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HELYI PROGRAM A 2017/2018-AS TANÉVRE  

31 héttel számolva 

 
ÉLELMISZERIPARI ANALITIKUS TECHNIKUS 54 541 01 

 

 2/14. évfolyam 

Heti óraszám Éves óraszám 

Tantárgyak   

Szakmai elmélet:   

foglalkoztatás II. 0,5 15,5 

foglalkoztatás I. 2 62 

biztonságos munkavégzés*1 0,5 15,5 

élelmiszeripari technológiák*2 1 31 

fizikai-kémia*3 1 31 

élelmiszeranalitika 8 248 

szakmai számítás 2 62 

számítógépes adatfeldolgozás 1 31 

Szakmai gyakorlat:   

laboratóriumi alapismeretek gyakorlat*4 7 217 

élelmiszeranalitika gyakorlat 12 372 

Osztályfőnöki  0,5 15,5 

Összes óraszáma 35,5 1100,5 

 

A következő tantárgyak tananyagának egy részét már tanulták/nem tanulták a tanulók: 

 

biztonságos munkavégzés*1 1/13. évfolyamon tanulták, munkahelyi egészség és biztonságból, heti 1 órában 

élelmiszeripari technológiák*2 1/13. évfolyamon tanulták élelmiszeripari technológiákból, heti 4 órában 

fizikai-kémia*3      1/13. évfolyamon nem tanulták 

laboratóriumi alapismeretek gyakorlat*4   1/13. évfolyamon tanulták laboratóriumi alapismeretek gyakorlatból,  

   heti 2 órában 

élelmiszeripari műveletek 1/13. évfolyamon tanulták, élelmiszeripari műveletek és gépekből, heti 8 órában 
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2/14. ÉVFOLYAM HELYI PROGRAMJA  
 

Foglalkoztatás II  
Témakörök Tartalmak Óraszám 

Munkajogi 

alapismeretek 

Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, költségtérítés, 

munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés, rendelkezésre állás, 

munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés, tájékoztatás), munkavállaló felelőssége 

(vétkesen okozott kárért való felelősség, megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték). 

Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör, 

munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés, pihenőidők, 

szabadság. 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, 

közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 

Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: a tipikus munkavégzési formák az új 

Munka Törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, 

rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás(mezőgazdasági, 

turisztikai idénymunka és alkalmi munka), önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási 

munka, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes munka. 

7,5 

Munkaviszony 

létesítése 

Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott és 

határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet szabályai, elállás 

szabályai, próbaidő.  
Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által kiadandó 

dokumentumok. 

Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései: munkaadó 

járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési kötelezettségei, biztosítottként 

egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. 
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Álláskeresés 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac ismerete, 

mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete. 

Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai, szakmai 

önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban szereplő email cím és 

fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése.  
Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes kapcsolatok, 

kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat az Európai Unióban 

történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével történő álláskeresés, cégek 

adatbázisába történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe.  

Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), Foglalkoztatási 

Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).  

Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe. 
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Munkanélküliség 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként történő 

nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési kötelezettség főbb 

kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének szankciói; nyilvántartás szünetelése, 

nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a 

munkaközvetítés. 

Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti álláskeresési 

segély. Utazási költségtérítés.  

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  

Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, közfoglalkozatás főbb 

szabályai 

Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, Nemzeti Munkaügyi 

Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.  

Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): önfoglalkoztatás támogatása, 

foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások, mobilitási támogatások). 

Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni vállalkozás, 

mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás megszűnésének, 

megszüntetésének szabályai. 

