
9. pék  

Osztályozóvizsga követelménye 

 

MIKROBIOLÓGIA ÉS HIGIÉNIA  

 

- Mikrobiológiai alapfogalmak 

- Mikroorganizmusok csoportosítása 

- Mikroorganizmusok életfeltételei 

- Mikroorganizmusok káros és hasznos tevékenységei 

- Védekezése a káros mikroorganizmusok ellen 

- Romlási folyamatok 

- Személyi higiénia 

- Üzemi higiénia 

 

Szakmai gépek I. 

 

Gépészeti alapok - Ismerje meg a géprajz és a szabvány fogalmát, a gépek gyártási 

alapanyagait. Tudja a korrózió okait és a korrózióvédelem megoldásait. Tudja a gép és a 

gépelem fogalmát, csoportosításukat. Ismerje a szíj-, a lánc-, a dörzskerék- és a fogaskerék-

hajtások szerkezetét, működését, karbantartási feladataikat. 

A raktározás eszközei, berendezései - Tudja a raklapok, polcok, kézi szállító eszközök 

szakszerű használatát, munkavédelmi szabályait, higiéniai előírásait. Ismerje a zsákos 

liszttárolás előírásait, raklapok, kézikocsik használatát, a munkavédelmi szabályokat, 

higiéniai előírásokat. Tudja a szitálás elvét. Tudja a lisztcentrifugák kezelését, munkavédelmi 

szabályait, higiéniai előírásait. 

Tésztakészítés gépei - Tudja a dagasztás fogalmát, módjait. Ismerje a dagasztógépek 

dagasztóhatását jellemző paramétereket. Legyen tisztában a fajlagos dagasztómunka 

fogalmával és jelentőségével. Tudja a dagasztógépek csoportosítását. Tudja a dagasztógépek 

működési elvét. Ismerje a kisteljesítményű dagasztógépek kezelését, munkavédelmi 

szabályait, higiéniai előírásait. 

Tésztafeldolgozás gépei, eszközei - Ismerje a süteménytészta feldolgozó gépek 

szerepét, típusait. Tudja a süteménytészta osztógépek működési elvét, típusait. Ismerje a 



következő osztógépek – kézi osztószerkezetek, kisüzemi motoros osztógép, kézi tálcás és 

félautomata osztó-gömbölyítő gép – kezelését, munkavédelmi szabályait, higiéniai előírásait.  

Tudja a szalagos és a rotációs kiflisodró gépek kezelését, munkavédelmi szabályait, higiéniai 

előírásait. 

Kelesztő berendezések és eszközök, kemencék, sütők - Tudja a kelesztés helyét és 

szerepét a sütőipari gyártástechnológiában. Ismerje a kelesztés feltételeit. Tudja a kelesztés 

eszközeinek és berendezéseinek csoportosítását. Ismerje a kelesztés eszközeit: szakajtókat, 

kelesztőládát, sütőlemezeket, formákat, kocsikat. Tudja a különféle kelesztőkamrák szerepét, 

kiszolgálását, higiéniáját, munkavédelmét. Ismerje a kemencék hőközlési módjait: a közvetlen 

és a közvetett fűtést. Ismerje a hőközvetítő közegeket. Tudja a kemencék üzemeltetésének 

feladatait. Tudja a kemencék munkavédelmi szabályait, higiéniai előírásait. 

Szállítás eszközei, járművei, egyéb berendezések, eszközök - Ismerje a szállítás 

fogalmát és szerepét a sütőiparban. Tudja a szállítás eszközeinek és gépeinek csoportosítását. 

Tudja a rekeszek, ládák, konténerek használatát, méreteit. Ismerje a rekeszmosó 

berendezéseket. Ismerje a szállítóautók előírásait. Ismerje a hűtőgépek szerepét a sütőiparban. 

Tudja a hűtőgépek csoportosítását és működési elvét. Ismerje a hűtőközegeket. Tudja a 

hűtőgépek kezelését, higiéniáját. Tudja a szeletelő és a csomagoló gépek kezelését, 

munkavédelmi szabályait, higiéniai előírásait. 

 

Munka- és környezetvédelem 

A munkavédelem alapjainak elsajátítása, a balesetvédelmi előírások alkalmazása: 
A munkavédelem fogalma, célja 

A munkavédelem területei, szabályozása 

A munkáltató és munkavállaló munkavédelmi feladatai 

Munkavédelmi jogok, munkavédelmi kötelezettségek 

Munkavédelmi eszközök, védőruha, munkaruha 

Baleset megelőzés 

A biztonságos és egészséges munkavégzés szabályainak tudatos alkalmazása, a munkavédelem 

készség szintű alkalmazása 

Munkaegészségügyi előírások a sütőiparban 

Ergonómia 

Hőmunka 

A munkavégzés hatásai az emberi szervezetre 



Munkalélektan 

Elsősegélynyújtás alapszintű elsajátítása, a biztonságos és egészséges munkavégzés szabályai, 

munkavédelmi kockázatértékelés készítésének kötelezettségei 

Munkavédelmi kockázatértékelés készítésének kötelezettségei 

Érintésvédelem fajtái, ellenőrzése, villamos berendezések munkavédelme 

Tűz elleni védekezés 

Teendők tűz esetén 

Az elsősegélynyújtás alapjai 

Az elsősegélynyújtás alapjai tudatos alkalmazása, a munkavédelem készség szintű alkalmazása. 

A környezetvédelmi szabályok elsajátítása, tudatos alkalmazása. 

A környezetvédelem célja és területei 

Környezetvédelmi szabályos a sütőiparban 

A hulladékkezelés előírásai 

 

Környezetvédelmi szabályos a sütőiparban 

A hulladékkezelés előírásai 

Veszélyes hulladékok kezelése 

Füstgázkibocsátásra vonatkozó szabályok 

 

Sütőipari technológia I.   

 
Témakörök (tartalmi egységek): 

Sütőipari nyersanyagok 

Nyersanyagok csoportosítása, jellemzése.  

Sütőipari technológia szakaszai 

Nyersanyagok előkészítés tésztakészítés, tésztafeldolgozás, kelesztés, sütés késztermékek 

kezelése. 

Kenyérfélék 

Kenyerek csoportosítása, kenyérgyártás műveletei.  

Péksütemények 

Péksüteményekhez tartozó termékcsoportok, termékei, és jellemzői.  

A vizes zsemle és a tejes kifli anyagnormája.  

Finom pékáruk 

Finom pékáruk csoportjába tartozó termékcsoportok, és jellemzői.  

Tojással dúsított tésztából készült finom pékáruk termékei.  

Omlós tésztából készült finom pékáruk termékei. Omlós tészta kialakítása.  

Leveles tésztából készült finom pékáruk termékei. Leveles tészta szerkezet kialakítása.  

Egyéb termékek  



Sütőipar egyéb termékeihez tartozó termékcsoportok. (Tartós termékek, nyers - fagyasztott 

termékek, zsiradékban sült termékek, diétás termékek, különleges táplálkozási igényt 

kielégítő termékek,  

 

 

 

10. pék  

Osztályozó vizsga követelményei 

Szakmai gépek II. 

 

Szállítás, tárolás, előkészítés berendezései - Tudja a tartályok és a silók szakszerű 

használatát, munkavédelmi szabályait, higiéniai előírásait. Ismerje a levegővel történő 

lisztszállítás paramétereit, tudja összehasonlítani a pneumatikus és a fluid 

szállítóberendezéseket, ismerje a velük kapcsolatos munkavédelmi szabályokat, higiéniai 

előírásokat. Tudja a szitálás elvét. Tudja a lisztsziták kezelését, munkavédelmi szabályait, 

higiéniai előírásait. Tudja a lisztmérlegek helyes használatát. Ismerje a vízkeverő-adagoló és a 

sóoldó berendezéseket, azok kezelését, munkavédelmi szabályait és higiéniai előírásaikat. 

Tésztakészítés gépei - Tudja a dagasztás fogalmát, módjait. Ismerje a dagasztógépek 

dagasztóhatását jellemző paramétereket. Legyen tisztában a fajlagos dagasztómunka 

fogalmával és jelentőségével. Tudja a dagasztógépek csoportosítását. Tudja a dagasztógépek 

működési elvét. Ismerje a kisteljesítményű dagasztógépek kezelését, munkavédelmi 

szabályait, higiéniai előírásait. Tudja a nagyteljesítményű dagasztógépek általános 

jellemzését. Ismerje a nagyteljesítményű dagasztógépek szerkezeti felépítését, működési 

elvét, beállítási és szabályozási lehetőségeiket, gépápolási és karbantartási feladataikat, 

valamint a működtetésükkel kapcsolatos munka- és balesetvédelmi szabályokat és előírásokat. 

Tésztafeldolgozás gépei - Ismerje a kenyér- és a süteménytészta feldolgozó gépek 

szerepét, típusait. Ismerje a csészeemelő és a csészebillentő gépek működését, munka- és 

balesetvédelmi szabályaikat. Tudja a kenyér- és a süteménytészta osztógépek működési elvét, 

 típusait. Ismerje az osztógépek kezelését, munkavédelmi szabályait, higiéniai előírásait. 

Tudja a gömbölyítő és a hosszformázó gépek kezelését, munkavédelmi szabályait, higiéniai 

előírásait. Ismerje a folytonos működésű süteménytészta osztó-gömbölyítő gépek működési 

elvét. Tudja az adagolóhengeres formázódobos osztó-gömbölyítő gép és a dugattyús osztó-

gömbölyítő gépek kezelését, munkavédelmi szabályait, higiéniai előírásait. Tudja a 

finomsütemények gyártásának gépeit és berendezéseit, ismerje helyes használatukat és a 



működtetésükkel kapcsolatos előírásokat. Ismerje a pihentető berendezések szerepét, 

használatukat, munka- és balesetvédelmi szabályaikat. 

Kelesztés berendezései - Tudja a kelesztés helyét és szerepét a sütőipari 

gyártástechnológiában. Ismerje a kelesztés feltételeit. Tudja a kelesztés eszközeinek és 

berendezéseinek csoportosítását. Ismerje a kelesztés eszközeit: szakajtókat, kelesztőládát, 

lemezeket, formákat, kocsikat. Tudja a különféle kelesztőkamrák szerepét, kiszolgálását. 

Tudja a különféle kelesztőkamrák üzemeltetésének feladatait.  Tudja a kelesztő kamrák 

munkavédelmi szabályait, higiéniai előírásait. 

Sütés, készárukezelés berendezései - Tudja a kemencék szerepét a sütőipari 

gyártástechnológiában. Ismerje a kemencék hőközlési módjait: a közvetlen és a közvetett 

fűtést. Ismerje a hőközvetítő közegeket. Tudja a kemencék üzemeltetésének feladatait.  Tudja 

a kemencék munkavédelmi szabályait, higiéniai előírásait. Ismerje a kemencébe vető 

szerkezeteket, azok helyes, szakszerű használatát. 

 

 

 MINŐSÉGELLENŐRZÉS GYAKORLAT tantárgyának tanításához. 

 

Témakörök (tartalmi egységek): 

Laboratóriumi szabályok 

Tűzvédelem 

Balesetvédelem 

Munkavédelem 

Jegyzőkönyvvezetés 

Laboratóriumi eszközök 

Laboratóriumi berendezések 

Tömegmérés 

Térfogatmérés 

Oldatkészítés 

Sűrűségmérés 

Titrimetria 

Pekározás 

Sikérmosás 

Szabványrendszerek 

Kenyerek vizsgálata 

Vizes termékek vizsgálata 

Tejes termékek vizsgálata 

Dúsított termékek vizsgálata 



Tojással dúsított termékek vizsgálata 

Omlós termékek vizsgálata 

Leveles termékek vizsgálata 

 

Sütőipari technológia II 

 
Témakörök (tartalmi egységek): 

Anyagismeret, tárolás, előkészítés 

Alap-, segéd-, és járulékos- anyagok, jellemzői, tárolásuk, előkészítésük. 

Gyártástechnológia szakaszai 

A tészta kialakulás folyamatai, a búza‐ és rozstészta szerkezete.  

