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A szakma alapadatai  
Az ágazat megnevezése: Élelmiszeripar  

A szakma megnevezése: Húsipari technikus 

A szakma azonosító száma: 5 0721 05 09 

A szakma szakmairányai: -  

A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5  

A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5  

Ágazati alapoktatás megnevezése: Élelmiszeripar ágazati alapoktatás  

Kapcsolódó részszakmák megnevezése: - 

Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

Szakképző iskolai oktatásban: -,  

Technikumi oktatásban: 245 óra,  

Érettségire épülő oktatásban: 160 óra 
 

A szakképzésbe történő belépés feltételei  
Iskolai előképzettség:  

Alapfokú iskolai végzettség  

Érettségire épülő szakmai oktatás esetén: érettségi végzettség 

Alkalmassági követelmények  

Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges  

Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges 
 
 

Az oktató képesítési követelményei: 
A Húsipari technikus szakmai képzés tantárgyait oktató végzettségére, 

szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális elvárások nincsenek. 

Az idegen nyelv oktatását nyelvtanári végzettséggel rendelkező oktató végezheti. 
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5 0721 05 09 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ HÚSIPARI TECHNIKUS  
SZAKMÁHOZ 

 

 

Évfolyam Gyakorlati 
helyszín 

(%) 

Tantárgy megnevezése Heti 
óraszám 

Heti 
összes 

óraszám 

Éves összes 
óraszám 

9. 

évfolyam 

0 Élelmiszerismeret 1 

7 

36 

252 100 Alapozó gyakorlat 2 72 
50 Munkavédelem és higiénia 1 36 
100 Alágazati specializáció 3 108 

10. 

évfolyam 

0 Munkavállalói ismeretek 0,5 

9 

18 

324 

0 Élelmiszerismeret 1 36 
0 Műszaki alapismeretek 1 36 

100 Élelmiszervizsgálat 2 72 
100 Alapozó gyakorlat 2 72 
100 Alágazati specializáció 2,5 90 

11. 

évfolyam 

0 Mikrobiológiai és minőségbiztosítási 
ismeretek 2 

12,5 
+1,5 

72 

450 
+54 

0 Vágóállat-ismeret 1,5 54 

0 Vágástechnológiai alapműveletek és 
gépek 2+0,5 72+18 

60 Gyártástechnológiai alapműveletek és gépek 3+1 108+36 
100 Félsertés darabolása, csontozása 2 72 
100 Marhanegyed darabolása, csontozása 1,5 54 

100 Sovány- és vízibaromfi darabolása, 
csontozása 0,5 18 

Egybefüggő szakmai gyakorlat           140 

12. 
évfolyam 

0 Mikrobiológiai és minőségbiztosítási 
ismeretek 1+0,5 

12,5 
+1,5 

36+18 

450 
+54 

60 Gyártástechnológiai alapműveletek és gépek 2+1 72+36 
0 Művelettani és technológiai számítások 2 72 

100 Félsertés darabolása, csontozása 1,5 54 
100 Marhanegyed darabolása, csontozása 1 36 

100 Sovány- és vízibaromfi darabolása, 
csontozása 0,5 18 

100 Késztermékvizsgálat 2,5 90 
0 Gazdasági és vállalkozási ismeretek 1 36 

50 Üzemvezetési ismeretek 1 36 
Egybefüggő szakmai gyakorlat           105 

13. 
évfolyam 

0 Munkavállalói idegen nyelv 2 

21,5 
+2,5 

62 

666,5 
+77,5 

60 Gyártástechnológiai alapműveletek és gépek 0,5+1,5 15,5+
46,5 

0 Művelettani és technológiai számítások 0,5+1 15,5+
31 

100 Félsertés darabolása, csontozása 1 31 
100 Marhanegyed darabolása, csontozása 1 31 
100 Sertésvágás-technológiák 2 62 
100 Szarvasmarha-vágástechnológiák 2 62 
100 Baromfivágás-technológiák 1 31 

70 Hőkezeléssel tartósított töltelékes 
húskészítmények előállítása 2 62 

70 Nyers töltelékes húskészítmények 
előállítása 2 62 

70 Pácolt termékek előállítása 2 62 

70 Étkezési zsír, tepertő és étkezési szalonna 
előállítása 0,5 15,5 

100 Késztermékvizsgálat 2 62 
0 Gazdasági és vállalkozási ismeretek 2 62 

50 Üzemvezetési ismeretek 1 31 
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1/13. 
évfolyam 

0 Munkavállalói ismeretek 0,5+0,5 

32 
+3 

18+18 

1152 
+108 

0 Élelmiszerismeret 2 72 
0 Műszaki alapismeretek 1 36 

100 Élelmiszervizsgálat 2 72 
100 Alapozó gyakorlat 4 144 
50 Munkavédelem és higiénia 1 36 
100 Alágazati specializáció 5,5 198 

0 Mikrobiológiai és minőségbiztosítási 
ismeretek 1,5 54 

0 Vágóállat-ismeret 1 36 

0 Vágástechnológiai alapműveletek és 
gépek 1+0,5 36+18 

60 Gyártástechnológiai alapműveletek és 
gépek 

3+1 108+36 

0 Művelettani és technológiai számítások 1+1 36+36 
100 Félsertés darabolása, csontozása 2 72 
100 Marhanegyed darabolása, csontozása 1,5 54 

100 Sovány- és vízibaromfi darabolása, 
csontozása 0,5 18 

100 Késztermékvizsgálat 2,5 90 
0 Gazdasági és vállalkozási ismeretek 1 36 

50 Üzemvezetési ismeretek 1 36 
Egybefüggő szakmai gyakorlat           160 

2/14. 
évfolyam 

0 Munkavállalói idegen nyelv 2 

30,5 
+4,5 

62 

945,5 
+139,5 

0 Mikrobiológiai és minőségbiztosítási 
ismeretek 1,5+0,5 46,5

+15,5 

0 Vágóállat-ismeret 0,5+0,5 15,5 
+15,5 

0 Vágástechnológiai alapműveletek és 
gépek 1+1 31 

+31 

60 Gyártástechnológiai alapműveletek és 
gépek 2,5+1 77,5

+31 

0 Művelettani és technológiai számítások 1,5+1,5 46,5
+46,5 

100 Félsertés darabolása, csontozása 2,5 77,5 

100 Marhanegyed darabolása, csontozása 2 62 

100 Sovány- és vízibaromfi darabolása, 
csontozása 0,5 15,5 

100 Sertésvágás-technológiák 2 62 
100 Szarvasmarha-vágástechnológiák 2 62 
100 Baromfivágás-technológiák 1 31 

70 Hőkezeléssel tartósított töltelékes 
húskészítmények előállítása 2 62 

70 Nyers töltelékes húskészítmények 
előállítása 2 62 

70 Pácolt termékek előállítása 2 62 

70 Étkezési zsír, tepertő és étkezési szalonna 
előállítása 0,5 15,5 

100 Késztermékvizsgálat 2 62 
0 Gazdasági és vállalkozási ismeretek 2 62 

50 Üzemvezetési ismeretek 1 31 
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9. ÉVFOLYAM ÓRATERVE 
36 hét /tanév 

Élelmiszerismeret  
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Anyagismeret 

Az állati eredetű nyersanyagok csoportjai, jellemzői 
A növényi eredetű nyersanyagok csoportjai, jellemzői 
A védőtápanyagok csoportjai, szerepük a táplálkozásban 
Az ásványi anyagok szerepe a táplálkozásban 
A víz szerepe az életfolyamatokban 
Az ivóvíz jellemzői, követelményei 

36 

Éves óraszám:  36 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
Alapozó gyakorlat 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Mérések Mérési műveletek, mérleg használata, térfogatmérés, recept 
szerinti mérések, dokumentáció használata, hosszúságmérés 18 

Szakmaspecifikus 
alapműveletek 

Előkészítő műveletek, iparági műveletek, eszközök és 
berendezések használata, előkészítési 
és feldolgozási műveletek, sorrendjük, végrehajtásuk 

54 

Éves óraszám:  72 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani. 
 
Munkavédelem és higiénia 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Munkavédelem 

A biztonságos munkakezdés feltételei, védőeszközök, 
balesetek, elsősegélynyújtás, foglalkozási ártalmak, 
betegségek, tűzvédelem, érintésvédelem, előírások, szabályok, 
alapvető munkavédelmi jogszabályok Felelősségvállalás a 
saját és a munkatársak biztonsága érdekében 

18 

Higiénia 

Üzemi higiénia, személyi higiénia, előírások, szabályok, 
élelmiszerbiztonsági előírások, a nyersanyagtárolás higiéniája, 
a feldolgozás higiéniája 
Élelmiszerekkel terjedő betegségek 
Élelmiszerhigiéniai kockázatok kiküszöbölése, megelőzése 

18 

Éves óraszám:  36 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
A képzés órakeretének 50%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani.  
 
Alágazati specializáció 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Alágazati 
specializáció 

Higiénia gyakorlati alkalmazása: személyi higiénia, eszköz 
higiénia, épületek, üzemek higiéniai előírásai 
Kritikus szabályozási pontok 
Munkaruha, védőruha helyes használata  
Magaspályák, konvejorok 
Takarítás, fertőtlenítés 
Kések köszörülése, fenése 

108 
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Vágástechnológiai műveletek 
Szalonnafélék megmunkálása, előkészítése 
Lehúzott sertés féltestek bontása, csontozása, osztályozása 
Lehúzott sertés féltestek kereskedelmi bontása, csontozása 
Marha első-és hátsó negyed teljes csontozása, kivágása, 
osztályozása 
Marha első-és hátsó negyed kereskedelmi bontása 

Éves óraszám:  108 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani.  
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10. ÉVFOLYAM ÓRATERVE 
36 hét /tanév 

 
Munkavállalói ismeretek  
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Álláskeresés 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális 
célkitűzések, helyi munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, 
szakképzések szerepe, képzési támogatások (ösztöndíjak 
rendszere) ismerete 
Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső 
oldalak, személyes kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága 

5 

Munkajogi 
alapismeretek 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, 
vállalkozási jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, 
közszolgálati jogviszony 
A tanulót érintő szakképzési munkaviszony lényege, 
jelentősége 
Atipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve 
szerint: távmunka, bedolgozói munkaviszony, munkaerő-
kölcsönzés, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, 
turisztikai idénymunka és alkalmi munka) 
Speciális jogviszonyok: önfoglalkoztatás, iskolaszövetkezet 
keretében végzett diákmunka, önkéntes munka 

5 

Munkaviszony 
létesítése 

Felek a munkajogviszonyban. A munkaviszony alanyai A 
munkaviszony létesítése. A munkaszerződés. A 
munkaszerződés tartalma. 
A munkaviszony kezdete létrejötte, fajtái. Próbaidő 
A munkavállaló és munkáltató alapvető kötelezettségei 
A munkaszerződés módosítása 
Munkaviszony megszűnése, megszüntetése 
Munkaidő és pihenőidő 
A munka díjazása (minimálbér, garantált bérminimum) 

5 

Munkanélküliség 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ). Álláskeresőként 
történő nyilvántartásba vétel 
Az álláskeresési ellátások fajtái 
Álláskeresők számára nyújtandó támogatások (vállalkozóvá 
válás, közfoglalkoztatás, képzések, utazásiköltség-
támogatások) 
Szolgáltatások álláskeresőknek (munkaerő-közvetítés, 
tanácsadás) 
Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES) 

3 

Éves óraszám:  18 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
Élelmiszerismeret  
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Élelmiszeripari 
technológiai alapok 

A technológiai műveletek és folyamatok szerepe és célja 
A technológiai alapműveletek jellemzői és iparági szerepük: 
tisztítás, aprítás, keverés, osztályozás, termikus műveletek 
(hőkezelés, főzés, sütés, hűtés és fagyasztás, tartósítás, 
csomagolás, préselés) 

36 

Éves óraszám:  36 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
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Műszaki alapismeretek 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Géprajzi 
alapismeretek 

Írás, elemi szerkesztések, vonalfajták, hosszúságbecslés, elemi 
vetületi ábrázolás, papírmodell készítése 
A rajzkészítés alapszabályai, rajzlapméretek, méretarányok, 
vonalfajták, nyomtatott írás Szabályos sokszög szerkesztése, 
érintő szerkesztése különböző sugarú körhöz 
Egyszerű mértani test ábrázolása két képsíkos rendszerben – 
kocka, téglatest, henger, kúp 
Papírmodell készítése a képsíkok síkba forgatásával 

9 

Gépelemek 

Csavarok, „facsavar”, szegecsek, tömítések, csapágyak 
Oldható és nem oldható gépelemek 
Csavarok – különböző menetprofilok jellemző alkalmazási 
területe 
Csavarok szabványos jelölése – M24x100 és jelentése 
Csavarok jelképi jelölése műszaki rajzon 
Tengelyek, csapok feladata, jelképi jelölése műszaki rajzon 
Tengelykötés ékkel vagy retesszel 
Csapágyak csoportosítása, feladata, tömítési megoldások 