A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, munka- és 

pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai tanácsadás. 
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Éves óraszám:   15,5 
 

Éves óraszám:      15,5 óra 

Kerettantervi óraszám:     15,5 óra 

A tantárgyra jutó összes óraszám:  0,5 x 31=15,5 óra



4 

 

Foglalkoztatás I 
Témakörök Tartalmak Óraszám 

Nyelvtani 

rendszerezés 1 

A tanulók átismétlik a 3 alapvető idősíkra (jelen, múlt, jövő) vonatkozó igeidőket, illetve 

begyakorolják azokat, hogy a munkavállaláshoz kapcsolódóan az állásinterjú során ne okozzon 

gondot sem a múltra, sem a jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra adandó 

egyszerű mondatokban történő válaszok megfogalmazása. A témakör elsajátítása révén a diák 

alkalmassá válik a munkavégzés során az elvégezendő, illetve elvégzett feladathoz kapcsolódó a 

munkaadó által idegen nyelven feltett egyszerű, az elvégezendő munka elért eredményére, illetve a 

jövőbeli feladatokra vonatkozó kérdések megértse, valamint a helyes igeidő használattal ezekre 

egyszerű mondatokban is képes lesz reagálni. A célként megfogalmazott idegen nyelvi 

magabiztosság csak az alapvető igeidők helyes és pontos használata révén fog megvalósulni. 

8 

Nyelvtani 

rendszerezés 2 

A nyelvtani egységek – a tagadás, a jelen idejű feltételes mód, illetve a segédigék (képesség, 

lehetőség, szükségesség) - használata révén a diák képes lesz egzaktabb módon idegen nyelven 

bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. Egyszerű mondatokban meg tudja 

fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva az a 3 alapvető 

igeidő, a segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés, a szórend 

alapvető szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a diák arra, hogy egy munkahelyi 

állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is egyszerű tisztázó 

kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás során. 

8 

Nyelvi 

készségfejlesztés 

A nyelvi készségfejlesztő blokk célja, hogy rendszerezze a diák idegen nyelvi alapszókincshez 

kapcsolódó ismereteit. Az induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív 

memóriafejlesztés 4 alapvető társalgási témakörön keresztül valósul meg. Az induktív 

nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó szabályok 

kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a diák koherensen lássa a nyelvet és ennek 

szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül szükséges ennek a képességnek a minél 

tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, 

ami az idegen nyelvű anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat 

az ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és kifejezései) között. 

Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása során valósul meg.  

Az elsajátítandó témakörök: személyes bemutatkozás; a munka világa; napi tevékenységek, 

aktivitás; étkezés, szállás 

23 

Munkavállalói 

szókincs 

A szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 44 órás 3 alapozó témakör elsajátítása után lehetséges. 

Cél, hogy a témakör végére a diák egyszerű mondatokban, megfelelő nyelvi tartalmi koherenciával 

tudjon bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. A témakör tananyagának elsajátítása 

révén alkalmas lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az 

alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, 

ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. A 

témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran használt kifejezéseket sajátítja 

el. 

23 

Éves óraszám:   62 

 

Éves óraszám:      62 óra 

Kerettantervi óraszám:     62 óra 

A tantárgyra jutó összes óraszám:  2 x 31= 62 óra 
 

Biztonságos munkavégzés 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Élelmiszeripari 

munkavédelmi 

szabályok 

Általános munkavédelmi követelmények az élelmiszeriparban 

Mosó-, tisztító-, töltő- és csomagológépek biztonságtechnikája 

Hűtő-, nyomástároló- és hőkezelőgépek biztonságtechnikája 

Kémiai biztonság, veszélyes anyagok kezelése 

10 

Természet és 

környezetvédele

m 

Természetvédelem feladata, alapelvei 

Környezetvédelem feladata, módszerei, eszközei 
5,5 

Éves óraszám:   15,5 

A tananyag tartalmának egy részét 1/13. évfolyamon tanulták, munkahelyi egészség és biztonságból, heti 1 órában 

 

Éves óraszám      15,5 óra 

Kerettantervi óraszám:     31 óra 

A tantárgyra jutó összes óraszám:  0,5 x 31 + 10=25,5 óra 
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Élelmiszeripari technológiák 
Témakörök Tartalmak Óraszám 