A kovászkészítés folyamatai, technológiai mutatói.  

A tésztafeldolgozás célja, műveletei.   

A kelesztés célja, feltételei.  

A sütés célja, feltételei eljárások, sülés közben lejátszódó folyamatok.  

A késztermék kezelésének műveletei. 

Kenyérfélék gyártása 

A kenyerek általános jellemzése, csoportosítása, a kenyérfélék anyagnormája.  

A kenyértészta feldolgozásának műveletei,kenyérfélék tésztájának osztása, feladási 

tömegeik, alakítási műveleteik.  

A kenyerek kelesztésének, és sütésének feltételei, technikai megoldásai,  

Kenyerek átsültségének megállapítása.  

A kisült termék kezelése.  

A kenyérfélékre vonatkozó minőségi követelmények. Kenyérfélék jelölési előírásai.  

 

Péksütemények és finom pékáruk gyártása 

A sütőipari fehértermékek általános jellemzése, csoportosítása, anyag felhasználási 

normái.  

A péksütemények és finom pékáruk jellemzése, tésztakészítési eljárásai, feldolgozási 

műveletei.  

Vizes tésztából készült legjellemzőbb péksütemények ismerete, tésztakészítésük, 

feldolgozásuk 

 

 Gazdasági és fogyasztóvédelmi ismeretek 
 

Témakörök (tartalmi egységek): 

Gazdasági alapok 

Gazdaság működése, igények és javak, piac működése, szereplői, elemei, szabályozása.  

Pénzügyi szervezetek, szerepük, működésük hitel fogalma, fajtái. 

Pénzforgalom szabályai. Adózási alapfogalmak. 

Kereskedelem fajtái, szereplői, szerepe a gazdaságban.    

Vállalkozási ismeretek 

Vállalkozások szerepe a gazdaságban, típusai.  

Vállalkozások alapítása, indítása, működtetése, megszüntetése.   

Marketing  

Marketing fogalma. Marketing mix elemei. Termékéletpálya. Reklám szerepe. Reklám 

jellemzői, típusai.  

Fogyasztóvédelem  



Alapfogalmak  

Az ár feltüntetése  

Csomagolás  

Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek, működésük. 

Piacfelügyeleti alapfogalmak  

A hatósági ellenőrzés 

Szavatosságra és jótállásra vonatkozó tudnivalók 
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Szakmai gépek II. 

 

Szállítás, tárolás, előkészítés berendezései - Tudja a tartályok és a silók szakszerű 

használatát, munkavédelmi szabályait, higiéniai előírásait. Ismerje a levegővel történő 

lisztszállítás paramétereit, tudja összehasonlítani a pneumatikus és a fluid 

szállítóberendezéseket, ismerje a velük kapcsolatos munkavédelmi szabályokat, higiéniai 

előírásokat. Tudja a szitálás elvét. Tudja a lisztsziták kezelését, munkavédelmi szabályait, 

higiéniai előírásait. Tudja a lisztmérlegek helyes használatát. Ismerje a vízkeverő-adagoló és a 

sóoldó berendezéseket, azok kezelését, munkavédelmi szabályait és higiéniai előírásaikat. 

Tésztakészítés gépei - Tudja a dagasztás fogalmát, módjait. Ismerje a dagasztógépek 

dagasztóhatását jellemző paramétereket. Legyen tisztában a fajlagos dagasztómunka 

fogalmával és jelentőségével. Tudja a dagasztógépek csoportosítását. Tudja a dagasztógépek 

működési elvét.  Ismerje a kisteljesítményű dagasztógépek kezelését, munkavédelmi 

szabályait, higiéniai előírásait. Tudja a nagyteljesítményű dagasztógépek általános 

jellemzését. Ismerje a nagyteljesítményű dagasztógépek szerkezeti felépítését, működési 

elvét, beállítási és szabályozási lehetőségeiket, gépápolási és karbantartási feladataikat, 

valamint a működtetésükkel kapcsolatos munka- és balesetvédelmi szabályokat és előírásokat. 

Tésztafeldolgozás gépei - Ismerje a kenyér- és a süteménytészta feldolgozó gépek 

szerepét, típusait. Ismerje a csészeemelő és a csészebillentő gépek működését, munka- és 

balesetvédelmi szabályaikat. Tudja a kenyér- és a süteménytészta osztógépek működési elvét, 

típusait. Ismerje az osztógépek kezelését, munkavédelmi szabályait, higiéniai előírásait. Tudja 

a gömbölyítő és a hosszformázó gépek kezelését, munkavédelmi szabályait, higiéniai 

előírásait. Ismerje a folytonos működésű süteménytészta osztó-gömbölyítő gépek működési 

elvét. Tudja az adagolóhengeres formázódobos osztó-gömbölyítő gép és a dugattyús osztó-



gömbölyítő gépek kezelését, munkavédelmi szabályait, higiéniai előírásait. Tudja a 

finomsütemények gyártásának gépeit és berendezéseit, ismerje helyes használatukat és a 

működtetésükkel kapcsolatos előírásokat. Ismerje a pihentető berendezések szerepét, 

használatukat, munka- és balesetvédelmi szabályaikat. 

Kelesztés berendezései - Tudja a kelesztés helyét és szerepét a sütőipari 

gyártástechnológiában. Ismerje a kelesztés feltételeit. Tudja a kelesztés eszközeinek és 

berendezéseinek csoportosítását. Ismerje a kelesztés eszközeit: szakajtókat, kelesztőládát, 

lemezeket, formákat, kocsikat.  Tudja a különféle kelesztőkamrák szerepét, kiszolgálását. 

Tudja a különféle kelesztőkamrák üzemeltetésének feladatait.  Tudja a kelesztő kamrák 

munkavédelmi szabályait, higiéniai előírásait. 

Sütés, készárukezelés berendezései - Tudja a kemencék szerepét a sütőipari 

gyártástechnológiában. Ismerje a kemencék hőközlési módjait: a közvetlen és a közvetett 

fűtést. Ismerje a hőközvetítő közegeket. Tudja a kemencék üzemeltetésének feladatait. Tudja 

a kemencék munkavédelmi szabályait, higiéniai előírásait. Ismerje a kemencébe vető 

szerkezeteket, azok helyes, szakszerű használatát. 

 

 

Tantárgy: Foglalkoztatás II. 

 

Foglalkoztatási formák (hagyományos, speciális) 

Munkajogi alapok (munkáltató, munkavállaló) 

Munkaviszony, munkavállalás 

Karrierlehetőségek feltérképezése 

Motivációs levél és önéletrajz 

Álláskeresési módszerek (online, offline) 

Munkaerő piaci technikák alkalmazása 

Munkanélküliség, közfoglakoztatás 

Munkaügyi szervezetek szolgáltatásai 

 

 

 

 

 

 



Vállalkozási ismeretek  

Vállalkozások szerepe a gazdaságban.  

Vállalkozások típusai.  

Vállalkozások alapítása, indítása, működtetése, megszüntetése.   

 

Marketing  

Marketing fogalma.  

Marketing mix elemei.  

Termékéletpálya.  

Reklám szerepe.  

Reklám jellemzői, típusai.  

 

Fogyasztóvédelem  

 

Alapfogalmak (tudatos fogyasztó, vállalkozás, forgalmazó, termék és szolgáltatás, eladási ár 

és egységár, online adásvételi és szolgáltatási szerződés) 

Az ár feltüntetése (feltüntetés módja, több ár feltüntetése) 

Csomagolás (alapvető előírások)  

Panaszkezelés, ügyfélszolgálat (panasztételi lehetőségek, szóbeli, írásbeli panasz, 

jegyzőkönyv felvétele, válaszadás módja és ideje).  

Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok 

Piacfelügyeleti alapfogalmak  

A hatósági ellenőrzés 

Kereskedelmi törvény fogyasztóvédelmi rendelkezései (méret, súly, használhatóság 

ellenőrzése, vásárlók könyvének vezetése, üzlet nyitva tartásáról szóló tájékoztatás, e-

kereskedelemhez kapcsolódó fogyasztóvédelmi előírások) 

Szavatosságra és jótállásra vonatkozó tudnivalók 

 

Sütőipari technológia 

- péksütemények és finom pékáruk (termékek jellemzése, gyártástechnológia 

szakaszinak jellemzése, minősítés) 

- egyéb sütőipari termékek (fagyasztott sütőipari termékek, a diétát kiegészítő termékek, 

rostban gazdag termékek, szénhidrát szegény terméke, nátriumszegény termékek, 

valamint tartós sütőipari termékek: morzsafélék) 

 

Mézeskalácskészítés 

- Mézes termékek 

- Mézeskalács nyersanyagai 

- Mézes tészták készítése, érlelése 

- Mézes tészta feldolgozása, sütése 
 

 

 

 



 

 

9. cukrász 

Szakrajz 

 A tanuló ismerje az álló és dőlt betűk írását, a zsinórírást, a tányérdesszertek, torták 

díszítési módját. Sajátítsa el a díszítési módokat, a sütemény és tortadíszeket 

 

Osztályozó vizsga témakörei 

 

 Osztály: 9.C  

 Tantárgy: Cukrászipari gyártástechnológia 

 Készítette: Furman Ágnes 

  

 Alapanyagok és járulékos anyagok jellemzése, előkészítésük 

 Főtt és olvasztott cukorkészítmények jellemzése 

 Édes és sós töltelékek fajtái, készítésük 

 Bevonóanyagok fajtái 

 Élesztős tészták jellemzése, fajtái, készítésük, uzsonnasüteményei 

 Omlós tészták jellemzése, fajtái, készítésük, uzsonnasüteményei 

 Vajas tészták jellemzése, készítésük, uzsonnasüteményei 

 Felvert tészták jellemzése, fajtái, készítésük, uzsonnasüteményei 

 A cukrásztészták készítése során elkövethető hibák, javításuk 

 Vendéglátó gazdálkodás 

- A gazdálkodás elemei, a piac (gazdálkodás alapfogalmai, gazdálkodás körfolyamata, 

szükséglet csoportosítása, nemzetgazdaság fogalma, tagozódása, piac fogalma, fajtái, 

piaci tényezők, piaci verseny) 

- A vendéglátó alapismeretek (vendéglátás fogalma fő tevékenységei: beszerzés, 

raktározás, termelés, értékesítés, szolgáltatás. vendéglátás tárgyi feltétele: vendéglátás 

üzemei, üzletei, üzletkörei. Vendéglátás személyi feltétele: munkakörök, munkáltató 

és munkavállaló kapcsolata, munkaköri leírás célja, tartalma, munka törvénykönyve, 

kollektív szerződés, munkaerő és létszámgazdálkodás, munkaidő beosztási formák) 

- Alap-, tömeg- és veszteségszámítás (Százalékszámítás, kerekítés szabályai, 

mértékegységek átváltása, tömegszámítás, energia és tápérték táblázat, anyaghányad 

számítás, veszteség- és tömegnövekedés számítás) 

- Viszonyszámok (bázis és láncviszonyszám, megoszlási viszonyszám) 

- Árképzés (árkialakítás szempontjai, Áruk és szolgáltatások árának kialakítása, 

sajátosságai, felépítése, árképzés általános menete, árrés, haszonkulcs fogalma, 

számítás, ELÁBÉ fogalma, számítás, ÁFA számítás) 

 

 



Cukrász szakmai ismeretek 

- A cukrászatban végzett műveletek felsorolása, jellemzése 

- A cukorkészítmények csoportosítása, jellemzése  

- A töltelékek csoportosítása, jellemzése 

- Bevonóanyagok felsorolása 

- Élesztős, omlós, forrázott, vajas, felvert, hengerelt, mézes tészták általános jellemzése, 

készítése 

- Az uzsonnasütemények fogalma, készítése  

- Torták, szeletek, tekercsek, minyonok, desszertek, csemegék általános jellemzése, 

készítése 
 

ÁLTALÁNOS ÉLELMISZERISMERET  

 

Táplálkozástan: 