7 

Erőátviteli gépelemek 

Szíjak, dörzshajtás, fogaskerékhajtás, lánchajtás, áttételek 
Nyomatékátszármaztató hajtások csoportosítása 
A laposszíjhajtás elemei, elrendezési módjai, szíjfeszítése, szíj 
végtelenítése, fő alkalmazási területe 
Az ékszíjhajtás elemei, alkalmazási területe 
A dörzshajtás, lánchajtás alkalmazási területei 
Áttétel számítása, lassító, gyorsító áttétel 
A fogaskerékhajtás alkalmazási területe, alapfogalmak 
A csigahajtás, fogasléc alkalmazási területe 

7 

Csövek, csővezetékek 

Anyag, szigetelés, csőidom, csőkötés 
Csővezetékek az élelmiszeriparban: technológiai 
csővezetékek, energiaellátást szolgáló csövek, szállítócsövek 
A csövek anyaga alkalmazási terület szerint (fém, üveg, 
műanyag stb.) 
Karimás csőkötés, csőlíra, csőidomok 
Csővezetékek tömítése, szigetelése 

7 

Villanymotorok, 
hajtóművek, áttételek 

Villanymotorok, hajtóművek, áttételek működési elvei, 
teljesítményei, alkalmazásai 
Villanymotor elvi működése, kiválasztása teljesítmény és 
kimenő fordulatszám alapján 
Hajtóművek alkalmazási területei 

6 

Éves óraszám:  36 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
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Élelmiszervizsgálat 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 
Bevezetés a 
laboratóriumi 
munkába 

Laboratóriumi rend- és munkaszabályok, eszközök, 
vegyszerek, veszélyes anyagok tárolása, eszközök ismerete és 
használata 

8 

Mintavétel A minták fajtái, típusai, mintavételi szabályok, minták tárolása 8 

Tömegmérés Alapfogalmak, mértékegységek, átváltás, mérések, mérlegek 
használata 8 

Térfogatmérés Alapfogalmak, mértékegységek, átváltás, mérések, 
mérőeszközök használata 14 

Hőmérsékletmérés Alapfogalmak, mértékegységek, átváltás, mérések, hőmérők 
használata 8 

Sűrűségmérés Alapfogalmak, mértékegységek, átváltás, mérések, 
mérőeszközök használata 8 

Oldatok Alapfogalmak, oldatok, százalékos oldatok használata 18 
Éves óraszám:  72 

A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani.  
 
Alapozó gyakorlat 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Szakmaspecifikus 
alapműveletek 

Előkészítő műveletek, iparági műveletek, eszközök és 
berendezések használata, előkészítési 
és feldolgozási műveletek, sorrendjük, végrehajtásuk 

72 

Éves óraszám:  72 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani.  
 
Alágazati specializáció 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Alágazati 
specializáció 

Higiénia gyakorlati alkalmazása: személyi higiénia, eszköz 
higiénia, épületek, üzemek higiéniai előírásai 
Kritikus szabályozási pontok 
Munkaruha, védőruha helyes használata  
Magaspályák, konvejorok 
Takarítás, fertőtlenítés 
Kések köszörülése, fenése 
Vágástechnológiai műveletek 
Szalonnafélék megmunkálása, előkészítése 
Lehúzott sertés féltestek bontása, csontozása, osztályozása 
Lehúzott sertés féltestek kereskedelmi bontása, csontozása 
Marha első-és hátsó negyed teljes csontozása, kivágása, 
osztályozása 
Marha első-és hátsó negyed kereskedelmi bontása 
Termékgyártás műveletei 
Csomagolás 
Raktározás 
Üzemi dokumentációk 
Hűtőpult berendezése, vevők kiszolgálása 

90 

Éves óraszám:  90 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani.  
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11. ÉVFOLYAM ÓRATERVE 
36 hét /tanév 

 
Mikrobiológiai és minőségbiztosítási ismeretek 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Mikroorganizmusok 
csoportosítása 

Baktériumok jellemzése 
Vírusok jellemzése 
Gombák jellemzése 
Élősködők, paraziták jellemzése 
Prionok jellemzése 

10 

Mikroorganizmusok 
életműködése 

A víz jelentősége a mikroorganizmusok életműködésében 
Az oxigén jelentősége a mikroorganizmusok életműködésében 
Aerob, anaerob mikroorganizmusok 
A hőmérséklet jelentősége a mikroorganizmusok 
életműködésében. A mikroorganizmusok csoportosítása 
hőtűrésük szerint 
A pH jelentősége a mikroorganizmusok életműködésében 
A tápanyag jelentősége a mikroorganizmusok 
életműködésében 

10 

Patogén és romlást 
okozó 
mikroorganizmusok 

A hús- és baromfiiparban előforduló legfontosabb betegséget 
okozó mikroorganizmusok 
ismertetése (Cl. botulinum, L. monocytogenes, Salmonella) 
A hús- és baromfiiparban előforduló legfontosabb romlásokat 
okozó mikroorganizmusok 
(Pseudomonas, Micrococcus, Staphylococcus, penészgombák) 
Indikátor mikroorganizmusok jelentősége 

10 

Húsiparban 
alkalmazott hasznos 
mikroorganizmusok 

A hús- és baromfiipari gyártástechnológiában alkalmazott 
színtenyészetek, nemespenészek 8 

Tisztító és fertőtlenítő 
szerek hatása a 
mikroorganizmusokra 

A tisztítás és fertőtlenítés jelentősége 
Tisztító- és fertőtlenítőszerekkel szemben támasztott 
követelmények 
A tisztítás és fertőtlenítés folyamata 

8 

Mikroorganizmus 
szaporodás gátlására 
és/vagy elpusztítására 
alkalmazott eljárások 

A hús- és baromfiiparban alkalmazott tartósító eljárások 16 

Állatbetegségek 

Emberre veszélyes sertés-, szarvasmarha- és 
baromfibetegségek 
Emberre nem veszélyes sertés-, szarvasmarha- és 
baromfibetegségek 

10 

Éves óraszám:  72 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
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Vágóállat-ismeret  
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Vágóállatfajok, -
fajták 

Sertésfajták hasznosítási irány szerint 
Szarvasmarhafajták hasznosítás szerint 
Soványbaromfi-fajták hasznosítási irány szerint 
Vízibaromfi-fajták hasznosítási irány szerint 

18 

A vágóállatok 
szervezetének 
felépítése 

Vágóállatok szöveteinek csoportosítása, jellemzése 
Vágóállatok testüregei, szervei, ehető belső szervei 
Vágóállatok szervrendszere 
Vágóállatok mozgásszervrendszere 
A sertés csontvázának felépítése, fej, törzs, végtagok csontjai 
A szarvasmarha csontvázának felépítése, fej, törzs, végtagok 
csontjai 
A baromfi csontvázának felépítése, fej, törzs, végtagok 
csontjai 

36 

Éves óraszám:  54 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
Vágástechnológiai alapműveletek és gépek 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Vágóállat felvásárlás, 
vágóállatok szállítása, 
vágás előkészítése 

A felvásárlás fogalma, eleme, dokumentációk 
A felvásárlás minőségi követelményei 
A felvásárlási szerződés elemei, bemutatása 
A vágóállatok szállításának minőségi, állatvédelmi 
követelményei 
A szállítójárművekkel szemben támasztott követelmények 
Szállítási dokumentációk 
A pihentetés hatásai 
Az itatás, koplaltatás jelentősége 
A testtisztítás jelentősége 
Állategészségügyi ellenőrzés 

10+2 

Kábítás 

A kábítás előtti teströgzítés jelentősége 
A teströgzítő berendezések fajtái, működése, munkavédelmi 
előírások 
A kábítás műveletének célja 
A roncsolást okozó kábítás jelentősége, kábítási módok, 
higiéniai és munkavédelmi előírások, kábítási hibák 
Roncsolást okozó kábítóeszközök és berendezések fajtái, 
működésük, munkavédelmi és higiéniai előírások 
A roncsolást nem okozó kábítás jelentősége, kábítási módok, 
higiéniai és munkavédelmi előírások, kábítási hibák 
Roncsolást nem okozó kábítóeszközök és berendezések fajtái, 
működésük, munkavédelmi és higiéniai előírások 

9+2 

Szúrás, elvéreztetés 

A szúrás, elvéreztetés műveletének célja 
A szúrás művelete, a szúrási pontok helye 
Nyitott rendszerű szúrás-elvéreztetés művelete, higiéniája 
Nyitott rendszerű szúrás-elvéreztetés eszközei, berendezései 
Zárt rendszerű szúrás-elvéreztetés művelete, higiéniája 
Zárt rendszerű szúrás-elvéreztetés eszköze, berendezései 
Szúrási és elvéreztetési testhelyzetek 
Szúrási és elvéreztetési hibák és következményeik 
A szúrás során kinyerhető vérmennyiség kiszámítása 
A szúrás és elvéreztetés higiéniai és munkabiztonsági előírásai 

8+2 

Szőrzet eltávolítás, 
bőrfejtés, tollazat 

Szőrzet eltávolítása: 
‒ A forrázás előtti testmosás jelentősége, módja, berendezései 16+4 
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eltávolítás ‒ A forrázás célja, forrázási módok, forrázási hibák, 
forrázóberendezések 
‒ A forrázás higiéniai előírásai 
‒ A kopasztás célja, kopasztóberendezések 
‒ A perzselés célja, perzselőberendezések, perzselési hibák 
‒ Az utótisztítás célja, utótisztító berendezések 
Bőrfejtés: 
‒ A bőrfejtés célja 
‒ A bőrfejtés módjai, részműveletei, bőrfejtő berendezések 
‒ A bőrfejtés higiéniai előírásai 
A tollazat eltávolítása: 
‒ A forrázás előtti kábítás, testmosás jelentősége, módja, 
berendezései 
‒ A forrázás célja, forrázási módok, forrázási hibák, 
forrázóberendezések 
‒ A forrázás higiéniai előírásai 
‒ A kopasztás célja, kopasztóberendezések 
‒ A paraffinozás célja, műveletének előírásai, 
paraffinozóberendezések 
‒ A perzselés célja, alkalmazása, perzselőberendezések 
‒ Az utótisztítás célja, utótisztító berendezések 

Belsőszervek, 
bélgarnitúra 
eltávolítás 

A műveletek célja, sorrendje, a szegyhasító fűrész 
A belső szervek eltávolításának általános előírása 
A művelet higiéniája, műveleti hibák 

4+1 

Hasítás 
A hasítás célja, hasítási módok 
A hasítás eszközei, berendezései, hasítási hibák 
A hasítás higiéniai és munkavédelmi előírásai 

3+1 

Húsvizsgálat 
A húsvizsgálat célja, az élelmiszer-biztonsági jelentősége 
Csarnoki és laboratóriumi vizsgálatok, közegészségügyi 
minősítés 

5+1 

Mérlegelés, minősítés 
Mérlegelés, a S/EUROP-minősítés célja, jelentősége 
A S/EUROP-minősítés menete, jelölése 
A baromfi objektív minősítése 

8+2 

Hűtés 

Az állati testek hűtésének célja 
Hűtési módok: 
‒ hagyományos 
‒ gyors 
‒ ultragyors 
A baromfihűtés, -fagyasztás módjai 
A hűtés berendezései, munkavédelmi előírásai, kompresszoros 
hűtési körfolyamat 

9+3 

Éves óraszám:  72+18 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
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Gyártástechnológiai alapműveletek és gépek 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

A hús összetétele, 
vágás utáni 
elváltozásai 

A hús kémiai összetevői, táplálkozás-élettani jelentősége 
A hús szövettani összetevői, érzékszervi tulajdonságai 
Vágás után végbemenő folyamatok a húsban 
Rendellenes húsérési folyamatok (PSE, DFD) 

6+5 

Romlások 

A fizikai romlások okai, következményei, megelőzése 
A kémiai romlások okai, következményei, megelőzése 
A biológiai, mikrobiológiai okai, következményei, 
megelőzése 

5+1 

Tartósító eljárások 

Fizikai tartósító eljárások: 
‒ Hűtés, fagyasztás 
‒ Vízelvonás 
Kémiai tartósító eljárások: 
‒ Sózás 
‒ Pácolás 
‒ Füstölés 
Hőkezelési eljárások: 
‒ Előfőzés 
‒ Főzés 
‒ Pasztőrözés, sterilezés 
‒ Sütés 

16+4 

Adalékanyagok 

A gyártástechnológiában alkalmazott anyagok ismertetése, 
csoportosítása: 
Alapanyagok: 
‒ Hús 
‒ Gyártási szalonna 
‒ Ehető belsőségek 
‒ Egyéb alapanyagok: 

o Fejhús 
o Bőrke 
o Ín 
o MSM 
o Vér, vérplazma, vérpor 
o Véreshús 

Segédanyagok: 
‒ Adalékanyagok: 

o Színezékek 
o Tartósítószerek 
o Antioxidánsok 
o Állományjavítók 
o Ízfokozók, aromák 
o Savak, sók, bázisok 