Húsipar és 

baromfiipar 

Állatfajták főbb jellemzői 

Vágóhídi munkák: élőállat átvétel, előkészítés vágásra, kábítás, szúrás, 

véreztetés, testtisztítás, bontás, zsigerelés, hasítás, előhűtés 

Darabolás, csontozás: húsrészek, osztályozás, csomagolás 

Másodlagos feldolgozás: húskészítmények gyártása, hűtés, fagyasztás, sózás, pácolás, 

hőkezelési eljárások, füstölés 

Étkezési szalonna, sertészsír, tepertő előállítás 

Technológiához kapcsolódó munka-, tűz- és környezetvédelem 

3 

Tejipar 

Alapanyagok elsődleges kezelése 

Friss fogyasztói tejtermékek 

Natúr termékek 

Ízesített termékek 

Vaj, túró, sajt 

Savanyított termékek 

Tartós és tartósított termékek 

Technológiához kapcsolódó munka-, tűz- és környezetvédelem 

3 

Tartósítóipar 

Zöldség- és főzelékkészítmények: hőkezeléssel tartósított, hőelvonással tartósított, 

zöldségpürék, - krémek, - levek, savanyúságok, saláták, ételízesítők 

Gyümölcskészítmények: befőttek, gyorsfagyasztott gyümölcskészítmények, 

gyümölcsitalok, - levek, - szörpök, lekvárféleségek, szárított gyümölcsök, 

félkésztermékek, különleges gyümölcskészítmények 

Állati eredetű termékek: alapanyagok, anyagok előkészítése, húskonzervek, húskrémek, 

pástétomok, ételkészítmények, halfeldolgozás, reformételek, bébikonzervek, félkész- és 

konyhakész ételek 

Technológiához kapcsolódó munka-, tűz- és környezetvédelem 

Száraztésztagyártás: 

Alapanyagok 

Tésztakészítés 

Tészta formázása, szárítása 

Technológiához kapcsolódó munka-, tűz- és környezetvédelem 

4 

Malom és 

keverék-

takarmány 

gyártás 

Gabona malmi tisztítása, előkészítése őrlésre, őrlés 

Takarmánykeverő üzem gépi berendezései 

Vezérlő-, szabályozó- és mérőberendezések 

Technológiához kapcsolódó munka-, tűz- és környezetvédelem 

2 

Sütőipar, 

cukrászipar 

Sütőipar: 

Sütőipari nyersanyagok előkészítése 

Kenyérfélék előállítása 

Péksütemények, finompékáruk előállítása 

Sütőipari töltelékek 

Sütőipari termékek fagyasztása, kelesztés késleltetés 

Zsemlemorzsa előállítása 

Diétás és különleges táplálkozási igényű termékek 

Termékminősítés 

Technológiához kapcsolódó munka-, tűz- és környezetvédelem 

Cukrászipar: 

Cukrásztechnológiai alapműveletek 

Cukrászati félkész termékek 

Cukrászati késztermékek 

Cukrászati töltelékek, krémek 

Cukorkészítmények 

Fagylaltok, parfék, pohárkrémek 

Technológiához kapcsolódó munka-, tűz- és környezetvédelem 

4 

Dohányipar, 

növényolaj-

ipar, 

Dohányipar: 

Dohánynövény általános jellemzői 

Dohánytermesztés 

Dohányfermentálás 

2 
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margarin-

gyártás 

Dohányfogyasztás egészségügyi kockázata, fogyasztói, társadalmi hatása 

Technológiához kapcsolódó munka-, tűz- és környezetvédelem 

Növényolajipar, margaringyártás: 

Olajos magvak jellemzői 

Sajtolást előkészítő technológiai lépések: tisztítás, hűtés, tárolás, hajalás, aprítás, pörkölés 