- Élelmiszereket felépítő tápanyagok 

- Élelmiszeripari mikrobiológia 

- Mikroorganizmusok csoportosítása 

- Mikroorganizmusok káros és hasznos tevékenysége 

- Tartósítási módok 

- Környezetvédelmi ismeretek 

- Fogyasztóvédelmi alapfogalmak 

Élelmiszerek csoportjai: 

- Malomipari termékek (alapanyagok, lisztek, sütőipari termékek) 

- Zsiradékok (állati és növényi zsírok jellemzése, táplálkozástani jelentősége) 

- Tojás felépítése, összetétele, tárolása, minősítése, tartósítása, felhasználási lehetőségei 

- Tej és tejkészítmények jellemzése, felhasználása 

- Természetes és mesterséges édesítőszerek (cukor, méz, mesterséges édesítők, 

cukorpótló szerek jellemzése, felhasználási területei) 

- Só jellemzése, felhasználási lehetőségei  

- Ecet jellemzése, felhasználási lehetőségei 

- Fűszerek jellemzése, csoportosítása, felhasználási lehetőségei 

 

ÉLELMISZERBIZTONSÁGRÓL ÁLTALÁBAN  

 

- Élelmiszerbiztonsági alapfogalmak 



- Mikroorganizmusok jellemzése 

- Mikróbák hasznos és káros tevékenységei 

- Élelmiszer eredetű megbetegedések 

- Élelmiszerek romlása 

- Tartósítási módok 

- Élelmiszerekben előforduló szennyeződések 

- Élelmiszerekre vonatkozó jogszabályok 

 

 

 

10. cukrász 

 

Tantárgy: Cukrász szakmai ismeretek 

 

Krémesek általános jellemzése, készítésük 

Tejszínhabos sütemények általános jellemzése, készítésük 

Nemzetközi cukrászati termékek tésztáinak, töltelékeinek, bevonatainak készítése 

Nemzetközi cukrászat tortáinak, szeleteinek, desszertjeinek töltése, dermesztése, bevonása, díszítése 

 Édes és sós teasütemények általános jellemzése, készítésük 

Fagylaltok alapanyagai, csoportosításuk, készítésük 

Fagylaltkészítés hibái 

Fagylaltkészítés és értékesítés higiéniája 

Fagylalt szárazanyagtartalmának számítása 

9.- 10. évfolyam tananyagának áttekintése a kisvizsgára 

 

Vendéglátó gazdálkodás 

- A vendéglátó alapismeretek (vállalkozási formák jellemzése) 

- Adózási ismeretek (adózással kapcsolatos alapfogalmak, adó csoportosítás, 

jellemzése) 

- Árképzés (árkialakítás szempontjai, áruk és szolgáltatások árának kialakítása, áfa 

számítás, árképzés, árkialakítás, ár- és bevételelemzés (árrés-szint, anyagfelhasználási-

szint, haszonkulcs) 

- Jövedelmezőség (költség fogalma, csoportosítása, költséggazdálkodás, eredmény 

fogalma, eredmény-kimutatás menete, eredmény elemzés, jövedelem tábla készítése) 

- Készletgazdálkodás (átlagkészlet számítási módok) 



 

 

 

ÁLTALÁNOS ÉLELMISZERISMERET  

 

- Húsipari termékek (húsfeldolgozás lépései, töltelékes áruk, darabos készítmények) 

- Baromfiipari termékek (késztermékek és libamáj) 

- Vadak (vadhúsok jellemzése, kezelése, tárolása) 

- Halak (csoportosítása, jellemzésük, felhasználási lehetőségeik) 

- Zöldségek csoportosítása és jellemzése, táplálkozástani jelentőségük 

- Gyümölcsök csoportosítása és jellemzése, táplálkozástani jelentőségük 

 

VENDÉGLÁTÁS HIGIÉNIÁJA  

 

- Vendéglátó egységek telepítésének alapfeltételei 

- Vendéglátóegység helyiségeinek kialakításának előírásai 

- Személyi higiénia 

- Üzemi higiénia 

- A HACCP minőségbiztosítási rendszer alapelvei 

- Nyersanyagok, félkész és késztermékek tárolásának előírásai 

- Vendéglátó tevékenység környezetvédelmi előírásai 

 

 

 

 

11. cukrász 

Általános élelmiszerismeret 

 

A zöldségek, gombák, gyümölcsök, édesipari termékek, kávé, tea előállításának, 

csoportosításának, összetételének, felhasználásának ismerete: 

Zöldségek, gombák 

Hazai- és déli gyümölcsök 

Édesipari termékek: A kakaópor előállítása, fajtái, zsírtartalma, felhasználása 



Csokoládétermékek: Kakaóvaj, kakaómassza előállítása, összetétele, felhasználása,  

Ét-, tej-, fehér csokoládé előállítása, összetétele, felhasználása 

Csokoládé és bevonó massza összehasonlító érzékszervi vizsgálata 

Fondán, marcipán, nugát összetétele, jellemzése, felhasználása 

Koffein tartalmú élelmiszerek: Kávéfajták, a kávé feldolgozása, pörkölési módok,  

Pörkölt kávé összetétele, felhasználása 

Kávéital extrakt tartalmának meghatározása refraktométerrel 

Tea fajták, tea feldolgozása, összetétele, felhasználása 

A különféle alkoholos és alkoholmentes italok előállításának, csoportosításának, összetételének, 

felhasználásának ismerete. 

Italok: Alkoholtartalmú italok: Bor, Sör, készítése, jellemzése, készítése, összetétele, csoportjai, 

felhasználása 

Szeszesital készítése, jellemzése, készítése, összetétele, csoportjai, felhasználása 

Pálinka és alkoholtartalmának meghatározása szeszfokolóval 

Párlatok 

Alkoholmentes italok: gyümölcs- és zöldséglevek jellemzése, készítése, összetétele, csoportjai, 

minősége, felhasználása 

Szörpök-, szénsavas üdítők jellemzése, készítése, összetétele, csoportjai, minősége, felhasználása 

A különféle adalékanyagok csoportosításának, összetételének, felhasználásának megismerése. 

Adalékanyagok: Adalékanyagok jellemzése, adagolásának szabályozása, E-szám értelmezése   

Mesterséges édesítőszerek fajtái, édesítő hatása, tápértéke, energiatartalma, felhasználása a diétás 

termékeknél 

Színezőanyagok, térfogatnövelő szerek, savanyítók jellemzői, fajtái, felhasználása,  

Mesterséges édesítőszerek, emulgeálószerek, stabilizáló szerek és zselírozó anyagok, jellemzői, fajtái, 

felhasználása 

Tartósítószerek, módosított keményítők, ízfokozók jellemzői, fajtái, felhasználása 

Kényelmi anyagok: Ételkészítési és cukrászati kényelmi anyagok jellemzése és felhasználása 

 

Cukrászat szakmai ismeretek 

 

Témakörök (tartalmi egységek): 

Hidegcukrászati készítmények, bonbonok, tányérdesszertek 

Hidegcukrászati készítmények: Fagylaltok, parfék, adagolt hidegcukrászati készítmények 

Fagylaltok:  

Fagylaltok általános jellemzői csoportosításuk, fagylaltkészítés műveleteinek jellemzése, 

fagylaltkészítés hibái. 

Parfék: parfék általános jellemzői, csoportosítása, készítése. 



Adagolt fagylaltkészítmények, állandó és változó összetételű fagylaltkelyhek készítése  

Pohárkrémek.  

Bonbonok: Bonbonok általános jellemzői, alapanyagai, csokoládé temperálás szabályai. 

Bonbonok csoportosítása. 

Tányérdesszertek: tányérdesszertek általános jellemzői, csoportosítása, 

Díszítés 

Díszítés általános jellemzői, egyszerű és különleges díszítés műveletei: 

 

Munkaszervezési feladatok ellátása 

 Munkaszervezés általános jellemzői, üzemszervezési módszerek 

Cukrászati termékek minősége,  forgalomba hozatala 

Cukrászati készítmények minőségének általános jellemzői,  

Cukrászati készítmények tömege, hibái, minőségbiztosítási rendszere. 

Cukrászati készítmények forgalomba hozatala. 

 

Vendéglátó gazdálkodás 
Témakörök (tartalmi egységek): 

Jövedelmezőség 

A költség fogalma, fajtái és azok csoportosítása  

Költséggazdálkodás, költségelemzés  

Az eredmény-kimutatás menete, jövedelmezőségi tábla készítése, az adózott és az adózatlan 

eredmény kiszámítása, és elemzése. 

Készletgazdálkodás 

Átlagkészlet számítási módok, azok alkalmazása, áruforgalmi mérlegsor alkalmazása, 

készletgazdálkodási mutatószámok alkalmazása 

Elszámoltatás 

Leltárhiány, többlet értelmezése, raktár-,termelés-,értékesítés elszámoltatása 

 

 

 

9. Húsipari termékgyártó 

SZAKMAI TECHNOLÓGIA  

 

- Vágóállatok szervezeti felépítése (szövetek)  

- Az állati test szervei és szervrendszerei  

- Mozgás szervrendszere: csont, ízület, izomrendszer, testtájak  

- A vágóállatok testtájai  

- A vágóállatok tulajdonságai  

- Vágóállat fajok és fajták (sertés, marha, juh, ló) 

- Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételei a vágóüzemben 

- Vágóállatok elsődleges feldolgozásának műveleti lépései 

- Vágásra való előkészítő műveletek 



- Elsődleges feldolgozás alapműveletei (kábítástól a hűtésig) 

- Vágási technológiák (hagyományos és korszerű) 

- Elsődleges feldolgozás termékei (vágási fő és melléktermékek) 

- Elsődleges feldolgozáshoz kapcsolódó szakmai számítások 

 

SZAKMAI GÉPEK 

 Alapfokon sajátítsa el a géprajzhoz kapcsolódó ismeretek, hogy a tanulás folyamán 

értelmezni tudja a húsipari gépek vázlatait, ábráit. 

 

 Ismerje meg a gépeket alkotó alkatrészeket, úgy, mint: Kötő gépelemek, Forgó 

mozgást közvetítő gépelemek, Tengelykapcsolók, Csapágyak, Erőátviteli gépelemek 

 

 

 Ismerje meg a magaspályás vágástechnológia eszközeit, berendezéseit, azok 

működését, részeit, karbantartását, munkavédelmi szabályait, úgy, mint: Magaspályák, 

konvejorok: a magaspálya általános felépítése, laposacél pálya, csőpálya és kétsínes 

magaspálya, pályakocsi felépítése, a konvejorok fajtái, a konvejor felépítése, 

magaspályához kapcsolódó szerkezetek: pályaváltók, sertés és marha felvonók, 

leengedők 

 

 Ismerje meg a sertés-, és marharögzítő, berendezéseket, azok működését, részeit, 

karbantartását, munkavédelmi szabályait, úgy, mint: Szalagos sertésrögzítő, szalagos 

sertésrögzítő, egyfülkés sertésrögzítő, forgódobos sertésrögzítő, marharögzítő boxok, 

marharögzítő rituális vágáshoz 

 

10. Húsipari termékgyártó  

SZAKMAI GÉPEK 

 

 Ismerje meg a vágóhídi munkai gépeit, a berendezések felépítését, szerkezetét, 

működését, karbantartási feladataikat, működését, esetleges veszélyeit. 

Tudja a témakörben szereplő húsipari gépek, berendezések használatát, a 

munkavédelmi szabályokat, higiéniai előírásokat, úgy, mint: Roncsolást okozó kábító 

eszközök: lőporgázzal/sűrített levegővel működő kábító pisztolyok/puskák, Roncsolást 

nem okozó kábító eszközök: elektromos kábító fogó/-villa, gázelegyes kábító 

berendezés, Csőkés, vérgyűjtő berendezés, a vérfeldolgozás folyamata, Forrázó- és 

kopasztó berendezések 

Perzselő-, lelángoló-, utótisztító berendezések, Mechanikus – dobos marhabőrfejtő 

gépek 



Hidraulikus/pneumatikus – dobos marhabőrfejtő gépek, Hasító szalag- és körfűrész , 

Félautomata- és automata hasítóbárd, Bélfordító szerkezet, Béltisztító berendezés 

 

 Ismerje meg a darabolás, csontozás gépeit, eszközeit, ezek felépítését, szerkezetét, 

működését, karbantartási feladataikat, működését, esetleges veszélyeit. 