‒ Jelleg- és ízkialakító anyagok: 
o Fűszerek, só, cukor, víz 

‒ Egyéb segédanyagok: 
o Húseredetű és nem hús eredetű fehérjekészítmények 
o Starterkultúra 

      o Zöldség, gyümölcs, gabona, sajt 

6+2 
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Burkolóanyagok és 
csomagolás-
technológia 

Burkolóanyagok: 
‒ A burkolóanyagok húsipari alkalmazásának jelentősége 
‒ Természetes burkolóanyagok jellemzése, fajtái, alkalmazása 
‒ Mesterséges burkolóanyagok jellemzése, fajtái, alkalmazása 
‒ Bevonatok, mártómasszák, nemespenészek 
Csomagolás: 
‒ A csomagolás célja 
‒ A csomagolóanyagok, illetve a csomagolástechnológia általi 
környezetterhelés csökkentésének lehetőségei 
‒ A csomagolással szemben támasztott követelmények 

o A csomagolóanyagok ismertetése 
o A húsiparban alkalmazott csomagolási módok 
o Legújabb csomagolási trendek 
o A csomagoláson alkalmazott jelölések 

‒ A csomagolás higiéniai előírásai 
‒ Csomagolóberendezések fajtái, működése, munkavédelmi és 
higiéniai előírásai 

6+3 

Gyártástechnológiai 
alapműveletek 
alkalmazása, 
berendezések 
üzemeltetése 

Gyártási anyagok előkészítése  
Anyagnorma szerinti kimérés, mérlegek, termékösszetétel-
kialakító berendezés alkalmazásával  
Az aprítás műveletének elvégzése aprítógép alkalmazásával 
(kockázógép, daráló, kutter)  
A keverés műveletének elvégzése keverőgép alkalmazásával 
(kutter, keverőgép)  
A töltés műveletének elvégzése töltőgép alkalmazásával 
Formázás elvégzése kézzel vagy klipszelőberendezés, 
pározógép alkalmazásával  
A hőkezelés műveletének elvégzése hőkezelő berendezéssel 
Visszahűtés elvégzése  
A sózás-pácolás műveletének elvégzése kézzel vagy 
pácológép alkalmazásával  
Füstölés elvégzése füstölőberendezés alkalmazásával A 
késztermék tárolása 

54+18 

Portfóliókészítés 

A vágási és csontozási, termékgyártási műveletek 
dokumentálása kép és/vagy videó formájában: Prezentáció 
készítése kép és/vagy videó felhasználásával vágástechnológia 
témakörben: 
 ‒ Vágóállat vágástechnológiájának bemutatása. A művelet 
során betartandó higiéniai és munkavédelmi előírások 
ismertetése Prezentáció készítése kép és/vagy videó 
felhasználásával darabolás-csontozás témakörben: ‒ 
Vágóállatok kereskedelmi, vagy pácba darabolása, csontozása. 
A művelet során betartandó higiéniai és munkavédelmi 
előírások ismertetése. A húsrészek konyhatechnikai vagy 
pácolási felhasználásának ismertetése Prezentáció készítése 
kép és/vagy videó felhasználásával gyártástechnológia 
témakörben: 
 ‒ Szabadon választott termék gyártástechnológiájának 
részletes bemutatása kép és/vagy videó alkalmazásával. A 
gyártási folyamat higiéniai és munkavédelmi előírásainak 
ismertetése Fontosabb témazáró dolgozatok, otthoni vagy 
tanórai keretek között készített projektfeladatok Összefüggő 
szakmai gyakorlatokról vezetett munkanapló Bármilyen 
húsipari versenyen, külföldi szakmai gyakorlaton való 
részvétel bemutatása, oklevél, Europass-dokumentum, 
elismerés csatolása a portfólióhoz 

15+3 

Éves óraszám:  108+36 
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A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
A képzés órakeretének 60%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani. 
 
Félsertés darabolása, csontozása 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Félsertés darabolás, 
csontozás 
gyártástechnológiai 
célra 

Sertésféltestek mennyiségi és minőségi átvétele: 
‒ Szállítási dokumentációk ellenőrzése 
‒ A sertésféltestek maghőmérsékletének és pH-értékének, a 
látható szennyeződések jelenlétének ellenőrzése, 
minőségbiztosítási rendszer utasításai szerinti átvétel 
végrehajtása. 
Adatok rögzítése az informatikai nyomonkövetési rendszerben 
Sertésféltestek gyártástechnológiai követelmények szerinti 
testtáji darabolása kéziszerszámok 
alkalmazásával.  
Higiéniai és munkavédelmi előírások a művelet végrehajtása 
során 
Sertés testtájak gyártástechnológiai követelmények szerinti 
csontozása kéziszerszámokkal 
Higiéniai és munkavédelmi előírások a művelet végrehajtása 
során 
A kicsontozott húsalapanyag minőségi osztályok előírásai 
szerinti kivágása (S95, S90, 
S80, S80k, S70, S70k, S60, S60k). A minőségi osztályok 
jelentése. Mirigyek, csontszilánkok, 
véres részek kivágása.  
Higiéniai és munkavédelmi előírások a művelet végrehajtása 
során 
Az előkészített gyártási alapanyagok hűtőtárolása a 
minőségbiztosítási rendszer előírásai szerint. A keletkező 
hulladékok gyűjtése, tárolása 

24 

Bőrös félsertés 
darabolás, csontozás 
pácolási célra 

Sertésféltestek mennyiségi és minőségi átvétele 
‒ Szállítási dokumentációk ellenőrzése. 
‒ A sertésféltestek maghőmérsékletének és pH-értékének, a 
látható szennyeződések jelenlétének ellenőrzése, 
minőségbiztosítási rendszer utasításai szerinti átvétel. 
Adatok rögzítése az informatikai nyomonkövetési rendszerben 
Bőrös féltestek húsrészeiből előállítható pácolt termékek 
ismertetése, csoportosítása 
Sertésféltestek gyártástechnológiai követelmények szerinti 
testtáji darabolása kéziszerszámok alkalmazásával.  
Higiéniai és munkavédelmi előírások a művelet végrehajtása 
során 
Sertéstesttájak gyártástechnológiai követelmények szerinti 
csontozása, mirigyes, véres részek, csontszilánkok 
eltávolítása, formázása kéziszerszámokkal.  
Higiéniai és munkavédelmi előírások a művelet végrehajtása 
során 
Az előkészített pácolási alapanyagok hűtőtárolása a 
minőségbiztosítási rendszer előírásai szerint 
A keletkező hulladékok gyűjtése, tárolása 

24 

Tőke félsertés 
darabolás, csontozás 
kereskedelmi célra 

Sertésféltestek mennyiségi és minőségi átvétele 
‒ Szállítási dokumentációk ellenőrzése 
‒ A sertésféltestek maghőmérsékletének és pH-értékének, a 
látható szennyeződések jelenlétének ellenőrzése, 

24 
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minőségbiztosítási rendszer utasításai szerinti átvétel. 
Adatok rögzítése az informatikai nyomonkövetési rendszerben 
Sertésféltestek kereskedelmi értékesítési követelmények 
szerinti testtáji darabolása kéziszerszámok alkalmazásával. 
Higiéniai és munkavédelmi előírások a művelet végrehajtása 
során 
Sertéstesttájak kereskedelmi értékesítési követelmények 
szerinti csontozása, mirigyes, véres részek, csontszilánkok 
eltávolítása kéziszerszámok alkalmazásával.  
Higiéniai és munkavédelmi előírások a művelet végrehajtása 
során 
A húsrészek konyhatechnikai felhasználása 
Az előkészített alapanyagok minőségbiztosítási rendszer 
előírásai szerinti hűtőtárolása. A keletkező hulladékok 
gyűjtése, tárolása 

Éves óraszám:  72 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani. 
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Marhanegyed darabolása, csontozása 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Marha első negyed 
darabolás, csontozás 
gyártástechnológiai 
célra 

Marhanegyedtest mennyiségi és minőségi átvétele 
‒ Szállítási dokumentációk ellenőrzése 
‒ A marhanegyedtestek maghőmérsékletének és pH-
értékének, a látható szennyeződések jelenlétének ellenőrzése, 
átvétel végrehajtása a minőségbiztosítási rendszer utasításai 
szerint. Adatok rögzítése az informatikai nyomonkövetési 
rendszerben 
Marhanegyedtest testtáji darabolása kéziszerszámok 
alkalmazásával, a gyártástechnológiai követelmények szerint. 
Higiéniai és munkavédelmi előírások a művelet végrehajtása 
során 
Marhatesttájak csontozása kéziszerszámokkal, a 
gyártástechnológiai követelmények szerint. 
Higiéniai és munkavédelmi előírások a művelet végrehajtása 
során. A csontozás során keletkező hulladékok gyűjtése, 
tárolása 
A kicsontozott húsalapanyag kivágása a minőségi osztályok 
előírásai szerint (M95, M90, M80, M80k, M70, M70k, M60, 
M60k). A minőségi osztályok jelentése Mirigyek, 
csontszilánkok, véres részek kivágása. Higiéniai és 
munkavédelmi előírások a művelet végrehajtása 
során 
Az előkészített gyártási alapanyagok hűtőtárolása a 
minőségbiztosítási rendszer előírásai 
szerint 

14 

Marha első negyed 
darabolás, csontozás 
kereskedelmi célra 

Marhanegyedtest mennyiségi és minőségi átvétele 
‒ Szállítási dokumentációk ellenőrzése 
‒ A marhanegyedtestek maghőmérsékletének és pH-
értékének, a látható szennyeződések jelenlétének ellenőrzése, 
átvétel végrehajtása a minőségbiztosítási rendszer utasításai 
szerint. Adatok rögzítése az informatikai nyomonkövetési 
rendszerben 
Marhanegyedtest testtáji darabolása kéziszerszámok 
alkalmazásával, a kereskedelmi értékesítési követelmények 
szerint. Higiéniai és munkavédelmi előírások a művelet 
végrehajtása során 
Marhanegyedtest kereskedelmi értékesítési követelmények 
szerinti csontozása, mirigyes, véres részek, csontszilánkok 
eltávolítása kéziszerszámok alkalmazásával. Higiéniai és 
munkavédelmi előírások a művelet végrehajtása során. A 
csontozás során keletkező hulladékok gyűjtése, tárolása 
A húsrészek konyhatechnikai felhasználása 
Az előkészített alapanyagok hűtőtárolása a minőségbiztosítási 
rendszer előírásai szerint 

14 
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Marha hátsó negyed 
darabolás, csontozás 
gyártástechnológia 
célra 

Marhanegyedtest mennyiségi és minőségi átvétele 
‒ Szállítási dokumentációk ellenőrzése 
‒ A marhanegyedtestek maghőmérsékletének és pH-
értékének, a látható szennyeződések jelenlétének ellenőrzése, 
átvétel végrehajtása a minőségbiztosítási rendszer utasításai 
szerint. Adatok rögzítése az informatikai nyomonkövetési 
rendszerben 
Marhanegyedtest testtáji darabolása kéziszerszámok 
alkalmazásával, a gyártástechnológiai követelmények szerint. 
Higiéniai és munkavédelmi előírások a művelet végrehajtása 
során 
Marhatesttájak gyártástechnológiai követelmények szerinti 
csontozása kéziszerszámokkal. 
Higiéniai és munkavédelmi előírások a művelet végrehajtása 
során. A csontozás során keletkező hulladékok gyűjtése, 
tárolása 
A kicsontozott húsalapanyag kivágása a minőségi osztályok 
előírásai szerint. Mirigyek, csontszilánkok, véres részek 
kivágása (M95, M90, M80, M80k, M70, M70k, M60, M60k). 
A minőségi osztályok jelentése. Higiéniai és munkavédelmi 
előírások a művelet végrehajtása során 
Az előkészített gyártási alapanyagok hűtőtárolása a 
minőségbiztosítási rendszer előírásai szerint. 