Sajtolás, extrakció 

Oldószerek, miscella 

Ülepítés, szűrés, közömbösítés, emulgeálás, szuszpendálás, desztillálás, adszorpció és 

polírozás műveletei 

Margaringyártás alapanyagai, táplálkozástani szerepe 

Margarinemulzió előállítás 

Zsiradékbontás 

Technológiához kapcsolódó munka-, tűz- és környezetvédelem 

Cukorgyártás, 

édesipar 

Cukorgyártás: 

Lényerés 

Létisztítás 

Besűrítés 

Kristályosítás 

Mészégetés 

Technológiához kapcsolódó munka-, tűz- és környezetvédelem 

Édesipar: 

Pörkölés 

Masszafinomítás 

Ízesítés 

Temperálás 

Formázás 

Bevonatkészítés 

Technológiához kapcsolódó munka-, tűz- és környezetvédelem 

3 

Bor- és 

pezsgőgyártás 

Szőlőfajták 

Szőlőtermesztés 

Szőlőfeldolgozás, mustkezelés 

Fajélesztők, erjesztés 

Tisztító, stabilizáló eljárások 

Borok javítása, házasítás 

Fehér, rozé, siller-és vörösbor készítési eljárások 

Palackozás 

Borbetegségek, borhibák 

Tokaji borkülönlegességek készítését 

Pezsgő alapbor kezelése 

Pezsgő szűrése, degorzsálás 

Pezsgő palackozás 

Technológiához kapcsolódó munka-, tűz- és környezetvédelem 

3 

Erjedésipar 

Maláta és sörgyártás: 

Árpa áztatás 

Csírátlanítás 

Aszalás 

Maláta csírátlanítás, tárolás 

Sörfőzővíz előállítás 

Főzőházi műveletek 

Sörlé kezelés 

Színtenyészet előállítás 

Sörlé erjesztés 

Sörszűrés 

Kiszerelés, tárolás 

Technológiához kapcsolódó munka-, tűz- és környezetvédelem 

Gyümölcspálinka, likőripar, víztelenszesz gyártás: 

Alapanyagok 

Gyümölcsök előkészítése 

Cefrézés, gyümölcscefre erjesztése 

Cefre lepárlás, finomítás 

6 
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Pálinka hidegkezelése, szűrés, érlelés 

Szeszfokbeállítás, kiszerelés 

Pálinkahibák, vizsgálatok 

Növényi drogok, fűszerek 

Féltermék előállítás: vízlágyítás, cukorszirup készítés, kivonat készítés, lepárlás 

Késztermék összeállítás 

Likőripari termékek 

Víztelenszesz gyártás 

Jövedéki előírások 

Melléktermékek 

Technológiához kapcsolódó munka-, tűz- és környezetvédelem 

Üdítőital-, szikvízgyártás: 

Vízkezelés 

Cukoroldás 

Csendesital gyártás 

Szaturálás 

Szikvízgyártás 

Palackozás 

Technológiához kapcsolódó munka-, tűz- és környezetvédelem 

Élesztő és ecetgyártás: 

Élesztő színtenyészet 

Üzemi szaporítás 

Élesztőcefre feldolgozás 

Élesztő csomagolás, tárolás 

Ecetgyártás alapanyagai 

Denaturálás 

Ecetcefre készítés 

Fermentáció, derítés, szűrés 

Palackozás, tárolás 

Technológiához kapcsolódó munka-, tűz- és környezetvédelem 

Keményítő és keményítő hidrolizátum gyártás: 

Alapanyagok előkészítése 

Keményítő kimosás 

Keményítőtej tisztítás, víztelenítés 

Nedves keményítő szárítás, csomagolás, tárolás 

Nedves sikér feldolgozás 

Savas hidrolízis 

Enzimes hidrolízis 

Izocukor gyártás 

Technológiához kapcsolódó munka-, tűz- és környezetvédelem 

Élelmiszerek 

csomagolása 

Csomagolás szerepe, funkciói 

Egyszerű, impregnált, társított csomagolóanyagok 

Burkolóanyagok 

Csomagolóanyagok védőképessége, tárolása 

Kapcsolódó munka-, tűz- és környezetvédelem 

1 

Éves 

óraszám:  

 
31 

1/13. évfolyamon heti 4 órában tanulták a tantárgyat. 

