, szalámikat gyárt
Baromfi-félék feldolgozásával nyersen érlelt kolbászokat, szalámikat gyárt
Emlősállatok feldolgozásával konzervet készít
Baromfi-félék feldolgozásával konzervet készít
Halak feldolgozásával konzervet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Kolbászok, szalámi-félék gyártása
C típus Húskonzervek készítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mennyiségérzék
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Húsipari gépek, berendezések rajzának olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Körültekintés, elővigyázatosság
Intenzív munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 10%
Műveletek gyakorlása 50%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Termelő tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
86 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kolbászfélék gyártása
A gyártási anyagok előkészítése
A csoportba tartozó termékek gyártástechnológiájának végzése, a technológiai
berendezések, eszközök biztonságos használata
A késztermékek kezelése, raktározása
A késztermék minősítése
Szalámifélék gyártása
A gyártási anyagok előkészítése
A csoportba tartozó termékek gyártástechnológiájának végzése, érlelés, a technológiai
berendezések, eszközök biztonságos használata
A késztermékek kezelése, raktározása
A késztermék minősítése
Húskonzervek gyártása
A gyártási anyagok előkészítése
A csoportba tartozó termékek gyártástechnológiájának végzése, a technológiai
berendezések, eszközök biztonságos használata
A késztermékek kezelése, raktározása
A késztermék minősítése
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23. TANANYAGEGYSÉG

414/3.0/0546-06

Értékesítés a
húsiparban

azonosítója
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szk

414/3.1/0546-06
414/3.2/0546-06

56
0
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megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója
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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:
414/3.1/0546-06
A tananyagelem megnevezése:
Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiskereskedelemben húst és húskészítményt értékesít, kiszolgál
Anyagokat átvesz, raktároz
Hús, húskészítmény pultra történő előkészítését végzi
Vevőket szolgál ki
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Kereskedelmi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mennyiségérzék
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Tanbolt
Képzési idő:
56 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Áruismeret
A húsfeldolgozó ipar nyersanyagai, vágóállatok csoportosítása, húsuk jellemzése
A hús fogalma, felépítése, kémiai, érzékszervi, táplálkozásbiológiai értéke
Hús romlásos jelenségei
Vágóállatok ipari, kereskedelmi bontása
Raktározási ismeretek
A beszállított termékek átvétele, raktározása, forgalmazása
A kereskedelem alapvető higiéniai előírásai
Hűtőlánc
Kereskedelmi alapismeretek
A bolti kiszolgálás alapvető szabályai, kommunikáció a vevőkkel
Számviteli, adózási ismeretek
A kereskedelmi bizonylatok vezetésének, kitöltésének ismerete
Leltározási alapismeretek
A bolti eszközök, berendezések ismerete
Vállalkozások típusai, vállalkozás indítása, működtetése, megszüntetése
Munkajogi alapismeretek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
414/3.2/0546-06
A tananyagelem megnevezése:
Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiskereskedelemben húst és húskészítményt értékesít, kiszolgál
Anyagokat átvesz, raktároz
Hús, húskészítmény pultra történő előkészítését végzi
Vevőket szolgál ki
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Kereskedelmi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mennyiségérzék
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Körültekintés, elővigyázatosság
Intenzív munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Erős fizikum
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 10%
Műveletek gyakorlása 50%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Termelő tanműhely
Tanbolt
Képzési idő:
110 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vágóállatok kereskedelmi bontása
A húsok osztályozása
Késztermékek, húsrészek ismerete, felismerése
Rendelés, átvétel, raktározás, tárolás, pultra helyezés gyakorlása
Az eladás gyakorlata
Bizonylatok kitöltésének gyakorlása
Leltározás gyakorlata
Csontozókések, vágókések, szeletelők, egyéb eszközök biztonságos használata
Kereskedelmi egység vezetésének gyakorlata
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