13 

Marha hátsó negyed 
darabolás, csontozás 
kereskedelmi célra 

Marhanegyedtest mennyiségi és minőségi átvétele 
‒ Szállítási dokumentációk ellenőrzése 
‒ A marhanegyedtestek maghőmérsékletének és pH-
értékének, a látható szennyeződések jelenlétének ellenőrzése, 
átvétel végrehajtása a minőségbiztosítási rendszer utasításai 
szerint. Adatok rögzítése az informatikai nyomonkövetési 
rendszerben 
Marhanegyedtest testtáji darabolása kéziszerszámok 
alkalmazásával, a kereskedelmi értékesítési követelmények 
szerint. Higiéniai és munkavédelmi előírások a művelet 
végrehajtása során 
Marhanegyedtest kereskedelmi értékesítési követelmények 
szerinti csontozása, mirigyes, véres részek, csontszilánkok 
eltávolítása kéziszerszámok alkalmazásával. Higiéniai és 
munkavédelmi előírások a művelet végrehajtása során. A 
csontozás során keletkező hulladékok gyűjtése, tárolása 
A húsrészek konyhatechnikai felhasználása 
Az előkészített alapanyagok hűtőtárolása a minőségbiztosítási 
rendszer előírásai szerint 

13 

Éves óraszám:  54 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani. 
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Sovány- és vízibaromfi darabolása, csontozása 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Soványbaromfi 
kereskedelmi 
darabolás, csontozás 

Soványbaromfitestek mennyiségi és minőségi átvétele 
‒ Szállítási dokumentációk ellenőrzése 
‒ Maghőmérséklet, pH-érték és a látható szennyeződések 
jelenlétének ellenőrzése, átvétel végrehajtása a 
minőségbiztosítási rendszer utasításai szerint. Adatok 
rögzítése az informatikai nyomonkövetési rendszerben 
Soványbaromfi testtáji darabolása kéziszerszám 
alkalmazásával, a kereskedelmi értékesítés követelményei 
szerint. Comb, mell csontozása és filézése kéziszerszám 
alkalmazásával 
A művelettel kapcsolatos higiéniai és munkabiztonsági 
előírások 

9 

Vízibaromfi 
kereskedelmi 
darabolás, csontozás 

Vízibaromfitestek mennyiségi és minőségi átvétele 
‒ Szállítási dokumentációk ellenőrzése 
‒ Maghőmérséklet, pH–érték és a látható szennyeződések 
jelenlétének ellenőrzése, átvétel végrehajtása a 
minőségbiztosítási rendszer utasításai szerint. Adatok 
rögzítése az informatikai nyomonkövetési rendszerben 
Vízibaromfi testtáji darabolása kéziszerszám alkalmazásával, 
a kereskedelmi értékesítés követelményei szerint. Comb, mell 
csontozása és filézése kéziszerszám alkalmazásával 
A művelettel kapcsolatos higiéniai és munkabiztonsági 
előírások. A csontozás során keletkező hulladékok gyűjtése, 
tárolása 

9 

Éves óraszám:  18 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani. 
 
Egybefüggő szakmai gyakorlat 
 

 
 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Darabolás, csontozás 

Vágástechnológiai műveletek 21 
Állati test ipari célú darabolása 21 
Kereskedelmi húsrészek előállítása 21 
Húsrészek ipari csontozása, osztályozása a Magyar 
Élelmiszerkönyv előírása szerint 28 

Húsipari 
alapműveletek 

Gyártástechnológiai alapműveletek alkalmazása, 
berendezések üzemeltetése 28 

Kereskedelem Hűtőpult berendezése, vevők kiszolgálása 21 
Éves óraszám:  140 
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12. ÉVFOLYAM ÓRATERVE 
36 hét /tanév 

 
 
 

Mikrobiológiai és minőségbiztosítási ismeretek  
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Élelmiszer-biztonság 
Az élelmiszer-biztonság alapjai, GHP, GMP 
A gyártásközi és késztermék-minőségellenőrzés módjai és 
jelentősége 

16+8 

Élelmiszer-biztonsági 
rendszerek 

Az élelmiszer-biztonság jogszabályi háttere 
HACCP-rendszer alapfogalmai, alapelvei 
Kritikus pontok meghatározása sertés-, marha- és 
baromfivágás esetében 
Élelmiszer-biztonságot veszélyeztető tényezők: 
− Biológiai veszélyek;  
− Kémiai veszélyek 
− Fizikai veszélyek 
Az ISO minőségbiztonsági rendszer alapelvei 
ISF- és BRC-rendszerek alapelvei 
Azonosíthatóság, nyomonkövethetőség (QR, Vonalkód, 
RFID) 

20+10 

Éves óraszám:  36+18 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
Gyártástechnológiai alapműveletek és gépek  
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

A húsipari 
termékcsoportok főbb 
termékeinek 
ismertetése 

Vörösáruk termékcsoportja 
Felvágottak termékcsoportja 
Füstölt-főtt kolbászok termékcsoportja 
Nyers-füstölt-érlelt kolbászok termékcsoportja: 
‒ Hagyományos érleléssel készült kolbászok, szalámifélék 
‒ Gyorsérlelésű kolbászok és szalámifélék 
Belsőségből készült töltelékes húskészítmények 
Sózott, pácolt termékek: 
‒ Étkezési szalonnák 
‒ Hagyományos pácolással készült darabolt, formázott 
termékek 
‒ Gyorspácolással készült termékek 
Hagyományos zsírgyártás és termékei 
Folyamatos zsírgyártás 

24+6 
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Gyártástechnológiai 
műveletek és gépek 

Az aprítás technológiai művelete, berendezései, higiéniai és 
munkavédelmi előírásai 
A keverés-pépkészítés technológiai művelete, berendezései, 
higiéniai és munkavédelmi előírásai  
A finomaprítás technológiai művelete, berendezései, higiéniai és 
munkavédelmi előírásai  
A töltés-formázás technológiai művelete, berendezései, higiéniai 
és munkavédelmi előírásai 
A hőkezelés technológiai művelete, hőkezelési paraméterek, 
hőkezelő berendezések működése, higiéniai, munkavédelmi 
előírásai 
A visszahűtés műveletének jelentősége, a visszahűtés módjai 
A szárítás technológiai művelete, a klímaberendezések 
működése, higiéniai, munkavédelmi előírásai 
A füstölés technológiai művelete, füstölési módok, a 
füstölőberendezések működése, higiéniai, munkavédelmi 
előírásai 
Sózási-pácolási módok, a pácológépek fajtái, működése, 
munkavédelmi és higiéniai előírásai 

14+6 

Gyártástechnológiai 
alapműveletek 
alkalmazása, a 
berendezések 
üzemeltetése 

Gyártási anyagok előkészítése 
Anyagnorma szerinti kimérés, mérlegek, termékösszetétel-
kialakító berendezés alkalmazásával 
Az aprítás műveletének elvégzése aprítógép alkalmazásával 
(kockázógép, daráló, kutter) 
A keverés műveletének elvégzése keverőgép alkalmazásával 
(kutter, keverőgép) 
A töltés műveletének elvégzése töltőgép alkalmazásával 
Formázás elvégzése kézzel vagy klipszelőberendezés, pározógép 
alkalmazásával 
A hőkezelés műveletének elvégzése hőkezelő berendezéssel 
Visszahűtés elvégzése 
A sózás-pácolás műveletének elvégzése kézzel vagy pácológép 
alkalmazásával 
Füstölés elvégzése füstölőberendezés alkalmazásával 
A késztermék tárolása 

16+6 

Portfóliókészítés 

A vágási és csontozási, termékgyártási műveletek dokumentálása 
kép és/vagy videó formájában: 
Prezentáció készítése kép és/vagy videó felhasználásával 
vágástechnológia témakörben: 
‒ Vágóállat vágástechnológiájának bemutatása. A művelet során 
betartandó higiéniai 
és munkavédelmi előírások ismertetése 
Prezentáció készítése kép és/vagy videó felhasználásával 
darabolás-csontozás témakörben: 
‒ Vágóállatok kereskedelmi, vagy pácba darabolása, csontozása. 
A művelet során betartandó 
higiéniai és munkavédelmi előírások ismertetése. A húsrészek 
konyhatechnikai 
vagy pácolási felhasználásának ismertetése 
Prezentáció készítése kép és/vagy videó felhasználásával 
gyártástechnológia témakörben: 
‒ Szabadon választott termék gyártástechnológiájának részletes 
bemutatása kép 
és/vagy videó alkalmazásával. A gyártási folyamat higiéniai és 
munkavédelmi előírásainak 
ismertetése 
Fontosabb témazáró dolgozatok, otthoni vagy tanórai keretek 
között készített projektfeladatok 
Összefüggő szakmai gyakorlatokról vezetett munkanapló 
Bármilyen húsipari versenyen, külföldi szakmai gyakorlaton való 
részvétel bemutatása, oklevél, 
Europass-dokumentum, elismerés csatolása a portfólióhoz 

18+18 

Éves óraszám:  72+36 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
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A képzés órakeretének 60%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani. 
 
Művelettani és technológiai számítások 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Technológiai és 
termelési számítások 

Gyártási veszteség kiszámítása 
Vágási, kitermelési számítások 
Gyártási anyagok mennyiségének kiszámítása anyagnorma 
felhasználásával 
Pácolási veszteség, pácolási többlet kiszámítása 
Gyártási, vágási kapacitás kiszámítása 
Vonalsebesség, vonalkapacitás számítása 

18 

Műveletek 

Alapfogalmak, mértékegységek és átváltásuk, prefixumok 
Szétválasztó műveletek: 
‒ Csoportosítás, alapfogalmak 
‒ Ülepítés 
‒ A gravitációs ülepítés törvényszerűségei, alkalmazása, 
berendezései, alkalmazása a hús- és baromfiiparban 
‒ A centrifugális ülepítés törvényszerűségei, berendezései, 
alkalmazása a hús- és baromfiiparban 
‒ Feladatok gravitációs és centrifugális ülepítésre 
‒ A préselés törvényszerűségei, présgépek és alkalmazásuk a 
hús- és baromfiiparban 
Homogenizáló műveletek: 
‒ Az aprítás művelete, törvényszerűségei, aprítógépek és 
alkalmazásuk a hús- és baromfiiparban 
‒ A keverés fogalma, célja, törvényszerűségei, keverőtípusok 
és keverőgépek, alkalmazásuk a hús- és baromfiiparban 
‒ Az emulgeálás fogalma, törvényszerűségei, az emulziók 
stabilitását befolyásoló tényezők, emulgeátorok és 
emulgeálóberendezések, valamint alkalmazásuk 

54 

Éves óraszám:  72 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
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Félsertés darabolása, csontozása 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Félsertés darabolás, 
csontozás 
gyártástechnológiai 
célra 

Sertésféltestek mennyiségi és minőségi átvétele: 
‒ Szállítási dokumentációk ellenőrzése 
‒ A sertésféltestek maghőmérsékletének és pH-értékének, a 
látható szennyeződések jelenlétének ellenőrzése, 
minőségbiztosítási rendszer utasításai szerinti átvétel 
végrehajtása. 
Adatok rögzítése az informatikai nyomonkövetési rendszerben 
Sertésféltestek gyártástechnológiai követelmények szerinti 
testtáji darabolása kéziszerszámok alkalmazásával. Higiéniai és 
munkavédelmi előírások a művelet végrehajtása során 
Sertés testtájak gyártástechnológiai követelmények szerinti 
csontozása kéziszerszámokkal 
Higiéniai és munkavédelmi előírások a művelet végrehajtása 
során 
A kicsontozott húsalapanyag minőségi osztályok előírásai 
szerinti kivágása (S95, S90, S80, S80k, S70, S70k, S60, S60k). A 
minőségi osztályok jelentése. Mirigyek, csontszilánkok, véres 
részek kivágása. Higiéniai és munkavédelmi előírások a művelet 
végrehajtása során 
Az előkészített gyártási alapanyagok hűtőtárolása a 
minőségbiztosítási rendszer előírásai szerint. A keletkező 
hulladékok gyűjtése, tárolása 

18 

Bőrös félsertés 
darabolás, csontozás 
pácolási 
célra 

Sertésféltestek mennyiségi és minőségi átvétele 
‒ Szállítási dokumentációk ellenőrzése. 
‒ A sertésféltestek maghőmérsékletének és pH-értékének, a 
látható szennyeződések jelenlétének ellenőrzése, 
minőségbiztosítási rendszer utasításai szerinti átvétel. 
Adatok rögzítése az informatikai nyomonkövetési rendszerben 
Bőrös féltestek húsrészeiből előállítható pácolt termékek 
ismertetése, csoportosítása 
Sertésféltestek gyártástechnológiai követelmények szerinti 
testtáji darabolása kéziszerszámok alkalmazásával. Higiéniai és 
munkavédelmi előírások a művelet végrehajtása során 
Sertéstesttájak gyártástechnológiai követelmények szerinti 
csontozása, mirigyes, véres részek, csontszilánkok eltávolítása, 
formázása kéziszerszámokkal. Higiéniai és munkavédelmi 
előírások a művelet végrehajtása során 
Az előkészített pácolási alapanyagok hűtőtárolása a 
minőségbiztosítási rendszer előírásai szerint 
A keletkező hulladékok gyűjtése, tárolása 