 
Éves óraszám      31 óra 

Kerettantervi óraszám:     217 óra 

A tantárgyra jutó összes óraszám:  4 x 36 + 31=175 óra 
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Fizikai-kémia  

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Halmazállapotok 

Gáz halmazállapot 

Folyékony halmazállapot 

Szilárd halmazállapot 

7 

Oldatok, 

kolloidok 

Homogén oldatok 

Ideális, reális elegyek 

Oldhatóság 

Koncentrációszámítás 

Kolloidok jellemzése 

Emulziók, habok, gélek 

12 

Kémiai egyensúly, 

elektrokémia 

Ionegyensúlyok, heterogén egyensúlyok 

Elektrolízis, Faraday törvényei, galvánelemek 

Elektródpotenciál, diffúziós potenciál, pH 

12 

Éves óraszám:   31 

 
Éves óraszám      31 óra 

Kerettantervi óraszám:     62 óra 

A tantárgyra jutó összes óraszám:  1 x 31= 31 óra 

 

 

Élelmiszeranalitika  
Témakörök Tartalmak Óraszám 

Alapmérések 

Laboratóriumi eszközök, műszerek, vegyszerek 

Gravimetria 

Alkohol és extrakttartalom meghatározás 

Titrimetria 

35 

Fehérje-, 

zsiradéktartalom 

meghatározás 

Fehérjetartalom meghatározásának elméleti alapjai,  

Zsírtartalom meghatározásának elméleti alapjai 
10 

pH mérés, 

potenciometria 

pH mérés elméleti alapjai 

Műszeres pH mérés 

Potenciometrikus titrálás alapjai 

25 

Konduktometria Konduktometria elméleti alapjai 14 

Refraktometria, 

polarimetria 

Refraktometria elméleti alapjai 

Polarimetria elméleti alapjai 
22 

Spektrofotometria Spektrofotometria elméleti alapjai 33 

Kromatográfia Kromatográfia elméleti alapjai 27 

Mikrobiológia Mikrobiológiai vizsgálatok elméleti alapjai 24 

Élelmiszerek 

érzékszervi 

bírálata 

Érzékszervi bírálatok és módszerek 14 

Komplex 

élelmiszervizsgála

tok 

Malomipari termék vizsgálatának elméleti alapjai 

Sütőipari termékek vizsgálatának elméleti alapjai 

Cukoripari termékek vizsgálatának elméleti alapjai 

Édes- és cukrászipari vizsgálatának elméleti alapjai 

Húsipari termékek vizsgálatának elméleti alapjai 

Zsírok és olajok vizsgálatának elméleti alapjai 

Tej és tejtermékek vizsgálatának elméleti alapjai 

Tartósítóipari termékek vizsgálatának elméleti alapjai 

Szeszesitalok vizsgálatának elméleti alapjai 

Élvezeti cikkek vizsgálatának elméleti alapjai 

Komplex vízvizsgálat elméleti alapjai 

44 

Éves óraszám:   248 
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Éves óraszám      248 óra 

Kerettantervi óraszám:     248 óra 

A tantárgyra jutó összes óraszám:  8 x 31= 248 óra 

 

 

Szakmai számítás 
Témakörök Tartalmak Óraszám 

Gravimetria, 

titrimetria 
Hamu- , szárazanyag-, nedvességtartalom 

Titrimetriás számítási feladatok 
30 

Műszeres 

vizsgálatok 

Műszeres vizsgálatokhoz kapcsolódó számítások 

Diagramok, táblázatok készítése 

Adatok ábrázolása 
27 

Mikrobiológiai, 

érzékszervi 

vizsgálatok 

Tenyésztéshez és mikroszkópos vizsgálatokhoz kapcsolódó számítások 

Érzékszervi bírálati eredmények kiértékelése 
5 

Éves óraszám:   62 

 
Éves óraszám      62 óra 

Kerettantervi óraszám:     62 óra 

A tantárgyra jutó összes óraszám:  2 x 31= 62 óra 

 