Tudja a témakörben szereplő húsipari gépek, berendezések használatát, a 

munkavédelmi szabályokat, higiéniai előírásokat, úgy, mint: Hűtő berendezések, 

kompresszoros hűtőgépek, Hűtőtermek, hűtő gépkocsi, Fagyasztó berendezések, 

tömbfagyasztó, Kriogén közeggel fagyasztó berendezések, Felengedtető berendezések, 

Daraboló szalag és –körfűrész, Bontó-, csontozó szalagok, Csontozó kések, Gyűrűs 

kés, Csontszeparátor, Ínszeparátor, Bőrkéző gépek 

 

 Ismerje meg a másodlagos feldolgozás gépeit, berendezéseit, ezek felépítését, 

szerkezetét, működését, karbantartási feladataikat, működését, esetleges veszélyeit. 

Tudja a témakörben szereplő húsipari gépek, berendezések használatát, a 

munkavédelmi szabályokat, higiéniai előírásokat, úgy, mint: Aprítógépek, 

Keverőgépek, Töltőgépek, Összefoglalás, Témazáró dolgozat 

 

MIKROBIOLÓGIA ÉS HIGIÉNIA  

 

- Mikrobiológiai alapfogalmak 

- Mikroorganizmusok jellemzése 

- Szakmaspecifikus mikroorganizmusok 

- Vágóállatok jellemző betegségei 

- Élelmiszerrel kapcsolatos fertőzések, mérgezések 

- Élelmiszeripari jogi szabályozás 

- Személyi higiénia 

- Üzeni higiénia 

- Berendezések, gépek és eszközök higiéniája 

- Épületek és üzemi helyiségek kialakításának feltételei 

- Takarítási és fertőtlenítési szabályok 

- Környezetvédelmi előírások 

 

HÚSIPARI TECHNOLÓGIA   

 



- A hús vágás utáni elváltozásai, érési folyamatok 

- Sertéskereskedelmi bontása és konyhatechnológiai felhasználhatósága 

- Marha kereskedelmi bontása és konyhatechnológiai felhasználhatósága 

- Borjúkereskedelmi bontása és konyhatechnológiai felhasználhatósága 

- Juh kereskedelmi bontása és konyhatechnológiai felhasználhatósága 

- Sertés és marha ipari csontozása, kivágása, húsok osztályozása  

- Sertéshúsok pácolásra történő előkészítése, formázása 

- A csontozó munkavédelmi és balesetvédelmi előírásai 

- Csontozási veszteség és kihozatal számítások 

- Tartósító eljárások 

- Adalékanyagok és burkolóanyagok 

- Csomagolástechnológia 

 

Vállalkozási és kereskedelmi ismeretek 

 

Vállalkozások alapítása, működtetése  

Egyéni vállalkozás alapításának feltételei, működtetése  

Társas vállalkozások (Betéti Társaság, Közkereseti Társaság, Korlátolt Felelősségű 

Társaság, Nyitott és Zárt Részvénytársaság) alapításának feltételei 

Csődeljárás célja, folyamata 

Felszámolási eljárás célja, folyamata, törvényi kötelezettségek 

Végelszámolás célja, folyamata, törvényi kötelezettségek 

 

Vállalkozások pénzforgalmi szabályai  

Pénzforgalom fogalma 

Közvetlen pénzforgalom 

Közvetett pénzforgalom 

Bankszámlanyitás feltételei 

Bankszámla kezelése: jóváírás, terhelés 

Bankszámla megszűnése, ill. megszűntetésének szabályai 

 

Fizetési módok  

Fizetés időbeli megvalósulása: az áruszállítást megelőzően, az áruszállítással egyidejűleg, az 

áruszállítást követően 

Készpénzzel történő fizetés szabályai 

Készpénz nélküli fizetési módok: átutalás, beszedési megbízás, okmányos meghitelezés 

Átutalás folyamata, a fizetési kötelezettség teljesítése vevő és eladó között 

Beszedési megbízás fizetési kötelezettség teljesítése eladó és vevő között 

Egyéb fizetési mód: váltó 

 



 

 

Vállalkozások adófizetési kötelezettségei  

Alapfogalmak: adó, adóztató, adóhatóság, adóalany, adó tárgya, hatáskör, illetékesség, 

adókötelezettség, adóalap, adókulcs, adókedvezmény 

Adó csoportosítása az adó alanya szerint: közvetlen, közvetett adók 

Adó csoportosítása az adó tárgya szerint: fogyasztáshoz, jövedelemhez, vagyonhoz 

kapcsolódó adók 

 

Adó csoportosítása az adó beszedője szerint: központi és helyi adók 

ÁFA jellemzése, mértéke 

Jövedéki adók fajtái 

Vállalkozói jövedelemadó mértéke és fizetési kötelezettség keletkezése 

EVA, KATA, KIVA választásának lehetőségei 

Társasági adó mértéke és fizetési kötelezettség keletkezése 

Osztalékadó mértéke, törvényi előírásai  

SZJA mértéke, a munkáltató előlegfizetési kötelezettsége 

Vállalkozások helyi adófizetési kötelezettsége 

Vállalkozások járulékfizetési kötelezettsége 

Egyéb adók és járulékok 

 

 

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS  

 

- Minőségügyi alapfogalmak 

- Élelmiszerminőség elemei 

- Élelmiszerbiztonsági veszélyek, megelőzésük 

- Minőségügyi jogi szabályozás 

- Minőségirányítási és élelmiszerbiztonsági rendszerek az élelmiszeriparban 

HACCP, BRC, IFS, ISO22000  

- Minőségirányítás dokumentumai 

 

 

 

 

 

 

 

11. Húsipari termékgyártó 

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS  



 

- Élelmiszerbiztonsági alapfogalmak 

- Alapanyagok minőségügyi követelményei 

- Gyártásközi minőségellenőrzés 

- Késztermékek minőségének ellenőrzése, vizsgálati módszerek 

- HACCP (Veszélyek és kritikus pontok meghatározása az egyes technológiai 

lépéseknél) 

- ISO22000 felépítése, követelményei, alkalmazási lehetőségei 

- BRC felépítése, követelményei, alkalmazási lehetőségei 

- IFS felépítése, követelményei, alkalmazási lehetőségei 

 

 

Tantárgy: Foglalkoztatás II. 

 

Foglalkoztatási formák (hagyományos, speciális) 

Munkajogi alapok (munkáltató, munkavállaló) 

Munkaviszony, munkavállalás 

Karrierlehetőségek feltérképezése 

Motivációs levél és önéletrajz 

Álláskeresési módszerek (online, offline) 

Munkaerő piaci technikák alkalmazása 

Munkanélküliség, közfoglakoztatás 

Munkaügyi szervezetek szolgáltatásai 

Vállalkozási és kereskedelmi ismeretek tantárgy 

 
 

 Ismerje meg a másodlagos feldolgozás gépeit, berendezéseit, a berendezések 

felépítését, szerkezetét, működését, karbantartási feladataikat, működését, esetleges 

veszélyeit. 

Tudja a témakörben szereplő húsipari gépek, berendezések használatát, a 

munkavédelmi szabályokat, higiéniai előírásokat, úgy, mint: Merítéses pácolók, 

Fecskendezéses pácolók 

Húsforgató és porhanyósító gépek, Kőfüstölő, Füstölő szekrény, Füstölő alagút, 

Füstfejlesztők, f üsttisztítók, Füstoldat-gyártók, Füstölő-főző berendezés, 



Főzőedények, főzőkád, Főzőszekrények, Főzőalagút, Érlelőrendszer, Klímaközpont, 

Légcsatorna 

Anyagmozgató- és függesztő szerkezetek, Légállapot-vezérlő berendezés, 

Szalámigyártó gépsor, A fogyasztói csomagolás gépei, Gyűjtőcsomagoló gépek, 

Csomagolóvonal, Szakaszos működésű zsírgyártó gépek, Folytonos működésű 

zsírgyártó gépek, Poharaszsír-csomagoló gép 

 

 Ismerje meg a húsbolti eszközök (húsipari értékesítés), berendezések felépítését, 

működését, használatát, karbantartását, esetleges veszélyeiket. 
 

 

Húsipari technológia 

 A tanulók ismerjék a húsiparban alkalmazott tartósító eljárásokat: Fizikai 

tartósító eljárások: hűtés, fagyasztás, vízelvonás, Kémiai tartósító eljárások: Sózás, 

Pácolás, Füstölés, Hőkezeléssel járó tartósítási módok: előfőzés, főzés, sütés, 

konzerveknél pasztőrözés, sterilezés, Sütés, Konzervek pasztőrözése, Konzervek 

sterilezése, Főzés utáni hűtés módjai termékcsoportonként, Hűtési, fagyasztási 

veszteség számítása, Páclé töménységével kapcsolatos számítások, Füstölés és 

főzéssel kapcsolatos veszteségszámítások 

 A tanulók ismerjék a húsiparban felhasznált adalékanyagokat és 

burkolóanyagokat: Adalékanyagok csoportosítása és jellemzése: tartósítószerek, 

színkialakítók, Jelleg –és ízkialakító fűszerek, starterkultúrák, szénhidrátok, 

Mesterséges ízkialakítók, színstabilizálók, Állományjavítók, antioxidánsok, 

Természetes burkolóanyagok fajtái, a velük szemben támasztott követelmények, 

jellemzésük, Mesterséges burkolóanyagok fajtái, a velük szemben támasztott 

követelmények, Bevonó anyagok, mártómasszák: emészthető és nem emészthető 

bevonatok, Nemespenész bevonat jelentősége, előnyei 

 A tanulók ismerjék meg a húsiparban alkalmazott csomagolási módokat és 

csomagolóanyagokat: Csomagolástechnológia - A csomagolással szemben támasztott 

követelmények a termék, a fogyasztó és a környezetvédelem szempontjából, 

Csomagolóanyagok fajtái: szintetikus úton előállított műanyagok, Természetes alapú 

műanyagok, Kombinált csomagolóanyagok, mélyhúzásra alkalmas fóliák, A 

csomagolás módjai: vákuumcsomagolás, Vákuum-skin, Védőgázas csomagolás, 

Egyedi és gyűjtőcsomagolás, Szállítói csomagolás 

 A tanulók ismerjék a húsipari feldolgozóüzemek munkavédelmi és 

környezetvédelmi sajátosságait, illetve a biztonságos és egészséges 

munkavégzéshez szükséges szemlélet kialakítása: A húsüzem munkavédelmi és 

balesetvédelmi előírásai – Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételei, 

védőruha, védőeszközök, gépek biztonságtechnikája. Érintésvédelem, Tűzvédelem, 

Környezetvédelem, Jellemző szín és alakjelek ismertetése, Gyártás előkészítő és 

gyártási alapműveletek. - A húsalapanyagok előkészítése: csontozás, kivágás, 



osztályozás, Egyéb húsalapanyagok előkészítése: bőrke, belsőségek, sertésfej, vér, 

vérplazma, szeparátorhús, restrukturált hús, Fűszerek előkészítése: aromatartó 

egységcsomagban vagy frissen kimérve. Burkolóanyagok előkészítése, ha szükséges 

beáztatása, Aprítás művelete a megfelelő szemcseméretre darálógéppel, Aprítás 

művelete a megfelelő szemcseméretre kutterrel, finomaprítókkal, Jégpehely előállítás 

fontossága a keverés szempontjából, Keverés művelete keverőgépekkel ill. kutterrel. 

Töltés különböző típusú töltőgépekkel termékcsoporttól függően. Rúdkialakítás 

klipszeléssel ill. kézi kötözéssel, Pározás kézi és gépi művelete, A formázott termékek 

füstölőbotra szedése, keretre rakása hőkezeléshez. 