18 

Tőke félsertés 
darabolás, csontozás 
kereskedelmi 
célra 

Sertésféltestek mennyiségi és minőségi átvétele 
‒ Szállítási dokumentációk ellenőrzése 
‒ A sertésféltestek maghőmérsékletének és pH-értékének, a 
látható szennyeződések jelenlétének ellenőrzése, 
minőségbiztosítási rendszer utasításai szerinti átvétel. 
Adatok rögzítése az informatikai nyomonkövetési rendszerben 
Sertésféltestek kereskedelmi értékesítési követelmények szerinti 
testtáji darabolása kéziszerszámok alkalmazásával. Higiéniai és 
munkavédelmi előírások a művelet végrehajtása 
során 
Sertéstesttájak kereskedelmi értékesítési követelmények szerinti 
csontozása, mirigyes, véres részek, csontszilánkok eltávolítása 
kéziszerszámok alkalmazásával. Higiéniai és munkavédelmi 
előírások a művelet végrehajtása során 
A húsrészek konyhatechnikai felhasználása 
Az előkészített alapanyagok minőségbiztosítási rendszer előírásai 
szerinti hűtőtárolása. A keletkező hulladékok gyűjtése, tárolása 

18 

Éves óraszám:  54 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani.
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Marhanegyed darabolása, csontozása 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Marha első negyed 
darabolás, csontozás 
gyártástechnológiai 
célra 

Marhanegyedtest mennyiségi és minőségi átvétele 
‒ Szállítási dokumentációk ellenőrzése 
‒ A marhanegyedtestek maghőmérsékletének és pH-
értékének, a látható szennyeződések jelenlétének ellenőrzése, 
átvétel végrehajtása a minőségbiztosítási rendszer utasításai 
szerint. Adatok rögzítése az informatikai nyomonkövetési 
rendszerben 
Marhanegyedtest testtáji darabolása kéziszerszámok 
alkalmazásával, a gyártástechnológiai követelmények szerint. 
Higiéniai és munkavédelmi előírások a művelet végrehajtása 
során 
Marhatesttájak csontozása kéziszerszámokkal, a 
gyártástechnológiai követelmények szerint. 
Higiéniai és munkavédelmi előírások a művelet végrehajtása 
során. A csontozás során keletkező hulladékok gyűjtése, 
tárolása 
A kicsontozott húsalapanyag kivágása a minőségi osztályok 
előírásai szerint (M95, M90, M80, M80k, M70, M70k, M60, 
M60k). A minőségi osztályok jelentése Mirigyek, 
csontszilánkok, véres részek kivágása. Higiéniai és 
munkavédelmi előírások a művelet végrehajtása során 
Az előkészített gyártási alapanyagok hűtőtárolása a 
minőségbiztosítási rendszer előírásai szerint 

9 

Marha első negyed 
darabolás, csontozás 
kereskedelmi célra 

Marhanegyedtest mennyiségi és minőségi átvétele 
‒ Szállítási dokumentációk ellenőrzése 
‒ A marhanegyedtestek maghőmérsékletének és pH-
értékének, a látható szennyeződések jelenlétének ellenőrzése, 
átvétel végrehajtása a minőségbiztosítási rendszer utasításai 
szerint. Adatok rögzítése az informatikai nyomonkövetési 
rendszerben 
Marhanegyedtest testtáji darabolása kéziszerszámok 
alkalmazásával, a kereskedelmi értékesítési követelmények 
szerint. Higiéniai és munkavédelmi előírások a művelet 
végrehajtása során 
Marhanegyedtest kereskedelmi értékesítési követelmények 
szerinti csontozása, mirigyes, véres részek, csontszilánkok 
eltávolítása kéziszerszámok alkalmazásával. Higiéniai és 
munkavédelmi előírások a művelet végrehajtása során. A 
csontozás során keletkező hulladékok gyűjtése, tárolása 
A húsrészek konyhatechnikai felhasználása 
Az előkészített alapanyagok hűtőtárolása a minőségbiztosítási 
rendszer előírásai szerint 

9 

Marha hátsó negyed 
darabolás, csontozás 
gyártástechnológia 
célra 

Marhanegyedtest mennyiségi és minőségi átvétele 
‒ Szállítási dokumentációk ellenőrzése 
‒ A marhanegyedtestek maghőmérsékletének és pH-
értékének, a látható szennyeződések jelenlétének ellenőrzése, 
átvétel végrehajtása a minőségbiztosítási rendszer utasításai 
szerint. Adatok rögzítése az informatikai nyomonkövetési 
rendszerben 
Marhanegyedtest testtáji darabolása kéziszerszámok 
alkalmazásával, a gyártástechnológiai követelmények szerint. 
Higiéniai és munkavédelmi előírások a művelet végrehajtása 
során 
Marhatesttájak gyártástechnológiai követelmények szerinti 
csontozása kéziszerszámokkal. 
Higiéniai és munkavédelmi előírások a művelet végrehajtása 
során. A csontozás során keletkező hulladékok gyűjtése, 

9 
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tárolása 
A kicsontozott húsalapanyag kivágása a minőségi osztályok 
előírásai szerint. Mirigyek, csontszilánkok, véres részek 
kivágása (M95, M90, M80, M80k, M70, M70k, M60, M60k). 
A minőségi osztályok jelentése. Higiéniai és munkavédelmi 
előírások a művelet végrehajtása során 
Az előkészített gyártási alapanyagok hűtőtárolása a 
minőségbiztosítási rendszer előírásai szerint. 

Marha hátsó negyed 
darabolás, csontozás 
kereskedelmi célra 

Marhanegyedtest mennyiségi és minőségi átvétele 
‒ Szállítási dokumentációk ellenőrzése 
‒ A marhanegyedtestek maghőmérsékletének és pH-
értékének, a látható szennyeződések jelenlétének ellenőrzése, 
átvétel végrehajtása a minőségbiztosítási rendszer utasításai 
szerint. Adatok rögzítése az informatikai nyomonkövetési 
rendszerben 
Marhanegyedtest testtáji darabolása kéziszerszámok 
alkalmazásával, a kereskedelmi értékesítési követelmények 
szerint. Higiéniai és munkavédelmi előírások a művelet 
végrehajtása során 
Marhanegyedtest kereskedelmi értékesítési követelmények 
szerinti csontozása, mirigyes, véres részek, csontszilánkok 
eltávolítása kéziszerszámok alkalmazásával. Higiéniai és 
munkavédelmi előírások a művelet végrehajtása során. A 
csontozás során keletkező hulladékok gyűjtése, tárolása 
A húsrészek konyhatechnikai felhasználása 
Az előkészített alapanyagok hűtőtárolása a minőségbiztosítási 
rendszer előírásai szerint 

9 

Éves óraszám:  36 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani. 
 
Sovány- és vízibaromfi darabolása, csontozása 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Soványbaromfi 
kereskedelmi 
darabolás, csontozás 

Soványbaromfitestek mennyiségi és minőségi átvétele 
‒ Szállítási dokumentációk ellenőrzése 
‒ Maghőmérséklet, pH-érték és a látható szennyeződések 
jelenlétének ellenőrzése, átvétel végrehajtása a 
minőségbiztosítási rendszer utasításai szerint. Adatok 
rögzítése az informatikai nyomonkövetési rendszerben 
Soványbaromfi testtáji darabolása kéziszerszám 
alkalmazásával, a kereskedelmi értékesítés követelményei 
szerint. Comb, mell csontozása és filézése kéziszerszám 
alkalmazásával 
A művelettel kapcsolatos higiéniai és munkabiztonsági 
előírások 

9 

Vízibaromfi 
kereskedelmi 
darabolás, csontozás 

Vízibaromfitestek mennyiségi és minőségi átvétele 
‒ Szállítási dokumentációk ellenőrzése 
‒ Maghőmérséklet, pH–érték és a látható szennyeződések 
jelenlétének ellenőrzése, átvétel végrehajtása a 
minőségbiztosítási rendszer utasításai szerint. Adatok 
rögzítése az informatikai nyomonkövetési rendszerben 
Vízibaromfi testtáji darabolása kéziszerszám alkalmazásával, 
a kereskedelmi értékesítés követelményei szerint. Comb, mell 
csontozása és filézése kéziszerszám alkalmazásával 
A művelettel kapcsolatos higiéniai és munkabiztonsági 
előírások. A csontozás során keletkező hulladékok gyűjtése, 
tárolása 

9 

Éves óraszám:  18 
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A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani. 
 
Késztermékvizsgálat 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 
Húskészítmények 
érzékszervi bírálata A húskészítmények érzékszervi minősítésének módszere 8 

Érzékszervi bírálatok 
eredményeinek 
matematikai-
statisztikai vizsgálata 

Az érzékszervi bírálatok matematikai-statisztikai 
vizsgálatának módszerei 2 

Húskészítmények 
szárazanyag-
tartalmának vizsgálata 

A szárazanyag-tartalom vizsgálatának módszerei 6 

Húskészítmények 
sótartalmának 
meghatározása 

Sótartalom meghatározása hagyományos titrálással 6 

Pácoldat sűrűségének 
meghatározása 

Pácoldat sűrűségének meghatározása areométerrel és 
fokolóval 6 

Sűrűségmérés 
módszere Sűrűségmérés piknométerrel 10 

Fehérjetartalom 
meghatározása A fehérjetartalom meghatározásának módszere 10 

Zsírtartalom 
meghatározása Zsírtartalom meghatározása Soxhlet-módszerrel 12 

Sótartalom 
meghatározása Sótartalom meghatározása konduktometriás módszerrel 12 

Nitrittartalom 
meghatározása Spektrofotometriás nitrittartalom-meghatározás 18 

Éves óraszám:  90 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani. 
 
Gazdasági és vállalkozási ismeretek 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Gazdasági alapismeret 

Gazdaság fogalma, működése.  
Szükségletek, áru és szolgáltatás fajtái.  
A pénz fogalma, áramlása, szerepe a gazdaság működésében. 
Az állam szerepe a gazdaság szabályozásában.  
Jogszabályok hierarchiája.  
Vagyon, mérlegek, leltárak.  
Adózási alapok. Adófajták, adónemek. 
Szerződések fajtái, kötelmi jog.  
A kereskedelem fogalma, fajtái.  
Tárgyi és személyi erőforrások.  
Munkaerő.  
A munkaviszony fogalma, munkaszerződések.  
Bér és juttatás. 
Munkaviszony létesítése, módosítása, fajtái.  
A munkavállaló jogai és kötelességei, a munkáltató jogai és 
kötelességei.  
Munkaügyi jogorvoslati lehetőségek. 
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Vállalkozás alapítása 

Vállalkozás típusa, szerepük a gazdaság működtetésében. 
Egyéni és társas vállalkozások. 
Vállalkozások tőkeigénye. Tevékenységi körök. 
Vállalkozások alapítása, hatósági eljárások. 
Társaságok, társasági szerződések.  
Székhely és telephely létesítése.  
Bejelentési kötelezettségek 

12 

Éves óraszám:  36 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
Üzemvezetési ismeretek 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Tervezés és szervezés 

A tervezés szabályai és műveletei. A tervezés tervezése. 
Tervkészítés műveletei (információ gyűjtés, összegzés, 
elemzés, fontossági sorrend, PDCA logika, tervkészítés, 
egyeztetés. 
Szervezési ismeretek, szükséglet felmérés, elemzés, 
döntéshozatali módszerek, projekt vezetések. 
Egyeztetések moderálása. 

20 

Kommunikáció és 
vezetési ismeretek 

A kommunikáció alapelvei. Kommunikációs csatornák. 
Kommunikációs eszközök. A zaj, annak szűrése. Kódolás, 
dekódolás. Hatékony tartalomszűrés.  
Kommunikációs gyakorlatok. Kommunikációs stílusok. 
A konfliktus és fajtái. Konfliktuskezelési technikák. 
Konfliktus veszélyei.  
Vezetői módszerek, stílusok. Vezetői döntési folyamatok. 
Vezetői gyakorlatok. 
 

16 

Éves óraszám:  36 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
A képzés órakeretének 50%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani.  
 
Egybefüggő szakmai gyakorlat 
 

 

Témakörök Tartalmak Óraszám 
Vágástechnológiák Vágástechnológiai műveleteket végez a szennyes és a tiszta 

övezetben 
14 

Darabolás, csontozás 

Állati test ipari célú darabolása 14 
Kereskedelmi húsrészek előállítása 14 
Húsrészek ipari csontozása, osztályozása a Magyar 
Élelmiszerkönyv előírása szerint 21 

Húsipari 
alapműveletek 

Gyártástechnológiai alapműveletek alkalmazása, 
berendezések üzemeltetése 14 

Kereskedelmi 
értékesítés Elvégzi a hűtőpult berendezését, kiszolgálja a vevőt 14 

Tervezés és szervezés 
Tervkészítés műveletei (információ gyűjtés, összegzés, 
elemzés, tervkészítés, egyeztetés.) 
 