 

Számítógépes adatfeldolgozás 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Vizsgálati 

eredmények 

matematikai 

értékelése 

Átlagszámítás 

Szórás számítás 

Középérték, hibaszámítás elemei 

Mérési eredmények feldolgozása 

Valószínűségi eloszlás, szignifikancia, 

11 

Mérési eredmények 

dokumentálása 

Mérési jegyzőkönyv készítése 

Mintavételi jegyzőkönyv készítése 

Diagramok, táblázatok készítése 

Adatok ábrázolása 

14 

Minőségi 

következtetések 
Prezentáció készítése 6 

Éves óraszám:   31 
 

Éves óraszám      31 óra 

Kerettantervi óraszám:     31 óra 

A tantárgyra jutó összes óraszám:  1 x 31= 31 óra 
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Laboratóriumi alapismeretek gyakorlat 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Laboratóriumi 

munkavédelmi 

szabályok  

Munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi követelmények a 

laboratóriumban  

Kémiai biztonság, veszélyes anyagok kezelése 

7 

Gravimetria 

Szárazanyag tartalom meghatározás 

Hamutartalom meghatározás 

Homoktartalom meghatározás 

Extrakttartalom meghatározás 

Eredmények értékelése 

49 

Titrimetria 

Titrimetria alapjai 

 sav mérőoldat készítése, faktorozása, indikátorok 

 lúgtartalom meghatározás 

 víz lúgossági fokának meghatározása 

 lúg mérőoldat készítése, faktorozása 

 savtartalom meghatározás 

 eredmények értékelése 

Acidi-alkalimetria (sav-bázis titrálás) 

 élelmiszerek savtartalmának meghatározása 

 savfok meghatározása 

 ivóvíz lúgossági foka 

 zsírok vizsgálata 

 eredmények értékelése 

Argentometria (csapadékos titrálás) 

 sótartalom meghatározása 

 eredmények értékelése 

Permanganometria 

 víz oxigénfogyasztásának meghatározása 

 redukáló cukortartalom meghatározás Bertrand módszerrel 

 eredmények értékelése 

Jodometria 

 rézion tartalom meghatározása 

 redukáló cukortartalom meghatározás Schoorl módszerrel 

 eredmények értékelése  

Komplexometria 

 víz keménységének meghatározása 

 víz kalcium- és magnéziumion tartalmának meghatározás 

 eredmények értékelése 

105 

Viszkozitás mérés 

Viszkozitás mérés Engler-féle viszkoziméterrel 

Viszkozitás mérés Höppler-féle viszkoziméterrel 

Eredmények értékelése 

7 

Mikrobiológiai 

vizsgálatok 

Mikrobiológiában használatos eszközök használata 

Sterilezés 

Táptalajok készítése 

Tenyésztések 

Mikroszkóp használata 

Mikroszkópos vizsgálatok 

Eredmények értékelése 

21 

Adott iparágnak 

megfelelő 

laboratóriumi 

vizsgálatok 

Mintavételezés 

Alapanyag vizsgálatok 

Félkész / késztermék vizsgálatok 

Eredmények értékelése 

28 

Éves óraszám:   217 
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A tananyag tartalmának egy részét 1/13. évfolyamon tanulták laboratóriumi alapismeretek gyakorlatból, heti 2 

órában 

 
Éves óraszám      217 óra 

Kerettantervi óraszám:    468 óra 

A tantárgyra jutó összes óraszám:  2 x 36 + 217=289 óra 

 

 