 A tanulók ismerjék a húsipari töltelékes húskészítmények csoportjait, fajtáit, 

nyersanyagait, gyártástechnológiáját, minőségi követelményeit, illetve a Magyar 

Élelmiszerkönyv által megfogalmazott ajánlásokat: Hőkezelt töltelékes 

készítmények gyártástechnológia – A hőkezelt töltelékes húskészítmények 

csoportosítása, A vörösáruk fajtái, A vörösáruk gyártástechnológiája. A 

húspépkészítés módjai, A húspépkészítés módjai, A késztermékek minőségi 

követelményei, Mozaikos készítmények csoportjai, A mozaikos készítmények 

gyártástechnológiája. A mozaikos készítmények minőségi követelményei, A 

kolbászfélék csoportjai, A nyers, sütnivaló kolbászfélék gyártástechnológiája, A nyers, 

sütnivaló kolbászfélék minőségi követelményei, A Füstölt-főtt kolbászfélék 

gyártástechnológiája, A Füstölt-főtt kolbászfélék minőségi követelményei, A lángolt 

kolbászok gyártástechnológiája. A lángolt kolbászok minőségi követelményei, A 

hurkafélék fajtái, A hurkafélék gyártástechnológiájuk, A hurkafélék minőségi 

követelményei. Kenősáruk és pástétomok gyártástechnológiája emulzió készítésével, 

A kenőmájasok minőségi követelményei, Hússajtok gyártástechnológiája, A hússajtok 

és minőségi követelményei, Gyártásközi veszteség számítása, Késztermék kihozatal 

számítása 

 A tanulók ismerjék a pácolt, füstölt, füstölt-főtt, lángolt húsok csoportjait, fajtáit, 

nyersanyagait, gyártástechnológiáját, minőségi követelményeit, illetve a Magyar 

Élelmiszerkönyv által megfogalmazott ajánlásokat: Pácolt, füstölt, füstölt-főtt, 

lángolt húsok gyártási műveletei - Pácolt, füstölt húsok fajtái, Pácolt, füstölt húsok 

gyártási műveletei, Pácolt, füstölt húsok minőségi követelményei, tárolhatósága. 

Lángolt húsok gyártási műveletei, Lángolt húsok, minőségi követelményei, 

tárolhatósága, Formában vagy bélben főtt pácolt húsok (gépsonkafélék, műbeles 

sonkafélék ) gyártási műveletei , Formában vagy bélben főtt pácolt húsok 

(gépsonkafélék, műbeles sonkafélék ) minőségi követelményei, Gyártásközi 

veszteségszámítások, Gyártásközi veszteségszámítások, Késztermék kihozatal 

számítások 

 A tanulók ismerjék meg a szalámifélék és szárazkolbászok csoportjait, fajtáit, 

nyersanyagait, gyártástechnológiáját, minőségi követelményeit, illetve a Magyar 

Élelmiszerkönyv által megfogalmazott ajánlásokat: Szalámifélék és 

szárazkolbászok gyártástechnológiája – A szalámifélék csoportosítása, Hagyományos 

szárításos érleléssel készült nemes penésszel bevont és penész nélküli szalámik 

gyártástechnológiája. Hagyományos szárításos érleléssel készült nemes penésszel 

bevont és penész nélküli szalámik minőségi követelményei, Gyorsított szárításos 



érleléssel készült penészbevonatos és penészbevonat nélküli szalámifélék 

gyártástechnológiája, Gyorsított szárításos érleléssel készült penészbevonatos és 

penészbevonat nélküli szalámifélék minőségi követelményei, A kolbászfélék 

csoportosítása. Nyers, hagyományos érleléssel előállított szárazkolbászok 

gyártástechnológiája, Nyers, hagyományos érleléssel előállított szárazkolbászok, 

minőségi követelményei. Gyorsérlelésű szárazkolbászok gyártástechnológiája, 

Gyorsérlelésű szárazkolbászok minőségi követelményei, Starterkultúrák jelentősége 

napjainkban, Kémiai savanyítószerek jelentősége napjainkban, Gyártásközi veszteség, 

Termékkihozatal számítások 

 A tanulók ismerjék meg az étkezési szalonnafélék és az étkezési tepertő 

csoportjait, fajtáit, nyersanyagait, gyártástechnológiáját, minőségi 

követelményeit, illetve a Magyar Élelmiszerkönyv által megfogalmazott 

ajánlásokat: Étkezési szalonnafélék és étkezési tepertő gyártási műveletei – A 

szalonnafélék csoportosítása, Sózott, fehér szalonnák formázása, Sózott, fehér 

szalonnák tartósítása, Sózott, fehér szalonnák minőségi előírásai, Hagyományos és 

üstölt szalonnák gyártástechnológiája, Hagyományos és üstölt szalonnák minőségi 

követelményei. Bacon szalonna gyártástechnológiája, Bacon szalonna minőségi 

követelményei, Pácolt, füstölt-főtt szalonnafélék gyártási műveletei, Pácolt, füstölt-főtt 

szalonnafélék minőségi követelményei, Sült szalonnafélék gyártási műveletei, Sült 

szalonnafélék minőségi követelményei, Étkezési tepertő gyártása hagyományos száraz 

eljárással duplikátorban – száraz eljárás, Zsírolvasztás Laval-technológiával – nedves 

eljárás, Étkezési tepertőkrém előállítása finomaprítással, íz kialakítók hozzáadásával, 

Sütési veszteség számítások sültszalonnánál, Sütési veszteség számítások tepertőnél 

 A tanulók ismerjék meg a húskonzervek csoportjait, fajtáit, nyersanyagait, 

gyártástechnológiáját, minőségi követelményeit, illetve a Magyar 

Élelmiszerkönyv által megfogalmazott ajánlásokat: Húskonzervek 

gyártástechnológiája – A húskonzervek fajtái, Fél és teljes konzervek közötti 

különbség, Pasztőrözés, Sterilezés. Hagyományos sonkafélék gyártása fémdobozban, 

Hagyományos sonkafélék minőségi követelményei. Fóliás sonka gyártása saját lében, 

Fóliás sonka gyártása hozzáadott vízzel, Fóliás sonka minőségi követelményei, Darált 

jellegű húskonzervek gyártástechnológiája, Darált jellegű húskonzervek minőségi 

követelményei. Húskrémjellegű konzervek gyártástechnológiája, Húskrémjellegű 

konzervek minőségi követelményei, Készételek, pörköltek gyártási műveletei, 

Készételek, pörköltek minőségi előírásai 

 

11. évfolyam. Húsipari termékgyártó 

 
 

A kereskedelmi egységek munkavédelmi és balesetvédelmi előírásai  

Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételei a kereskedelmi egységben 

Hűtőgépek és hűtési rendszerek biztonságtechnikája 

Asztali darálók, szeletelők biztonságtechnikája 



A csontozó kések és szeletelő kések baleseti veszélyei 

Egyéni védőeszközök használata a biztonságos munkavégzés érdekében 

Az anyagmozgatás biztonságtechnikája 

 

 

Kereskedelmi alapismeretek  

A kereskedelem jelentősége, a kereskedelmi munka értéke 

A kereskedelem ágazati, azok jellemzése (Nagykereskedelem, Kiskereskedelem) 

Bolti kereskedelem és bolt nélküli kereskedelem fajtái 

Az áru fogalma, főbb csoportjai 

Az áruk minőségi osztályba sorolása 

A vonalkód értelmezése, jelentősége, alkalmazása 

Munkakörök a kereskedelemben: boltvezető, eladó, pénztáros és egyéb munkakörök 

Áruforgalom fogalma, típusai 

Az áruforgalmi folyamat elemei: beszerzés, készletezés, értékesítés 

A beszerzés folyamata: a beszerzendő áruk mennyiségének és összetételének meghatározása, 

szállítók kiválasztása, megrendelés, áruátvétel, pénzügyi lebonyolítás 

Készletezés, készletgazdálkodás, árutárolás, árukezelés, áruvédelem  

 

Értékesítési módok, folyamatok  

Értékesítési módok típusai 

Hagyományos értékesítési mód jellemzői, folyamata 

Önkiválasztó értékesítési jellemzői, folyamata 

Minta utáni értékesítési mód jellemzői, folyamata 

Önkiszolgáló értékesítési mód jellemzői, folyamata 

Eladóval szemben támasztott követelmények: szaktudás, az eladó személyiségjegyei, 

magatartása, külső megjelenése 

Sikeres eladói tulajdonságok 

Vásárlói magatartást befolyásoló tényezők 

Vevőtípusok: könnyen kezelhető és nehezen kezelhető vevők 

 

Bolti eredmény keletkezése  

Eredménnyel kapcsolatos fogalmak: árbevétel, eladott áruk beszerzési értéke, árréstömeg, 

forgalmazási költségek, nyereség, veszteség 

Eredmény levezetésének lépései 

Eredmény növelésének lehetőségei 

A nyereség felhasználásának lehetőségei 

 

Fogyasztóvédelmi szabályok  

Alapfogalmak: tudatos fogyasztó, fogyasztó, vállalkozás, forgalmazó, termék és szolgáltatás, 

eladási ár és egységár  

Az ár feltüntetése 

Csomagolás 

Gyermek és fiatalkorúak védelmét szolgáló előírások 

Panaszkezelés, ügyfélszolgálat 

Békéltető testület 

Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok 

Piacfelügyeleti alapfogalmak 

Hatósági ellenőrzés szabályai 



Vásárlók könyve vezetése 

Szavatosságra és jótállásra vonatkozó tudnivalók 

 

 

 

 

11. Élelmiszeripari szakmunkás 

 

 

Tantárgy: Foglalkoztatás II. 

 

Foglalkoztatási formák (hagyományos, speciális) 

Munkajogi alapok (munkáltató, munkavállaló) 

Munkaviszony, munkavállalás 

Karrierlehetőségek feltérképezése 

Motivációs levél és önéletrajz 

Álláskeresési módszerek (online, offline) 

Munkaerő piaci technikák alkalmazása 

Munkanélküliség, közfoglakoztatás 

Munkaügyi szervezetek szolgáltatásai 

 

 
Gyümölcspálinka-gyártás és a jövedéki szabályozás 

 

 
A gyümölcspálinka-gyártás munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai 

előírásai        

A pálinkafőző kialakításának, technológiai folyamatainak, berendezéseinek, 

gépeinek, eszközeinek munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi előírásai, 

higiéniai követelményei, személyi higiéniai követelmények. 

  A Magyar Élelmiszerkönyv vonatkozó fejezetei 

  A HACCP, mint a kritikus pontok feltárásának és ellenőrzésének lehetőségei, 

az akkreditálás célja és alapelvei 

A melléktermékek, hulladékok hasznosításának lehetőségei 

 



 

A gyümölcspálinka-gyártás technológiája   

A pálinka fogalma, összetétele, csoportosítása, jellemzése, tulajdonságai 

A pálinkafőzés története, kialakulása, helyzete napjainkban 

A pálinka (alkohol) élettani hatása 

A gyümölcs, és borgazdasági alapanyagok összetétele, jellemző tulajdonságai 

Az alapanyagok minősítésének előírásai, a minőségi, mennyiségi átvétel 

szabályai 

A bérfőzési cefrék, a borgazdasági alapanyagok vizsgálatának, mennyiségi, 

minőségi átvételének szabályai 

Az alapanyagok átvételének és tárolásának feltételei 

A gyümölcspálinka-gyártás során alkalmazott élesztők 

A rendelkezésre álló alapanyag függvényében az előkészítő műveletek 

megtervezése 

A válogatás, osztályozás célja, elve és módjai 

Az alapanyag mosása, szár-, mag-, héjeltávolítás 

Az aprítás, zúzás célja, módjai, alkalmazása 

A vízkezelés és vízszűrés célja, módja 

A lényerés és létisztítás célja, módjai, a műveletek alatt lejátszódó folyamatok 

A gyümölcscefre készítés célja, módja, az erjesztés alatt végbemenő 

változások, az erjesztés vezetése 

A lepárlás célja, módja, a műveletek alatt lejátszódó folyamatok 

Derítését, szűrés, természetes érlelés célja, módja, hatásai 

A töltés technológiája, a zárás célja, módjai, alkalmazása 

  

Jövedéki ismeretek, jogi szabályozás    

A 2008. évi LXXIII. törvény a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka 

Nemzeti Tanácsról 

A 2003. évi CXXVII. Törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek 

forgalmazásának különös szabályairól. A jövedéki termék fogalma, 

adókötelezettség keletkezése, adómentes jövedéki termék (magánfőzésben), 

adófizetésre kötelezett személy, zárjegyekre vonatkozó előírások, bejelentési 

kötelezettségek, nyilvántartások vezetése 

A gyümölcspálinka előállítására és forgalmazására vonatkozó egyéb 

jogszabályok 

   

A gyümölcspálinka-gyártás gépei, berendezései  

A gyümölcstisztítás, aprítás gépi berendezéseinek, cefréző berendezések 

működése 

Az erjesztő-berendezések kialakításának alapvető követelményei, a különféle 

lepárló-finomító berendezések szerkezeti felépítése, működése. 