14 

Éves óraszám:  105 
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13. ÉVFOLYAM ÓRATERVE 
31 hét /tanév 

 
Munkavállalói idegen nyelv  
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Az álláskeresés 
lépései, 
álláshirdetések 

A tanuló megismeri az álláskeresés lépéseit, és megtanulja az 
ahhoz kapcsolódó szókincset idegen nyelven (végzettségek, 
egyéb képzettségek, megkövetelt tulajdonságok, szakmai 
gyakorlat stb.).  
Képessé válik a szakmájához kapcsolódó álláshirdetések 
megértésére, és fel tudja ismerni, hogy saját végzettsége, 
képzettsége, képességei mennyire felelnek meg az 
álláshirdetés követelményeinek.  
Az álláshirdetésnek és szakmájának megfelelően begyakorolja 
az egyszerűbb, álláskereséssel kapcsolatos űrlapok helyes 
kitöltését.  
Az álláshirdetések és az űrlapok szövegének olvasása során a 
receptív kompetencia fejlesztése történik (olvasott szöveg 
értése), az űrlapkitöltés során pedig produktív kompetenciákat 
fejlesztünk (íráskészség). 

10 

Önéletrajz és 
motivációs levél 

A tanuló megtanulja az önéletrajzok típusait, azok tartalmi és 
formai követelményeit, tipikus szófordulatait. Képessé válik 
saját maga is a nyelvi szintjének megfelelő helyességgel és 
igényességgel, önállóan megfogalmazni önéletrajzát.  
Megismeri az állás megpályázásához használt hivatalos levél 
tartami és formai követelményeit.  
Begyakorolja a gyakran használt tipikus szófordulatokat, 
szakmájában használt gyakori kifejezéseket, valamint a 
szakmája gyakorlásához szükséges kulcsfontosságú 
kompetenciák kifejezéseit idegen nyelven.  
Az álláshirdetések alapján begyakorolja, hogyan lehet az adott 
hirdetéshez igazítani levelének tartalmát. 

20 

„Small talk” – 
általános társalgás 

A small talk elengedhetetlen része minden beszélgetésnek, így 
az állásinterjúnak is.  
Segíti a beszélgetésben részt vevőket ráhangolódni a tényleges 
beszélgetésre, megtöri a kínos csendet, oldja a feszültséget, 
segít a beszélgetés gördülékeny menetének fenntartásában és a 
beszélgetés lezárásában.  
Fontos, hogy a small talk során érintett témák semlegesek 
legyenek a beszélgetőpartnerek számára, és az adott 
szituációhoz, fizikai környezethez passzoljanak.  
Ilyen tipikus témák lehetnek pl. időjárás, közlekedés 
(odajutás, parkolás, épületen belüli tájékozódás), étkezési 
lehetőségek (cégnél, környéken), család, hobbi, szabadidő 
(szórakozás, sport).  
A tanulók begyakorolják a kérdésfeltevést és a beszélgetésben 
való aktív részvétel szabályait, fordulatait. Az állásinterjút 
megelőzően gyakran telefonos egyeztetésre is sor kerül, ezért 
a tanulónak fontos a telefonbeszélgetések szabályait és 
fordulatait is megismernie, elsajátítania.  
A témakör során elsősorban a tanulók produktív 
kompetenciája fejlődik (beszédkészség), de a témához 
kapcsolódó internetes videók és egyéb hanganyagok 
hallgatása során receptív készségeik is fejlődnek (hallás utáni 
értés). 
 

10 



 

29 

Állásinterjú 

A témakör végére a tanuló képes viszonylagos 
folyékonysággal, hatékony kommunikációt folytatni az 
állásinterjú során.  
Be tud mutatkozni szakmai vonatkozással is. Elsajátítja azt a 
szakmai jellegű szókincset, amely alkalmassá teszi arra, hogy 
a munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon.  
Ki tudja emelni erősségeit, és kérdéseket tud feltenni a 
betölteni kívánt munkakörrel kapcsolatosan.  
A témakör tanulása során elsajátítja a közvetlenül a 
szakmájára vonatkozó, gyakran használt kifejezéseket.  
A témakör tanítása során az állásinterjú lefolytatásán kívül 
fontos, hogy a tanuló ismerje a munkaszerződés azon 
szakkifejezéseit, részeit is, amelyek szakmájához kötődhetnek.  
A munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása és 
fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját 
munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és 
értelmezze.  
A témakör során elsősorban a tanuló produktív kompetenciája 
fejlődik (beszédkészség), de a témához kapcsolódó videók és 
egyéb hanganyagok hallgatása során a receptív készségek is 
fejlődnek (hallás utáni értés), valamint a munkaszerződés-
minták szövegének olvasása során az olvasott szövegértés is 
fejleszthető. 

20 

Portfólió előkészítése A vizsgakövetelmények alapján előírt portfólióba kerülő 
anyagok elkészítése. 2 

Éves óraszám:   62 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
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Gyártástechnológiai alapműveletek és gépek 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Portfóliókészítés 

A vágási és csontozási, termékgyártási műveletek 
dokumentálása kép és/vagy videó formájában: 
Prezentáció készítése kép és/vagy videó felhasználásával 
vágástechnológia témakörben: 
‒ Vágóállat vágástechnológiájának bemutatása. A művelet 
során betartandó higiéniai és munkavédelmi előírások 
ismertetése 
Prezentáció készítése kép és/vagy videó felhasználásával 
darabolás-csontozás témakörben: 
‒ Vágóállatok kereskedelmi, vagy pácba darabolása, 
csontozása. A művelet során betartandó 
higiéniai és munkavédelmi előírások ismertetése. A húsrészek 
konyhatechnikai vagy pácolási felhasználásának ismertetése 
Prezentáció készítése kép és/vagy videó felhasználásával 
gyártástechnológia témakörben: 
‒ Szabadon választott termék gyártástechnológiájának 
részletes bemutatása kép 
és/vagy videó alkalmazásával. A gyártási folyamat higiéniai 
és munkavédelmi előírásainak ismertetése 
Fontosabb témazáró dolgozatok, otthoni vagy tanórai keretek 
között készített projektfeladatok 
Összefüggő szakmai gyakorlatokról vezetett munkanapló 
Bármilyen húsipari versenyen, külföldi szakmai gyakorlaton 
való részvétel bemutatása, oklevél, 
Europass-dokumentum, elismerés csatolása a portfólióhoz 

15,5+46,5 

Éves óraszám:  15,5+46,5 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
A képzés órakeretének 60%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani. 
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Művelettani és technológiai számítások  
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Technológiai és 
termelési számítások 

Gyártási veszteség kiszámítása 
Vágási, kitermelési számítások 
Gyártási anyagok mennyiségének kiszámítása anyagnorma 
felhasználásával 
Pácolási veszteség, pácolási többlet kiszámítása 
Gyártási, vágási kapacitás kiszámítása 
Vonalsebesség, vonalkapacitás számítása 

7+14 

Műveletek 

 
Kalorikus műveletek: 
‒ Alapfogalmak 
‒ A hőterjedés egyszerű és összetett formái (hővezetés, 
hőáramlás, hősugárzás, hőátadás, hőátbocsátás szerepe, 
jelentősége a hús- és baromfiipari termékek előállítása során) 
‒ A hőcserélés fogalma, lemezes hőcserélő működése, 
alkalmazása a hús- és baromfiiparban 
‒ A hőcserélés hő- és anyagmérlege 
‒ Hőcserélési feladatmegoldások (∆t leolvasása nomogramról, 
meghatározása ellen-, egyen- és keresztáramú hőcserélő 
esetén), fűtőközeg hőmérsékletének, nyomásának, 
kondenzációs hőjének leolvasása (interpolálás) 
‒ A hűtés, fagyasztás művelete, lejátszódó folyamatok, hatása. 
Az elvonandó hőmennyiség meghatározása. Hűtő- és 
fagyasztóberendezések a hús- és baromfiiparban 
‒ Feladatmegoldások 
Anyagátadási műveletek: 
‒ Diffúzió és ozmózis fogalma, törvényszerűségei, hús- és 
baromfiipari jelentősége 
‒ Szárítás, fogalma, célja, lejátszódó folyamatai 
‒ A szárító levegő tulajdonságai, a Mollier-féle h-y diagram és 
alkalmazása 
‒ Vízkötés módjai az élelmiszerekben, ERP 
‒ A száradás folyamata, szakaszai 
‒ A szárítás anyag- és hőmérlege 
‒ Mollier-féle h-y diagram alkalmazása, a szárítólevegő 
állapothatározóinak leolvasása, a szárítólevegő 
állapothatározói a kalorifer előtt, után és a szárítás előtt, után ‒ 
A szárítmány mennyiségének és nedvességtartalmának 
meghatározása 
‒ Szárító- és klímaberendezések 
 

8,5+17 

Éves óraszám:  15,5+31 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
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Félsertés darabolása, csontozása 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Félsertés darabolás, 
csontozás 
gyártástechnológiai 
célra 

Sertésféltestek mennyiségi és minőségi átvétele: 
‒ Szállítási dokumentációk ellenőrzése 
‒ A sertésféltestek maghőmérsékletének és pH-értékének, a 
látható szennyeződések jelenlétének ellenőrzése, 
minőségbiztosítási rendszer utasításai szerinti átvétel 
végrehajtása. 
Adatok rögzítése az informatikai nyomonkövetési rendszerben 
Sertésféltestek gyártástechnológiai követelmények szerinti 
testtáji darabolása kéziszerszámok alkalmazásával. Higiéniai és 
munkavédelmi előírások a művelet végrehajtása során 
Sertés testtájak gyártástechnológiai követelmények szerinti 
csontozása kéziszerszámokkal 
Higiéniai és munkavédelmi előírások a művelet végrehajtása 
során 
A kicsontozott húsalapanyag minőségi osztályok előírásai 
szerinti kivágása (S95, S90, S80, S80k, S70, S70k, S60, S60k). A 
minőségi osztályok jelentése. Mirigyek, csontszilánkok, véres 
részek kivágása. Higiéniai és munkavédelmi előírások a művelet 
végrehajtása során 
Az előkészített gyártási alapanyagok hűtőtárolása a 
minőségbiztosítási rendszer előírásai szerint. A keletkező 
hulladékok gyűjtése, tárolása 

11 

Bőrös félsertés 
darabolás, csontozás 
pácolási 
célra 

Sertésféltestek mennyiségi és minőségi átvétele 
‒ Szállítási dokumentációk ellenőrzése. 
‒ A sertésféltestek maghőmérsékletének és pH-értékének, a 
látható szennyeződések jelenlétének ellenőrzése, 
minőségbiztosítási rendszer utasításai szerinti átvétel. 
Adatok rögzítése az informatikai nyomonkövetési rendszerben 
Bőrös féltestek húsrészeiből előállítható pácolt termékek 
ismertetése, csoportosítása 
Sertésféltestek gyártástechnológiai követelmények szerinti 
testtáji darabolása kéziszerszámok alkalmazásával. Higiéniai és 
munkavédelmi előírások a művelet végrehajtása során 
Sertéstesttájak gyártástechnológiai követelmények szerinti 
csontozása, mirigyes, véres részek, csontszilánkok eltávolítása, 
formázása kéziszerszámokkal. Higiéniai és munkavédelmi 
előírások a művelet végrehajtása során 
Az előkészített pácolási alapanyagok hűtőtárolása a 
minőségbiztosítási rendszer előírásai szerint 
A keletkező hulladékok gyűjtése, tárolása 

10 

Tőke félsertés 
darabolás, csontozás 
kereskedelmi 
célra 

Sertésféltestek mennyiségi és minőségi átvétele 
‒ Szállítási dokumentációk ellenőrzése 
‒ A sertésféltestek maghőmérsékletének és pH-értékének, a 
látható szennyeződések jelenlétének ellenőrzése, 
minőségbiztosítási rendszer utasításai szerinti átvétel. 
Adatok rögzítése az informatikai nyomonkövetési rendszerben 
Sertésféltestek kereskedelmi értékesítési követelmények szerinti 
testtáji darabolása kéziszerszámok alkalmazásával. Higiéniai és 
munkavédelmi előírások a művelet végrehajtása során 
Sertéstesttájak kereskedelmi értékesítési követelmények szerinti 
csontozása, mirigyes, véres részek, csontszilánkok eltávolítása 
kéziszerszámok alkalmazásával. Higiéniai és munkavédelmi 
előírások a művelet végrehajtása során 
A húsrészek konyhatechnikai felhasználása 
Az előkészített alapanyagok minőségbiztosítási rendszer előírásai 
szerinti hűtőtárolása. A keletkező hulladékok gyűjtése, tárolása 

10 

Éves óraszám:  31 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani.
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Marhanegyed darabolása, csontozása 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Marha első negyed 
darabolás, csontozás 
gyártástechnológiai 
célra 