Élelmiszeranalitika gyakorlat  
Témakörök Tartalmak Óraszám 

Alapméréseket végez 

Gravimetria: nedvesség, illetve szárazanyag-tartalom, hamutartalom, extrakt-

tartalom, zsiradéktartalom mérését alkalmaz 

Titrimetria: Acidi-alkalimetriában: mérőoldatok készítését, faktorozását, 

élelmiszeriparban jelentős anyagok sav és lúgtartalmának, savfokának, savszámának, 

elszappanosítási számának, lúgossági fokának meghatározását végzi 

Csapadékos titrimetriában: mérőoldatok készítését, faktorozását, konyhasó, illetve 

kloridion-tartalom meghatározását végzi 

Permanganometriában: mérőoldatok készítését, faktorozását, víz, oxigén-

fogyasztásának mérését, redukáló cukortartalom meghatározását végzi 

Jodometriában: mérőoldatok készítését, faktorozását, kénessavtartalom, redukáló 

cukortartalom, jódbrómszám, peroxidszám mérését alkalmazza 

Komplexometriában: mérőoldatok készítését, faktorozását, a víz keménységének 

meghatározását végzi 

66 

Alkohol és extrakt 

tartalom meghatározás 
Alkoholtartalom meghatározás 

Extrakt tartalom meghatározás 
18 

Fehérje-, zsiradéktartalom 

meghatározás 

Fehérjetartalom meghatározás Kjeldahl- féle desztillálással 

Fehérjetartalom meghatározás Parnass-Wagner-féle desztillálással 

Zsírtartalom meghatározás butirométerrel 

Zsírtartalom meghatározás Soxhlet-módszerrel 

Zsírtartalom meghatározás Soxtec-módszerrel 

30 

pH mérés, potenciometria 
Kolorimetriás pH mérés 

Műszeres pH mérés 

Potenciometrikus titrálás 
24 

Konduktometria 
Konduktometriás cellaállandó meghatározása 

Hamutartalom meghatározás 

Konduktometriás titrálás 
24 

Refraktometria, 

polarimetria 

Koncentráció meghatározás refraktometriásan 

Törésmutató mérés refraktométerrel 

Polariméter használata 

Szacharóz tartalom meghatározás polarimetriásan 

Keményítőtartalom meghatározása polarimetriásan 

30 

Spektrofotometria 

Spektrofotométerek használata, abszorbancia maximum kimérése 

Kazein meghatározás 

Vastartalom meghatározás 

Nitrátion tartalom meghatározás 

Nitrition tartalom meghatározás 

Borkősavtartalom meghatározás 

Ellenőrző gyakorlat 

48 

Kromatográfia 
Oszlop kromatográfia 

Papír kromatográfia 

Vékonyréteg kromatográfia 
18 

Mikrobiológia 

Baktériumok azonosítása egyszerű festési eljárással 

Sejtszámlálás Bürker-kamrás eljárással 

Összes mikrobaszám meghatározás mikroszkópos eljárással 

Összes csíraszám meghatározása tenyésztéses eljárással 

30 

Élelmiszerek érzékszervi 

bírálata 

Malomipari termék érzékszervi bírálata 

Sütőipari termék érzékszervi bírálata 

Édesipari termék érzékszervi bírálata 

Cukrászati termék érzékszervi bírálata 

Tejtermék érzékszervi bírálata 

18 
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Komplex 

élelmiszervizsgálatok 

Malomipari termék vizsgálata 

Sütőipari termékek vizsgálata 

Cukoripari termékek vizsgálata 

Édes- és cukrászipari vizsgálatok 

Húsipari termékek vizsgálata 

Zsírok és olajok vizsgálata 

Tej és tejtermékek vizsgálata 

Tartósítóipari termékek vizsgálata 

Szeszesitalok vizsgálata 

Élvezeti cikkek vizsgálata 

Komplex vízvizsgálat 

66 

Éves óraszám:   372 

 

Éves óraszám      372 óra 

Kerettantervi óraszám:    372 óra 

A tantárgyra jutó összes óraszám:  12 x 31=372 óra 
 