A főző-finomító berendezések és tartozékaik 

A nyomás alatti készülékek, a hűtők, páracsövek szerepe 

A derítés, szűrés, töltés gépeinek, berendezéseinek felépítése, működése 

A gyümölcspálinkák érlelő-, tároló-berendezéseinek szerkezeti felépítése, 

a palackok, hordók mozgatásának, a tárolás berendezéseinek és a töltés 

gépeinek szerkezeti felépítése, működése 

A csomagolóanyagok és eszközök jellemzői, használatuk előírásai 

A gépek, berendezések tisztítása, biztonságtechnikája 



 

A gyümölcspálinka minőségi és minősítési előírásai 

Az adalék- és segédanyagok alkalmazása és hatásai 

Az alkoholtartalom meghatározásának szabályai, a szeszfok-beállítás előírásai 

Maradékcukor-meghatározás, gyártásközi vizsgálatok szabályai 

A pálinka kóstolása, bírálati szempontok, pontozás, minősítés 

A bírálat személyi és tárgyi feltételei 

Az aromaanyagok, a pálinkák párlatok íz-, illat világa, pálinkahibák és 

valószínűsíthető okai 

 

A sör gyártása és a jövedéki szabályozás tantárgy 

 

 
A sörgyártás munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai előírásai 

        

A sörfőző kialakításának, technológiai folyamatainak, berendezéseinek, 

gépeinek, eszközeinek munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi előírásai 

higiéniai követelményei, személyi higiéniai követelmények. 

A Magyar Élelmiszerkönyv vonatkozó fejezetei 

A HACCP, mint a kritikus pontok feltárásának és ellenőrzésének lehetőségei, az 

akkreditálás célja és alapelvei 

A melléktermékek, hulladékok hasznosításának lehetőségei 

  

A sörgyártás technológiája     

A sör fogalma, összetétele, csoportosítása, jellemzése 

A sörgyártás alapanyagainak összetétele, jellemző tulajdonságai, étrendi hatása 

Az alapanyagok minősítésének előírásai, a minőségi, mennyiségi átvétel 

szabályai 

Az árpa átvételének szabályai, az árpatisztítási, osztályozási módjai 

A szemcsés anyagok szállításának üzemen belüli lehetőségei 

Az áztatási technológiák jellemzése, ellenőrzési szempontjai 

A levegő előkészítési lehetőségek a különféle csíráztatási rendszerekhez, 

csíráztatási módok vezetése 

Aszalási technológiák 

A malátacsírátlanítás, tisztítás, tárolás feltételei, a maláta nedves és száraz 

őrlésének ismeretei 

Főzőházi műveletek: különféle cefrézési eljárások cefreszűrés, komlóforralás, 

komlószűrés 

Sör lé kezelési műveletek, főzőházi kihozatal számítása 

A hagyományos és korszerű erjesztés technológiája 

A sör szűrése és stabilizálása, zavarosság ellenőrzése 

A sörfejtési lehetőségei palackba, hordóba, dobozba; a különféle 

csomagolóanyagok jellemzése 

A sörstabilizálási eljárások jellemzése 

Sörélesztő színtenyészetek jellemzése, élesztőkezelés 

A söripari melléktermékek tovább-feldolgozási lehetőségei 



  

Jövedéki ismeretek, jogi szabályozás    

2003. évi CXXVII. Törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek 

forgalmazásának különös szabályairól (jövedéki termék fogalma, 

adókötelezettség keletkezése, adómentes jövedéki termék, adófizetésre 

kötelezett személy, zárjegyekre vonatkozó előírások, bejelentési 

kötelezettségek, nyilvántartások vezetése) 

A sörgyártásra és forgalmazására vonatkozó egyéb jogszabályok 

   

                        A sörgyártás gépei, berendezései   

Árpatisztító, osztályozó, gépek működése, ellenőrzése, utánállítási 

lehetőségek 

Malátagyári berendezések üzemeltetése, állítási lehetőségek 

A maláta csírátlanításának, tisztításának, tárolásának, nedves és száraz 

őrlésének gépei, berendezései 

A szemcsés anyagok üzemen belüli szállítóberendezései, eszközei. 

Az áztatás, csíráztatás, aszalás berendezéseinek szerkezeti felépítése, 

működési elve 

Porleválasztók, lemezes hűtők, szűrőberendezések, pasztőrök felépítése 

A söriparban használatos szivattyúk fajtái, szerkezeti felépítése, működési 

elve 

Az erjesztő-berendezések, tároló-berendezések felépítése, fejtő, záró és 

címkéző-gépek felépítése, működési elve, az egységrakomány-bontás- és 

képzés gépei 

 

 

A sör minőségi és minősítési előírásai    

Az adalék- és segédanyagok alkalmazása és hatásai, az alkoholtartalom 

meghatározásának szabályai, malátavizsgálat alapjai 

A sörfőzővíz, ivóvíz minőségének, a komló, komlókészítmények vizsgálati 

leírása 

A sör kóstolása, bírálati szempontok, minősítési előírások, a sörhibák és 

valószínűsíthető okaik 

A gyártásközi vizsgálatok alapelvei 

 
 

 

 

9. Pék-cukrász 

 Sütő- és cukrászati gépek működése 

 

Szállítás, tárolás, előkészítés berendezései - Tudja a tartályok és a silók szakszerű 

használatát, munkavédelmi szabályait, higiéniai előírásait. Ismerje a levegővel történő 



lisztszállítás paramétereit, tudja összehasonlítani a pneumatikus és a fluid szállító-

berendezéseket, ismerje a velük kapcsolatos munkavédelmi szabályokat, higiéniai előírásokat. 

Tudja a szitálás elvét. Tudja a lisztsziták kezelését, munkavédelmi szabályait, higiéniai 

előírásait. Tudja a lisztmérlegek helyes használatát. Ismerje a vízkeverő-adagolókat, a sóoldó 

berendezéseket és az élesztő szuszpendáló berendezést, azok kezelését, munkavédelmi 

szabályait és higiéniai előírásaikat. 

Tésztakészítés, feldolgozás, kelesztés berendezései - Tudja a dagasztás fogalmát, 

módjait. Ismerje a dagasztógépek dagasztóhatását jellemző paramétereket. Legyen tisztában a 

fajlagos dagasztómunka fogalmával és jelentőségével. Tudja a dagasztógépek csoportosítását. 

Ismerje a kisteljesítményű dagasztógépek kezelését, munkavédelmi szabályait, higiéniai 

előírásait. Ismerje a kenyértészta feldolgozó gépek szerepét, típusait. Ismerje a csészeemelő és 

a csészebillentő gépek működését, munka- és balesetvédelmi szabályaikat. Tudja a 

kenyértészta osztógépek működési elvét, típusait. Ismerje az osztógépek kezelését, 

munkavédelmi szabályait, higiéniai előírásait. Tudja a gömbölyítő és a hosszformázó gépek 

kezelését, munkavédelmi szabályait, higiéniai előírásait. Ismerje az egyéb kenyértészta 

feldolgozó gépek kezelését, munkavédelmi szabályait, higiéniai előírásait. Ismerje a pihentető 

berendezések szerepét, használatukat, munka- és balesetvédelmi szabályaikat. Tudja a 

kelesztés helyét és szerepét a sütőipari gyártástechnológiában. Ismerje a kelesztés feltételeit. 

Tudja a kelesztés eszközeinek és berendezéseinek csoportosítását. Ismerje a kelesztés 

eszközeit: szakajtókat, kelesztőládát, lemezeket, formákat, kocsikat. 

Cukrászati gépek és berendezések - Ismerje a cukrászati műveleteket és a 

műveletekhez használatos gépek szerepét, típusait. Tudja a cukrászati előkészítő gépek 

kezelését, munkavédelmi szabályait és higiéniai előírásaikat. 

 

Tantárgy: Sütőipari gyártástechnológia 

 

Búza- és rozsőrlemények felsorolása, jellemzése, minőségi követelményei 

Különleges őrlemények 

A liszt alkotóinak változása a technológia során 

A liszt átvétele, tárolása, minőség-ellenőrző vizsgálatok 

A liszt technológiai szempontból fontos tulajdonságai 

Liszthibák, lisztromlás 

A sütőipar nyersanyagainak csoportosítása, jellemzésük 



A nyersanyagok előkészítése, sóoldással kapcsolatos feladatok 

Tésztakészítési eljárások jellemzése (kovászos, kovász nélküli, egyéb) 

A kovászolás céljai, technológiai mutatói, a kovászérés folyamatai, számítási feladatok 

A tészta technológiai mutatói, számítási feladatok 

Dagasztási módok 

Búza és rozstészta kialakulása 

A tésztaérés folyamatai 

Tésztafeldolgozás, kelesztés, sütés, készárukezelés műveleteinek jellemzése 

 

            Mikrobiológia és higiénia tantárgy 

 
 

 

Mikrobiológia 

 

Mikroorganizmusok csoportosítása.  

Mikroorganizmusok életfeltételei.  

Életfeltételek szabályozása.  

Mikroorganizmusok anyagcseréje, anyagcsere termékei.  

Mikroorganizmusok szaporodása, szaporodás szabályozása.  

Mikroorganizmusok élelmiszer-ipari szerepe.  

Szakma specifikus mikroorganizmusok szerepe az adott élelmiszeripari ágazat 

technológiájában.  

Védekezés a káros mikroorganizmusok ellen.  

Élelmiszer-fertőzés és mérgezés. 

 

Élelmiszer-higiéniai ismeretek  

  

Élelmiszeripari általános higiéniai előírásai.  

Üzemi higiénia: raktározás, feldolgozás, késztermék tárolás és szállítás higiéniája. Gépek 

higiéniája.  

Személyi higiénia.  

Tisztálkodás.  

Munkaruha higiéniája.  