Marhanegyedtest mennyiségi és minőségi átvétele 
‒ Szállítási dokumentációk ellenőrzése 
‒ A marhanegyedtestek maghőmérsékletének és pH-
értékének, a látható szennyeződések jelenlétének ellenőrzése, 
átvétel végrehajtása a minőségbiztosítási rendszer utasításai 
szerint. Adatok rögzítése az informatikai nyomonkövetési 
rendszerben 
Marhanegyedtest testtáji darabolása kéziszerszámok 
alkalmazásával, a gyártástechnológiai követelmények szerint. 
Higiéniai és munkavédelmi előírások a művelet végrehajtása 
során 
Marhatesttájak csontozása kéziszerszámokkal, a 
gyártástechnológiai követelmények szerint. 
Higiéniai és munkavédelmi előírások a művelet végrehajtása 
során. A csontozás során keletkező hulladékok gyűjtése, 
tárolása 
A kicsontozott húsalapanyag kivágása a minőségi osztályok 
előírásai szerint (M95, M90, M80, M80k, M70, M70k, M60, 
M60k). A minőségi osztályok jelentése Mirigyek, 
csontszilánkok, véres részek kivágása. Higiéniai és 
munkavédelmi előírások a művelet végrehajtása 
során 
Az előkészített gyártási alapanyagok hűtőtárolása a 
minőségbiztosítási rendszer előírásai szerint 

7 

Marha első negyed 
darabolás, csontozás 
kereskedelmi célra 

Marhanegyedtest mennyiségi és minőségi átvétele 
‒ Szállítási dokumentációk ellenőrzése 
‒ A marhanegyedtestek maghőmérsékletének és pH-
értékének, a látható szennyeződések jelenlétének ellenőrzése, 
átvétel végrehajtása a minőségbiztosítási rendszer utasításai 
szerint. Adatok rögzítése az informatikai nyomonkövetési 
rendszerben 
Marhanegyedtest testtáji darabolása kéziszerszámok 
alkalmazásával, a kereskedelmi értékesítési követelmények 
szerint. Higiéniai és munkavédelmi előírások a művelet 
végrehajtása során 
Marhanegyedtest kereskedelmi értékesítési követelmények 
szerinti csontozása, mirigyes, véres részek, csontszilánkok 
eltávolítása kéziszerszámok alkalmazásával. Higiéniai és 
munkavédelmi előírások a művelet végrehajtása során. A 
csontozás során keletkező hulladékok gyűjtése, tárolása 
A húsrészek konyhatechnikai felhasználása 
Az előkészített alapanyagok hűtőtárolása a minőségbiztosítási 
rendszer előírásai szerint 

7 

Marha hátsó negyed 
darabolás, csontozás 
gyártástechnológia 
célra 

Marhanegyedtest mennyiségi és minőségi átvétele 
‒ Szállítási dokumentációk ellenőrzése 
‒ A marhanegyedtestek maghőmérsékletének és pH-
értékének, a látható szennyeződések jelenlétének ellenőrzése, 
átvétel végrehajtása a minőségbiztosítási rendszer utasításai 
szerint. Adatok rögzítése az informatikai nyomonkövetési 
rendszerben 
Marhanegyedtest testtáji darabolása kéziszerszámok 
alkalmazásával, a gyártástechnológiai követelmények szerint. 
Higiéniai és munkavédelmi előírások a művelet végrehajtása 
során 
Marhatesttájak gyártástechnológiai követelmények szerinti 
csontozása kéziszerszámokkal. 
Higiéniai és munkavédelmi előírások a művelet végrehajtása 
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során. A csontozás során keletkező hulladékok gyűjtése, 
tárolása 
A kicsontozott húsalapanyag kivágása a minőségi osztályok 
előírásai szerint. Mirigyek, csontszilánkok, véres részek 
kivágása (M95, M90, M80, M80k, M70, M70k, M60, M60k). 
A minőségi osztályok jelentése. Higiéniai és munkavédelmi 
előírások a művelet végrehajtása során 
Az előkészített gyártási alapanyagok hűtőtárolása a 
minőségbiztosítási rendszer előírásai szerint. 

Marha hátsó negyed 
darabolás, csontozás 
kereskedelmi célra 

Marhanegyedtest mennyiségi és minőségi átvétele 
‒ Szállítási dokumentációk ellenőrzése 
‒ A marhanegyedtestek maghőmérsékletének és pH-
értékének, a látható szennyeződések jelenlétének ellenőrzése, 
átvétel végrehajtása a minőségbiztosítási rendszer utasításai 
szerint. Adatok rögzítése az informatikai nyomonkövetési 
rendszerben 
Marhanegyedtest testtáji darabolása kéziszerszámok 
alkalmazásával, a kereskedelmi értékesítési követelmények 
szerint. Higiéniai és munkavédelmi előírások a művelet 
végrehajtása során 
Marhanegyedtest kereskedelmi értékesítési követelmények 
szerinti csontozása, mirigyes, véres részek, csontszilánkok 
eltávolítása kéziszerszámok alkalmazásával. Higiéniai és 
munkavédelmi előírások a művelet végrehajtása során. A 
csontozás során keletkező hulladékok gyűjtése, tárolása 
A húsrészek konyhatechnikai felhasználása 
Az előkészített alapanyagok hűtőtárolása a minőségbiztosítási 
rendszer előírásai szerint 

9 

Éves óraszám:  31 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani. 
 
Sertésvágás technológiák  
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Forrázásos 
sertésvágás műveletei 

Élő sertés minőségi és mennyiségi átvétele, szállítási 
dokumentációk ellenőrzése, szállítási dokumentációk 
adatainak rögzítése a minőségbiztosítási és nyomonkövetési 
rendszerben 
A vágóállatok pihentetőhelyiségbe történő kíméletes terelése 
terelőlappal, az állatvédelmi törvény előírásait figyelembe 
véve 
Az állatok itatása, megfigyelése, a beteggyanús állatok 
kiszűrése a pihentetés során. A pihentetés kedvező hatásai 
A vágóállatok kíméletes terelése a teströgzítő berendezéshez 
Forrázásos sertésvágás műveletei a szennyezett övezetben: 
A vágóállatok rögzítése a rögzítőberendezésben. A művelettel 
kapcsolatos munkabiztonsági előírások. A 
rögzítőberendezések működése, szakszerű üzemeltetése 
A kábítás műveletének végrehajtása az állatvédelmi, 
munkabiztonsági előírások betartásával 
A kábítóberendezés szakszerű üzemeltetése a kábítási hibák 
elkerülésével. A kábítási paraméterek rögzítése a 
minőségbiztosítási rendszerben 
Szúrás, elvéreztetés végrehajtása a művelet állatvédelmi, 
munkabiztonsági és higiéniai előírásainak betartásával. A 
szúrási pont és a szúrási testhelyzet meghatározása. A szúrás 
kivitelezése késsel vagy csőkéssel, a szúrási hibák 

62 
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elkerülésével. A szúrás során a higiéniai és munkabiztonsági 
előírások betartása. Elvéreztetési testhelyzet meghatározása. 
Vér gyűjtése nyitott vagy zárt rendszerben. Az elvéreztetés 
higiénia előírásai 
A testmosás műveletének hatása a higiéniai és művelettani 
szempontokra. A testmosás szakszerű elvégzése 
Sertéstestek forrázásának végrehajtása forrázógép 
alkalmazásával a higiéniai és a munkabiztonsági 
szempontokat figyelembe véve. A forrázóvíz megfelelő 
hőmérsékletének beállítása, ellenőrzése, a forrázási hibák 
kiküszöbölése. A forrázási idő meghatározása a sertés 
szőrzetnagyságának figyelembevételével. A forrázás higiéniai, 
mikrobiológiai veszélyei 
A szőrzeteltávolítás műveletének végrehajtása 
kopasztóberendezés alkalmazásával 
A kopasztás higiéniai és munkabiztonsági előírásai 
Perzselés végrehajtása kézi/gépi perzselőberendezés 
alkalmazásával 
A művelet munkabiztonsági és higiéniai előírásai 
Az utótisztítás műveletének végrehajtása kézi/gépi 
kaparóberendezéssel. A művelet munkabiztonsági 
és higiéniai előírásai Forrázásos sertésvágás műveletei a tiszta 
övezetben: 
A bélgarnitúra és a belsőségek szakszerű eltávolítása 
kéziszerszámok alkalmazásával, figyelembe véve a higiéniai 
és munkabiztonsági előírásokat. A bélgarnitúra és a 
belsőségek sérülésmentes kiemelése és az azonosíthatóság 
szempontja 
Hasítás végrehajtása hasítógép alkalmazásával. A hasítási 
hibák elkerülése. A hasítási módok (kereskedelmi, ipari) 
közötti különbségek. A hasítás higiéniai és munkabiztonsági 
előírásai 
A húsvizsgálat műveletének jelentősége. Kötelező 
húsvizsgálati elemek. A csarnoki vizsgálat jelentősége, 
végrehajtása 
Mérlegelés, a S/EUROP-minősítés művelete, jelentősége. Az 
objektív minősítési eljárás 
A vágás utáni hűtési módok és a jó hűtési gyakorlat. Higiéniai 
előírások. Hűtési paraméterek rögzítése a minőségbiztosítási, 
nyomonkövetési rendszerben. A vágás környezetterhelő 
hatásainak felismerése, a vágási hulladékok szakszerű 
gyűjtése, tárolása 

Éves óraszám:  62 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani. 
 
Szarvasmarha-vágástechnológiák 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

A magaspályás 
marhavágás műveletei 

Élő szarvasmarha minőségi és mennyiségi átvétele, a szállítási 
dokumentációk ellenőrzése, szállítási dokumentációk 
adatainak rögzítése a minőségbiztosítási, és nyomonkövetési 
rendszerben 
A vágóállatok pihentetőhelyiségbe történő kíméletes terelése 
terelőlappal, az állatvédelmi törvény előírásait figyelembe 
véve 
Az állatok itatása, megfigyelése a pihentetés során, a 
beteggyanús állatok kiszűrése. A pihentetés kedvező hatásai 
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A vágóállatok kíméletes terelése a teströgzítő berendezéshez 
A magaspályás marhavágás műveletei a szennyezett 
övezetben: 
‒ A vágóállatok rögzítése a rögzítőberendezésben. A 
művelettel kapcsolatos higiéniai és munkabiztonsági 
előírások. A rögzítőberendezések működése, szakszerű 
üzemeltetése 
‒ A kábítás műveletének végrehajtása az állatvédelmi és a 
munkabiztonsági előírások betartásával 
A kábítóberendezés szakszerű üzemeltetése a kábítási hibák 
elkerülésével 
Szúrás, elvéreztetés végrehajtása a művelet állatvédelmi, 
munkabiztonsági és higiéniai előírásainak betartásával. A 
szúrási pont és a szúrási testhelyzet meghatározása. A szúrás 
kivitelezése késsel. A művelet végrehajtása a szúrási hibák 
elkerülésével. A szúrással kapcsolatos higiéniai és 
munkabiztonsági előírások. Elvéreztetési testhelyzet 
meghatározása. Vér gyűjtése. Az elvéreztetés higiéniai, 
környezetvédelmi előírásai 
A bőr előmetszése, előfejtése a hasi oldalon, a fejen és a 
lábon. Az előfejtett fej és lábvégek eltávolítása 
kéziszerszámokkal és/vagy pneumatikus csípőgéppel. A 
csípőgép szakszerű üzemeltetése. A művelettel kapcsolatos 
munkavédelmi és higiéniai előírások 
A bőr fejtése kéziszerszámokkal és/vagy marhabőrfejtő 
géppel. A marhabőrfejtő gép szakszerű és biztonságos 
üzemeltetése. A művelettel kapcsolatos higiéniai és 
munkabiztonsági előírások 
A magaspályás marhavágás műveletei a tiszta övezetben: 
‒ A bélgarnitúra és a belsőségek szakszerű eltávolítása 
kéziszerszámok alkalmazásával, figyelembe véve a higiéniai 
és munkabiztonsági előírásokat. A bélgarnitúra és a 
belsőségek sérülésmentes kiemelése és az azonosíthatóság 
szempontja 
‒ A hasítás műveletének végrehajtása hasítógép 
alkalmazásával. A hasítási hibák elkerülése. 
A hasítási módok (kereskedelmi, ipari) közötti különbségek. A 
hasítás higiéniai és munkabiztonsági előírásai 
‒ A húsvizsgálat műveletének jelentősége. Kötelező 
húsvizsgálati elemek. A csarnoki vizsgálat jelentősége, 
végrehajtása, kötelező vizsgálatok. Vágási hulladékok (SRM 
anyagok) szakszerű gyűjtése, tárolása 
‒ A mérlegelés, minősítés műveletének jelentősége. Az 
objektív minősítési eljárás, a SEUROP-minősítés 
‒ Vágás utáni hűtési módok és a jó hűtési gyakorlat, higiéniai 
előírások. A hűtési paraméterek rögzítése a 
minőségbiztosítási, nyomonkövetési rendszerben 

Éves óraszám:  62 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani. 
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Baromfivágás-technológiák 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

