
 
      
 
 

 

S z i n t v i z s g a  k ö v e t e l m é n y e k  

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése: 

34 541 06 Élelmiszeripari szakmunkás 

 

A szintvizsga célja az irányítás melletti munkavégzéshez szükséges kompetenciák meglétének 

értékelése. 

 

A szintvizsga jogszabályi előírását a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara /NAK/ Szintvizsga 

Szabályzatban adta ki. Ennek hatálya kiterjed: 

- az iskolarendszerű szakképzés keretében előírt, az üzemi keretek között gyakorlati 

oktatás végzéséhez szükséges szintvizsga szervezésére, lebonyolítására 

- a NAK által szervezett vizsgák tanulóira, vizsgabizottságra, szakképző iskolákra 

A szintvizsga a nappali rendszerű oktatásban résztvevő első évfolyamos tanulók számára 

kötelező.  Az első szakképzési évfolyam tanévében kell megszervezni február első tanítási 

napja és április utolsó tanítási napja között. A szintvizsga követelményeit nem teljesítők 

számára pótló, javító vizsgát kell szervezni június 15 és augusztus 30 között, amely lehet 

másik intézményben is. 

A sikeres szintvizsga befejezéséig a tanuló munkahelyen nem foglalkoztatható /kivéve az 

összefüggő gyakorlatot/. 

A szintvizsga a gyakorlati képzés követelményeire épül, tartalmazhat munka-, tűz-és 

környezetvédelmi, higiéniai ismereteket, írásbeli feladatot – a gyakorlathoz kapcsolódóan és 

szóbeli kiegészítő kérdéseket. 

A szintvizsga manuális cselekvéssel, eszközökkel, gépekkel végzett szakmai alapfogásokat 

tartalmaz, de az alapvető általános és szakmai ismereteket megköveteli. A feladatok végzése 

közben a megszerzett kompetenciák szintje értékelésre kerül, ezek: olvasási készség, 

szövegértés, feladatmegértés, információforrás kezelése, felelősségtudat, számítások 

végzése a feladathoz kapcsolódóan, a személyes megjelenés, kapcsolat kialakítás. 

 



 
 

 

A vizsgán 3-4 részből álló feladatsort kell a tanulónak megoldani, mely a szakképesítés 

alapvető munkaműveleteire épül. A feladatok az első évfolyamon tanult tantárgyakra épül. 

Ezek: Munkahelyi egészség-és biztonság, Üdítőital-ásványvíz és szikvízgyártás, Zöldség, 

gyümölcsfeldolgozás és ezek gyakorlati tantárgyai. 

A szintvizsgát bizottság előtt teszi le a jelölt. 

 

A szintvizsga akkor eredményes, ha a tanuló a feladatsort legalább 51 %-ra teljesíti. Ha a 

vizsgázó teljesítménye 51 % alatt van, vagy a szintvizsgán valamely okból nem jelent meg, 

úgy számára javító, ill. pótló-vizsgát szerveznek, mely a sikertelen szintvizsga évében, június 

15-től augusztus 30-ig terjedő időszakban kerül megrendezésre. A szintvizsga eredménye 

nem számít bele az év végi értékelésbe. 

 

Értékelés: 

0-50 pont            elégtelen (1)   

51-60 pont          elégséges (2)   

61-70 pont          közepes (3)  

71-80 pont          jó (4)   

81-100 pont        jeles (5)   

 

A vizsgán a vizsgabizottság a szakmai ismereteken túl a tanuló fellépését, munkához való 

hozzáállását, a munkában való megjelenést /munkavédelem, higiénia/, a kommunikációt is 

figyelembe veszi az értékelésnél. 

 

A vizsga törvényes lebonyolításáért és a tanulók teljesítményének értékeléséért a NAK által 

delegált vizsgabizottsági elnök és tag felel. 

 