 

 

13. Élelmiszeripari technikus  

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS AZ IPARBAN  

 

I. Jó higiéniai gyakorlat 



- Húsipar higiéniája 

- Hűtőipar higiéniája 

- Konzervipar higiéniája 

- Tejipar higiéniája 

- Sajtgyártás higiéniája  

- Gabona és sütőipar higiéniája  

- Cukorgyártás, édesipar higiéniája 

- Cukrászipar higiéniája 

 

II. Élelmiszerbiztonsági és minőségirányítási rendszerek  

- HACCP felépítése, követelményei, alapelvei 

- ISO 22000 felépítése, követelményei, alkalmazási lehetőségei 

- BRC felépítése, követelményei, alkalmazási lehetőségei 

- EFSIS felépítése, követelményei, alkalmazási lehetőségei 

 

III. Minőségbiztosítás dokumentumai 

 

 

 

Élelmiszeripari műveletek és technológiák 

 

A tanulók ismerjék: 

  a malomipar alapanyagait, gyártástechnológiáját, késztermékeit, munka-, tűz- és 

környezetvédelmi sajátosságait, valamint mélyítsék el az előzetesen megszerzett 

ismereteiket. 

  a sütőipar és a cukrászipar alapanyagait, gyártástechnológiáját, késztermékeit, munka-

, tűz- és környezetvédelmi sajátosságait, valamint mélyítsék el az előzetesen 

megszerzett ismereteiket. 

  a tartósítóipar alapanyagait, gyártástechnológiáját, késztermékeit, munka-, tűz- és 

környezetvédelmi sajátosságait, valamint mélyítsék el az előzetesen megszerzett 

ismereteiket. 

  a hús- és a baromfiipar alapanyagait, gyártástechnológiáját, késztermékeit, munka-, 

tűz- és környezetvédelmi sajátosságait, valamint mélyítsék el az előzetesen 

megszerzett ismereteiket. 



  a tejipar alapanyagait, gyártástechnológiáját, késztermékeit, munka-, tűz- és 

környezetvédelmi sajátosságait, valamint mélyítsék el az előzetesen megszerzett 

ismereteiket. 

  a bor- és pezsgőgyártás alapanyagait, gyártástechnológiáját, késztermékeit, munka-, 

tűz- és környezetvédelmi sajátosságait, valamint mélyítsék el az előzetesen 

megszerzett ismereteiket. 

  a cukorgyártás alapanyagait, gyártástechnológiáját, késztermékeit, munka-, tűz- és 

környezetvédelmi sajátosságait, valamint mélyítsék el az előzetesen megszerzett 

ismereteiket. 

  az erjedésipar alapanyagait, gyártástechnológiáját, késztermékeit, munka-, tűz- és 

környezetvédelmi sajátosságait, valamint mélyítsék el az előzetesen megszerzett 

ismereteiket. 

  a dohányipar, növényolajipar és a margaringyártás alapanyagait, 

gyártástechnológiáját, késztermékeit, munka-, tűz- és környezetvédelmi sajátosságait, 

valamint mélyítsék el az előzetesen megszerzett ismereteiket. 

 

 

15. Sütő- és cukrászipari szaktechnikus 

Sütő- és cukrászipari gépek működése 

 

Szállítás, tárolás, előkészítés berendezései - Ismerje a zsákos liszttárolás előírásait, 

raklapok, kézikocsik használatát, a munkavédelmi szabályokat, higiéniai előírásokat.  Tudja a 

tartályok és a silók szakszerű használatát, munkavédelmi szabályait, higiéniai előírásait. 

Ismerje a levegővel történő lisztszállítás paramétereit, tudja összehasonlítani a pneumatikus és 

a fluid szállítóberendezéseket, ismerje a velük kapcsolatos munkavédelmi szabályokat, 

higiéniai előírásokat. Tudja a szitálás elvét. Tudja a lisztsziták kezelését, munkavédelmi 

szabályait, higiéniai előírásait. Tudja a lisztmérlegek helyes használatát. Ismerje a vízkeverő-

adagoló és a sóoldó berendezéseket, azok kezelését, munkavédelmi szabályait és higiéniai 

előírásaikat. 

Tésztakészítés, feldolgozás, kelesztés berendezései - Tudja a dagasztás fogalmát, 

módjait. Ismerje a dagasztógépek dagasztóhatását jellemző paramétereket. Legyen tisztában a 

fajlagos dagasztómunka fogalmával és jelentőségével. Tudja a dagasztógépek csoportosítását. 

Tudja a dagasztógépek működési elvét. Ismerje a kisteljesítményű dagasztógépek kezelését, 

munkavédelmi szabályait, higiéniai előírásait. Tudja a nagyteljesítményű dagasztógépek 

általános jellemzését. Ismerje a nagyteljesítményű dagasztógépek szerkezeti felépítését, 

működési elvét, beállítási és szabályozási lehetőségeiket, gépápolási és karbantartási 



feladataikat, valamint a működtetésükkel kapcsolatos munka- és balesetvédelmi szabályokat 

és előírásokat. Ismerje a kenyér- és a süteménytészta feldolgozó gépek szerepét, típusait. 

Ismerje a csészeemelő és a csészebillentő gépek működését, munka- és balesetvédelmi 

szabályaikat. Tudja a kenyér- és a süteménytészta osztógépek működési elvét, típusait. 

Ismerje az osztógépek kezelését, munkavédelmi szabályait, higiéniai előírásait. Tudja a 

gömbölyítő és a hosszformázó gépek kezelését, munkavédelmi szabályait, higiéniai előírásait. 

Ismerje a folytonos működésű süteménytészta osztó-gömbölyítő gépek működési elvét. Tudja 

az adagolóhengeres formázódobos osztó-gömbölyítő gép és a dugattyús osztó-gömbölyítő 

gépek kezelését, munkavédelmi szabályait, higiéniai előírásait. Tudja a finomsütemények 

gyártásának gépeit és berendezéseit, ismerje helyes használatukat és a működtetésükkel 

kapcsolatos előírásokat. Ismerje a pihentető berendezések szerepét, használatukat, munka- és 

balesetvédelmi szabályaikat. Tudja a kelesztés helyét és szerepét a sütőipari 

gyártástechnológiában. Ismerje a kelesztés feltételeit. Tudja a kelesztés eszközeinek és 

berendezéseinek csoportosítását. Ismerje a kelesztés eszközeit: szakajtókat, kelesztőládát, 

lemezeket, formákat, kocsikat. Tudja a különféle kelesztőkamrák szerepét, kiszolgálását. 

Tudja a különféle kelesztőkamrák üzemeltetésének feladatait. Tudja a kelesztő kamrák 

munkavédelmi szabályait, higiéniai előírásait. 

Sütés, készárukezelés berendezései - Tudja a kemencék szerepét a sütőipari 

gyártástechnológiában. Ismerje a kemencék hőközlési módjait: a közvetlen és a közvetett 

fűtést. Ismerje a hőközvetítő közegeket. Tudja a kemencék üzemeltetésének feladatait. Tudja 

a kemencék munkavédelmi szabályait, higiéniai előírásait. Ismerje a kemencébe vető 

szerkezeteket, azok helyes, szakszerű használatát. Ismerje a hűtőgépek szerepét a sütőiparban. 

Tudja a hűtőgépek csoportosítását és működési elvét. Ismerje a hűtőközegeket. Tudja a 

hűtőgépek kezelését, higiéniáját.  Tudja a szeletelő és a csomagoló gépek kezelését, 

munkavédelmi szabályait, higiéniai előírásait. 

Cukrászati gépek és berendezések - Ismerje a cukrászati műveleteket és a 

műveletekhez használatos gépek szerepét, típusait. Tudja a cukrászati előkészítő gépek 

kezelését, munkavédelmi szabályait és higiéniai előírásaikat. Ismerje a különféle cukrászati 

főzőberendezések üzemeltetésének feladatait. Tudja a csokoládé feldolgozó gépek kezelését, 

munkavédelmi szabályait, higiéniai előírásait. Tudja a habfúvók csoportosítását és működési 

elvét. Tudja a habfúvók kezelését, higiéniáját. Tudja a fondángép, a hengergép, az 

emulgeátorok munkavédelmi szabályait, higiéniai előírásait. Ismerje a fagylaltkészítő 

berendezéseket, azok üzemeltetésének feladatait, azok munkavédelmi szabályait, higiéniai 



előírásait. Ismerje a hűtőgépek szerepét a cukrásziparban. Tudja a hűtőberendezések 

kezelését, higiéniáját. 

Tantárgy: Élelmiszeripari műveletek és gépek 

 

A közeg fogalma, csoportosítása, jellemzői (tömegáram, térfogatáram, nyomáskülönbség, átlagos 

áramlási sebesség) 

Viszkozitás 

Határréteg 

Reynolds szám 

Folytonossági tétel 

Bernoulli egyenlet hossz-és nyomásdimenziós alakja, ideális és newtoni közegekre 

A Bernoulli egyenlet kiterjesztése 

A közegek szállításának megoldásai 

Gravitációs ülepítés 

Centrifugális ülepítés 

Szűrés 

Préselés 

Keverés 

Emulgeálás 

Aprítás 

Passzírozás 

A szemcsés anyagok jellemzői 

Közegáramoltatás szemcsés anyagon keresztül  

Nyugvó halmaz, fluidizálás, pneumatikus szállítás 

Hidraulikus szállítás 

Osztályozás 

Szitálás 

Hőtani alapismeretek (hőmérséklet, hőmennyiség, entalpia, fajlagos entalpia, hőáram, hőteljesítmény) 

A hő terjedése vezetéssel, áramlással, sugárzással 

Hőátadás, hőátvitel 

Hőcserélés 

Sterilezés, pasztőrözés 



Bepárlás 

Előfőzés, főzés 

Sütés, pörkölés 

Hűtés, fagyasztás 

Diffúzió, anyagátadás 

Ozmózis 

Fázistörvény 

Kristályosítás 

Extrakció 

Szárítás, nedvesítés 

Ioncsere 

Hidrolízis 

Fermentálás 

Desztillálás, rektifikálás 

 

A Sütőipari gyártástechnológia 

 

- Anyagismeret, tárolás, előkészítés (lisztek, liszt alkotórészeinek változása a 

gyártástechnológia során, lisztvizsgálatok, liszthiba, lisztromlás, segédanyagok 

csoportosítása, jellemzése, dúsító anyagok csoportosítása, jellemzése, nyersanyagok 

előkészítése) 

- Gyártástechnológia szakaszai (tésztakialakulás folyamata, közvetett és követlen 

tésztakészítés, egyéb, ritkábban alkalmazott tésztakészítési eljárások; 

gyártástechnológia szakaszinak jellemzése) 

- Kenyérfélék gyártása (fogalma, jellemzése, gyártástechnológiája) 

- Péksütemények, finom pékáruk gyártása (A sütőipari fehértermékek általános 

jellemzése, csoportosítása, gyártástechnológiája, anyag felhasználási normái.) 

- Egyéb sütőipari termékek (fagyasztott sütőipari termékek, a diétát kiegészítő 

termékek, valamint tartós sütőipari termékek) 

 

Laboratóriumi alapismeretek  

 

Témakörök 

1. Laboratóriumi alapfogalmak  

A laboratóriumban használt anyagok, eszközök 



SI mértékegységek, SI mértékegységeken kívüli mértékegységek, átváltások, alkalmazási 

területük 

 

2. Tömeg-, térfogat-, sűrűségmérés  

Mérlegek típusai (tára mérleg, analitikai mérleg, stb.) 

Mérés menete 

Mérés hibái 

Lemérés, bemérés, visszamérés 

Térfogatmérés elvi alapjai 

Térfogatmérést befolyásoló tényezők 

Térfogatmérő eszközök 

Sűrűségmérés elvi alapjai 

Sűrűségmérést befolyásoló tényezők 

Sűrűségmérő eszközök 

 

 

3. Homogenizáló, szétválasztó műveletek 

Oldatok, oldószerek, oldhatóság 

Oldatkészítés elmélete, számítása 

Extrahálás elvi alapjai 

Extrakció menete, extraháló szerek 

Kristályosítás elvi alapjai 

Lecsapási művelet célja, menete 

Ülepítés, dekantálás centrifugálás végrehajtásának menete 

Lepárlás – desztillálás folyamata 

 

4. Érzékszervi, reológiai vizsgálatok  

Bírálatot végzőkkel szemben támasztott követelmények (íz, szín, illat vizsgálata) 

Érzékszervi bírálat menete, körülményei 

Bírálati módszerek, rendszerek, értékelés 

Reológia elméleti alapjai 



Viszkozitás mérése, viszkoziméterek 

Elaszticitás, plaszticitás mérése, mérőműszerei 

Mérések hibái, alkalmazhatósági területük 

 

5. Gravimetria  

Szárazanyag tartalom meghatározásának menete 

Hamutartalom meghatározásának menete 

Homoktartalom meghatározásának menete 

Extrakttartalom meghatározásának menete 

 

 

 

6. Titrimetria alapjai  

Faktor fogalma, faktorozás menete 

Sav mérőoldatok, lúg mérőoldatok 

Lúgtartalom, savtartalom meghatározásának menete 

 

Cukrászipari gyártástechnológia 

  
 

Cukrászati nyersanyagok, előkészítő műveletek    

A cukrászipar nyersanyagok és azok csoportosítása. 

Édesítő szerek, liszt, zsiradékok, tojás, gyümölcsök, magvak, és egyébb járulékos anyagok 

jellemzése, előkészítése. 

Cukrászati félkész termékek                   

A félkész termékek csoportosítása. 

A cukorkészítmények csoportosítása, jellemzése. 

A töltelékek általános jellemzése, csoportosítása. 

A bevonó anyagok csoportosítása, jellemzése 

Cukrászati tészták, uzsonnasütemények       

A cukrásztészták általános jellemzése, csoportosítása 

A gyúrt-, kevert-, omlós-, hajtogatott élesztős tészta készítésének műveletei 

A felvert tészták általános jellemzése, csoportosítása, készítése. 

Az omlós tészták általános jellemzése, csoportosítása, készítése. 

A vajas tészta általános jellemzése, készítésének műveletei 

A forrázott tészta általános jellemzése, készítésének műveletei 

A hengerelt tészta általános jellemzése, csoportosítása, készítésének műveletei 

Az uzsonnasütemények általános jellemzése, csoportosítása, készítése 

Kikészített sütemények, díszítés       



A kikészített sütemények általános jellemzői  

A torták, szeletek, tekercsek, minyonok, desszertek, csemegék, krémesek, tejszínhabos, 

marcipános sütemények általános jellemzése, készítésének műveletei, csoportosítása, fajtáinak 

készítése 

Teasütemények          

Teasütemények általános jellemzői, csoportosításuk készítésük. 

Fagylaltok, parfék, pohárkrémek    

A fagylaltok csoportosítása  

A fagylaltkészítés műveleteinek jellemzése, a fagylaltkészítés hibái  

Parfék általános jellemzői, készítése, parféfajták 

Pohárkrémek általános jellemzése, csoportosítása, készítésének műveletei 

 

 

 

 

 

Szakgimnázium 

9. osztály 

Élelmiszeripari technológia 

- A sütőipari nyersanyagok 

- Nyersanyagok előkészítő műveletét  

- Gyártástechnológia szakaszait 

- Kenyerek csoportosítását, előállítását,  

- Péksütemények, finom pékáruk jellemzőit és gyártástechnológiáját 

- Sütőipari termékek kelesztésének késleltetése és megszakítása 

- A tartós sütőipari termékek, és a célzott táplálkozási igényű termékek jellemzői 

- Cukrászati félkész termékek 

- Cukrászati késztermékek 

- Cukrászati töltelékek, krémek 

- Cukorkészítmények 

- Fagylaltok, parfék, pohárkrémek 

 

Laboratóriumi alapgyakorlatok 

 

 

1. Méréstechnikai alapok 

A laboratóriumban használt anyagok, eszközök 

SI mértékegységek, SI mértékegységeken kívüli mértékegységek, átváltások, 

alkalmazási területük 

2. Laboratóriumi alapmérések: Tömeg-, térfogat- és sűrűségmérés 

Mérlegek típusai (táramérleg, analitikai mérleg, stb.) 

Mérés menete 



Mérés hibái 

Lemérés, bemérés, visszamérés 

Térfogatmérés elvi alapjai 

Térfogatmérést befolyásoló tényezők 

Térfogatmérő eszközök 

Sűrűségmérés elvi alapjai 

Sűrűségmérést befolyásoló tényezők 

Sűrűségmérő eszközök 

 

3. Homogenizáló, szétválasztó műveletek  

Oldatok, oldószerek, oldhatóság 

Oldatkészítés elmélete, számítása 

Extrahálás elvi alapjai 

Extrakció menete, extraháló szerek 

Kristályosítás elvi alapjai 

Lecsapási művelet célja, menete 

Ülepítés, dekantálás centrifugálás  

Lepárlás – desztillálás elvi alapjai 

 

 

Élelmiszeripari anyagismeret tantárgy 

Élelmiszeripar ágazatai A tanuló ismerje az élelmiszeripar ágazatait, ismerje az élelmiszeripari 

nyersanyagokat, a feldolgozott nyersanyagok alapján tudja rendszerezni az élelmiszeripar ágazatait 

Malomipar nyersanyagai Ismerje a gabonafélék jellemzőit, ismerje a legfontosabb gabonaféléket a 

búza, rozs, árpa, zab, kukorica, köles, rizs egyéb gabonafélék tulajdonságait, jellemzőit 

Gabonafélék feldolgozásából származó élelmiszerek Ismerje a gabonafélékből készült 

élelmiszereket, őrleményeket, liszteket, darákat, hántolt termékeket, pelyheket 

Sütő- és cukrászipar nyersanyagai Ismerje a sütő és cukrászipar nyersanyagait, a liszt 

típusokat, a cukor tulajdonságait, különböző járulékos anyagokat azok felhasználási 

lehetőségeit, a péksüteményeket, cukrászati termékeket.  

 

Cukor- és édesipar nyersanyagai Ismerje a cukor és édesipar nyersanyagait, a cukorrépa 

jellemzőit, a különböző édesítőszereket, a kakaóbabot. 

Cukoripari termékek Ismerje a cukoripar termékeit, a különböző cukorféleségeket, kristálycukor, 

finomított cukrok, kockacukor, jégcukor, porcukor. 

Édesipari termékek Ismerje az édesipar termékeit, cukorkákat, kakaóárut, csokoládéárukat, 

diabetikus készítményeket, nugátokat, kekszeket, ostyákat. 



 

 

Élelmiszeripari technológiák tantárgy 

Malomipar Ismerje a malomipar gyártástechnológiai műveleteit, A gabonaátvétel és tárolás, 

a gabonahalmaztisztítás, őrlés, műveleteit, az őrlemények osztályozását, a dara és 

dercetisztítás műveleteit, a lisztek fajtáit. 

A cukoripar Ismerje a cukorgyártás technológiáját, a cukoripar késztermékeit, a cukorgyártás 

melléktermékeit. 

Édesipar Ismerje az édesipar nyersanyagait, az édesipar gyártási műveleteit, a cukorka 

gyártástechnológiáját, puhacukorkák, keménycukorkák, egyéb cukorkaféleségek gyártását. 

Ismerje a kakaóbab feldolgozását, a kakaópor, csokoládégyártás technológiáját. Ismerje az édesipar 

termékeit.  

 

12. osztály 

 

Műszaki alapismeretek 

 

 Ismerje a szilárd és ömlesztett anyagok szállításának szerepét, valamint az 

élelmiszeriparban alkalmazott szállítóberendezések felépítését, működését, 

alkalmazási területeit, úgy, mint: Szállítóberendezések - Szilárd és ömlesztett 

anyagok szállítása, Szilárd és ömlesztett anyagok szállítása, Pneumatikus- és 

fluidizációs, Rakodó- és emelőgépek, Folyadékszállító gépek, Légszállító gépek 
 

 Ismerje a különféle fűtő- és hűtőberendezések működési elvét: Kalorikus gépek – 

Alapfogalmak, Kazánok és fűtési rendszerük, Hűtőközegek, hűtőelemek, 

Kompresszoros hűtőgép, Abszorpciós hűtőgép, Hőcserélők és kondenzátorok 

 

 Ismerje a különféle mérőműszerek szerepét, szerkezeti felépítését, működési 

elvét, használatát: Ipari mérések és mérőeszközök - Alapfogalmak: mennyiség, 

mérés, mérési módszerek: A mérőműszerek csoportosítása és általános jellemzése, 

Hőmérsékletmérő műszerek, Nyomásmérő műszerek, Sűrűségmérő műszerek, 

Szintmérő műszerek, Mennyiségmérő műszerek, Áramlási sebesség mérése, 

Nedvességmérő műszerek 
 

 

 



A működtetés gyakorlati feladatai 

 

Engedélykérelmek, engedélyek kitöltése 

Készpénzfizetési számla, átutalási számla, nyugta felismerése, kitöltése, alkalmazása, tartalmának 

ismerete 

Bevételezési-kiadási bizonylat felismerése, kitöltése, alkalmazása, tartalmának ismerete, áfa számolása 

SZJA, KATA, KIVA, EVA, TAO, ÁFA 

Adónyomtatványok felismerése, kitöltése 

Készlet- és munkaerő-gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartások vezetése 

Leltárívek, jelenléti ívek tatalma, kitöltése, vezetése 

 

Élelmiszeripari műveletek és gépek 

 

Hőtani alapismeretek (hőmérséklet, hőmennyiség, entalpia, fajlagos entalpia, hőáram, hőteljesítmény) 

A hő terjedése vezetéssel, áramlással, sugárzással 

Hőátadás, hőátvitel 

Hőcserélés 

Sterilezés, pasztőrözés 

Bepárlás 

Előfőzés, főzés 

Sütés, pörkölés 

Hűtés, fagyasztás 

Diffúzió, anyagátadás 

Ozmózis 

Fázistörvény 

Kristályosítás 

Extrakció 

Szárítás, nedvesítés 

Ioncsere 

Hidrolízis 

Fermentálás 

Desztillálás, rektifikálás 



Élelmiszeripari vállalkozások 

 

Vállalkozási formák, jellemzőik, előnyök, hátrányok 

Piackutatás 

Üzleti terv 

A vállalkozás indításához szükséges engedélyek, iratok, dokumentumok 

Gazdálkodási, pénzügyi alapismeretek 

Társadalombiztosítási, adózási alapismeretek 

Leltározási alapismeretek 

Árképzési ismeretek 

Munkajogi alapismeretek 

Szerződés fogalma, formái, a szerződéskötés szabályai 

Kereskedelmi tevékenység folytatásának szabályai 

Vállalkozás átalakításának és megszüntetésének okai, szükségessége, lehetőségei 

Fogyasztóvédelmi alapismeretek 
 

 

 

Laboratóriumi alapismeretek  

 

Témakörök (tartalmi egységek): 

1. Mennyiségi elemzés (tömeg és térfogatmérésen alapuló) 

Gravimetria 

Szárazanyag tartalom meghatározásának menete 

Hamutartalom meghatározásának elve 

Homoktartalom meghatározásának elve 

Extrakttartalom meghatározásának elve 

Titrimetria alapjai 

Faktor fogalma, faktorozás menete 

Sav mérőoldatok, lúg mérőoldatok 

Lúgtartalom, savtartalom meghatározásának elve 

 

2. Vízvizsgálatok 

3. Élelmiszerek alaptápanyagainak vizsgálata. 



 

Élelmiszeripari technológiák tantárgy 

 

Húsipar és baromfiipar  

Állatfajták főbb jellemzői Ismerje a vágóállatfajtákat a sertés, szarvasmarha, juh fajtákat, 

azok főbb jellemzőit 

Elsődleges feldolgozás, vágóhídi munkák. Ismerje a vágóhídi műveleteket 

Húsrészek ismerete Ismerje a sertés és szarvasmarha húsrészeit, konyhatechnikai 

felosztásukat 

Csomagolás Ismerje a csomagolás módjait, csomagolóanyagokat 

Másodlagos feldolgozás ismerje a másodlagos feldolgozás alapanyagait, segédanyagait, 

tartósító műveleteket. 

Cukorgyártás Ismerje a cukorgyártás technológiáját, a cukoripar késztermékeit, a 

cukorgyártás melléktermékeit. 

Édesipar Ismerje az édesipar nyersanyagait, az édesipar gyártási műveleteit, a cukorka 

gyártástechnológiáját, puhacukorkák, keménycukorkák, egyéb cukorkaféleségek gyártását. 

Ismerje a kakaóbab feldolgozását, a kakaópor, csokoládégyártás technológiáját. Ismerje az édesipar 

termékeit.  

Erjedésipar Ismerje a maláta és sörgyártás technológiáját, a gyümölcspálinka és likőrgyártás 

folyamatát 

Üdítőital-, szikvízgyártás: Ismerje a szikvízgyártás, üdítőital gyártás, élesztő és ecetgyártás 

valamint a keményítő és izocukor gyártás folyamatát.  

 

 

 