A soványbaromfi-
vágás műveletei 

Élő baromfi minőségi és mennyiségi átvétele, szállítási 
dokumentációk ellenőrzése, szállítási 
dokumentációk adatainak rögzítése a minőségbiztosítási és 
nyomonkövetési rendszerben 
A vágóállatok kíméletes függesztése a véreztető-kopasztó 
pályára. A művelet humánus és szakszerű végrehajtása az 
állatvédelmi törvény előírásainak betartásával 
A soványbaromi-vágás műveletei a szennyezett övezetben: 
A kábítás műveletének végrehajtása az állatvédelmi és 
munkabiztonsági előírások betartásával 
A kábítóberendezés szakszerű üzemeltetése a kábítási hibák 
elkerülésével. A kábítási paraméterek rögzítése a 
minőségbiztosítási rendszerben 
Vágás, elvéreztetés végrehajtása kéziszerszámmal vagy 
ölőberendezéssel. A művelettel kapcsolatos munkabiztonsági 
és higiéniai előírások 
Baromfitestek forrázásának végrehajtása forrázógép 
alkalmazásával, a higiéniai és a munkabiztonsági 
szempontokat figyelembe véve. A forrázóvíz megfelelő 
hőmérsékletének beállítása, a forrázási hibák 
kiküszöbölésével. A forrázási idő meghatározása a 
tollvisszatartó erő figyelembevételével. A forrázás higiéniai, 
mikrobiológiai veszélyei 
A tollazateltávolítás műveletének végrehajtása 
kopasztóberendezés alkalmazásával 
A kopasztási művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai 
A perzselés műveletének végrehajtása tyúkvágás esetében 
kézi/gépi perzselőberendezés alkalmazásával. A művelet 
munkabiztonsági és higiéniai előírásai 
A testmosás műveletének végrehajtása testmosó berendezés 
alkalmazásával. A művelet célja, munkabiztonsági és higiéniai 
előírásai 
Fej és nyak eltávolítása kéziszerszám vagy automata fejtépő 
és nyakroppantó berendezés alkalmazásával. A művelet 
higiéniai és munkabiztonsági előírásai 
Láb eltávolítása kéziszerszám vagy automata lábvágó 
berendezés alkalmazásával. A művelet higiéniai és 
munkabiztonsági előírásai. Kézi vagy gépi átfüggesztés 
zsigerelőpályára 
A soványbaromfi-vágás műveletei a tiszta övezetben: 
Zsigeri szervek szakszerű eltávolítása kéziszerszám vagy 
automata zsigerelőgép alkalmazásával. 
A művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai. A 
bélgarnitúra és a belső szervek sérülésmentes kiemelése (a 
gépbeállítás, homogén állomány jelentősége az automatizálás 
során) 
A húsvizsgálat műveletének célja, jelentősége. Vágási 
hulladék gyűjtése, tárolása A testmosás, végellenőrzés 
műveletének szakszerű végrehajtása, szennyeződések 
eltávolítása a higiéniai szempontok figyelembevételével 
A minősítés műveletének jelentősége. Az objektív minősítési 
eljárás 
Vágás utáni hűtési módok és a jó hűtési gyakorlat, higiéniai 
előírások 
Hűtési paraméterek rögzítése a minőségbiztosítási, 
nyomonkövetési rendszerben 
A baromfivágás környezetterhelő hatása, a vágási hulladékok 
szakszerű gyűjtése, tárolása 
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A vízibaromfi-vágás 
műveletei 

Élő baromfi minőségi és mennyiségi átvétele, szállítási 
dokumentációk ellenőrzése, a szállítási dokumentációk 
adatainak rögzítése a minőségbiztosítási és nyomonkövetési 
rendszerben 
A vágóállatok kíméletes függesztése a véreztető-kopasztó 
pályára. A művelet humánus és szakszerű végrehajtása az 
állatvédelmi törvény előírásainak betartásával 
A vízibaromfi-vágás műveletei a szennyezett övezetben: 
A kábítás műveletének végrehajtása a munkabiztonsági 
előírások betartásával 
A kábítóberendezés szakszerű üzemeltetése a kábítási hibák 
elkerülésével. A kábítási paraméterek rögzítése a 
minőségbiztosítási rendszerben 
Evező- és faroktoll tépése tolltépő gép alkalmazásával. A 
művelettel kapcsolatos higiéniai és munkabiztonsági előírások 
Vágás, elvéreztetés végrehajtása kéziszerszámmal vagy 
ölőberendezéssel. A művelettel kapcsolatos munkabiztonsági 
és higiéniai előírások 
Baromfitestek forrázásának végrehajtása forrázógép 
alkalmazásával, a higiéniai és a munkabiztonsági 
szempontokat figyelembe véve. A forrázóvíz megfelelő 
hőmérsékletének beállítása, a forrázási hibák 
kiküszöbölésével. A forrázási idő meghatározása a 
tollvisszatartó erő figyelembevételével. A forrázás higiéniai, 
mikrobiológiai veszélyei 
A tollazateltávolítás műveletének végrehajtása 
kopasztóberendezés alkalmazásával 
A kopasztási művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai 
A paraffinozás műveletének végrehajtása paraffinozókád, 
dermesztőkád és parrafineltávolító kopasztógépek 
alkalmazásával. A művelet munkabiztonsági és higiéniai 
előírásai 
A vízibaromfi-vágás műveletei a tiszta övezetben: 
Zsigeri szervek szakszerű eltávolítása kéziszerszám vagy 
automata zsigerelőgép alkalmazásával. 
A művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai. A 
bélgarnitúra és a belső szervek sérülésmentes kiemelése 
A húsvizsgálat műveletének célja, jelentősége. A vágási 
hulladékok gyűjtése, tárolása 
A testmosás szakszerű végrehajtása, a szennyeződések 
eltávolítása a higiéniai szempontok figyelembevételével 
A minősítés műveletének jelentősége. Az objektív minősítési 
eljárás 
Nyak és fej levágása kéziszerszám alkalmazásával (pecsenye). 
A művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai 
Vágás utáni hűtési módok és a jó hűtési gyakorlat, higiéniai 
előírások 
A hűtési paraméterek rögzítése a minőségbiztosítási, 
nyomonkövetési rendszerben 
A hízott baromfi vágásának specifikációi 

16 

Éves óraszám:  31 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani. 
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Hőkezeléssel tartósított töltelékes húskészítmények előállítása 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Vörösáruk 
gyártástechnológiája 

A termékcsoport ismertetése, jellemző termékeinek bemutatása 
Alapanyagok, jelleg- és ízkialakító anyagok, adalék- és 
burkolóanyagok mennyiségi és minőségi átvétele, szállítási 
dokumentációk, tanúsítványok ellenőrzése, adatok rögzítése a 
minőségbiztosítási és nyomonkövetési rendszerben 
Gyártási anyagok előkészítése, anyagnorma szerinti kimérés. 
Fűszerek egyneműsítése, burkolóanyagok előkészítése 
Gyártási alapanyagok előaprítása darálógép alkalmazásával. A 
művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai 
Töltőmassza-készítés aprító-keverő berendezés alkalmazásával. 
Egy- vagy kétlépcsős pépkészítési eljárás. A művelet higiéniai és 
munkabiztonsági előírásai 
A finomaprítás műveletének végrehajtása finomaprító berendezés 
alkalmazásával, a kolloid állapot eléréséig. A művelet higiéniai 
és munkabiztonsági előírásai 
Bélbetöltés töltőgép alkalmazásával. A töltés feszességének 
ellenőrzése. A művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai 
A termék formájának kialakítása, a bélvégek lezárása kézzel 
vagy pározó-, klipszelőberendezéssel. A művelet higiéniai és 
munkabiztonsági előírásai 
A termék füstölőbotra, majd füstölőkocsira helyezése 
A termék hőkezelése hőkezelő berendezés alkalmazásával. A 
hőkezelési részműveletek és a hőkezelési paraméterek termékre 
jellemző meghatározása, beállítása. Hőkezelési paraméterek 
rögzítése a minőségbiztosítási rendszerben. A művelet higiéniai 
és munkabiztonsági előírásai 
A visszahűtés jelentősége, módjai, végrehajtása 
A késztermék hűtőtárolása a minőségbiztosítási rendszer előírásai 
szerint 
A késztermék szeletelése, csomagolása különböző típusú 
szeletelő- és csomagolóberendezés 

16 

Felvágottak 
gyártástechnológiája 

A termékcsoport jellemző termékei 
Alapanyagok, jelleg- és ízkialakító anyagok, adalék- és 
burkolóanyagok mennyiségi és minőségi átvétele, szállítási 
dokumentációk, tanúsítványok ellenőrzése, adatok rögzítése a 
minőségbiztosítási és nyomonkövetési rendszerben 
Gyártási anyagok előkészítése, anyagnorma szerinti kimérés. 
Fűszerek egyneműsítése, burkolóanyagok előkészítése 
Gyártási alapanyagok, hús és gyártási szalonna előaprítása 
darálógép alkalmazásával. A művelet higiéniai és 
munkabiztonsági előírásai 
Töltőmassza-készítés aprító-keverő gép alkalmazásával. A jelleg- 
és ízkialakítók, hús- és szalonnamozaikok bekeverése a 
húspépbe. A művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai 
Bélbetöltés töltőgép alkalmazásával. A töltés feszességének 
ellenőrzése. A művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai 
A termék formájának kialakítása, a bélvégek lezárása kézzel 
vagy pározó-, klipszelőberendezés alkalmazásával. A művelet 
higiéniai és munkabiztonsági előírásai 
A termék füstölőbotra, majd füstölőkocsira helyezése 
A termék hőkezelése hőkezelő berendezés alkalmazásával. A 
hőkezelési részműveletek és a hőkezelési paraméterek termékre 
jellemző meghatározása, beállítása. Hőkezelési paramé terek 
rögzítése a minőségbiztosítási rendszerben. A művelet higiéniai 
és munkabiztonsági előírásai 
A visszahűtés jelentősége, módjai, végrehajtása 
A késztermék hűtőtárolása a minőségbiztosítási rendszer előírásai 
szerint A késztermék szeletelése, csomagolása különböző típusú 
szeletelő- és csomagolóberendezések alkalmazásával. A művelet 
higiéniai, munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásai 

16 
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Füstölt, főtt kolbászok 
gyártástechnológiája 

A termékcsoport jellemző termékei 
Alapanyagok, jelleg- és ízkialakító anyagok, adalék- és 
burkolóanyagok mennyiségi és minőségi átvétele, szállítási 
dokumentációk, tanúsítványok ellenőrzése, adatok rögzítése a 
minőségbiztosítási és nyomonkövetési rendszerben 
Gyártási anyagok előkészítése, anyagnorma szerinti kimérés. 
Fűszerek egyneműsítése, burkolóanyagok előkészítése 
Gyártási alapanyagok előaprítása darálógép alkalmazásával. A 
művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai 
Töltőmassza-készítés aprító-keverő gép alkalmazásával. A jelleg- 
és ízkialakítók, adalékanyagok, hús- és szalonnamozaikok 
bekeverése a húspépbe. A művelet higiéniai és munkabiztonsági 
előírásai 
Bélbetöltés töltőgép alkalmazásával. A töltés feszességének 
ellenőrzése. A művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai 
Termék formájának kialakítása bélvégek lezárása. A művelet 
higiéniai és munkabiztonságielőírásainak ismertetése, betartása. 
A termék füstölőbotra, majd füstölőkocsira helyezése 
A termék hőkezelése hőkezelő berendezés alkalmazásával. A 
hőkezelési részműveletek és a hőkezelési paraméterek termékre 
jellemző meghatározása, beállítása A hőkezelési paraméterek 
rögzítése a minőségbiztosítási rendszerbe. A művelet higiéniai és 
munkabiztonsági előírásai 
A visszahűtés jelentősége, módjai, végrehajtása 
A késztermék hűtőtárolása a minőségbiztosítási rendszer előírásai 
szerint 
A késztermék csomagolása különböző típusú 
csomagolóberendezések alkalmazásával. A művelet higiéniai, 
munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásai 

15 

Belsőségből készült 
húskészítmények 
gyártástechnológiája 

A termékcsoport jellemző termékei 
Alapanyagok, jelleg- és ízkialakító anyagok, adalék- és 
burkolóanyagok mennyiségi és minőségi átvétele, szállítási 
dokumentációk, tanúsítványok ellenőrzése, adatok rögzítése a 
minőségbiztosítási és nyomonkövetési rendszerben 
Gyártási anyagok előkészítése, anyagnorma szerinti kimérés. 
Fűszerek egyneműsítése, burkolóanyagok előkészítése. Gyártási 
alapanyagok, gabonaszármazékok előfőzése 
Gyártási alapanyagok előaprítása darálógép alkalmazásával. A 
művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai 
Töltőmassza-készítés a termék jellegének megfelelően keverőgép 
vagy aprító-keverő gép alkalmazásával. A művelet higiéniai és 
munkabiztonsági előírásai 
Bélbetöltés töltőgép alkalmazásával. A töltés feszességének 
ellenőrzése. A művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai 
A termék formájának kialakítása, a bélvégek lezárása kézzel 
vagy pározó- és klipszelőberendezés alkalmazásával. A művelet 
higiéniai és munkabiztonsági előírásai 
A termék füstölőbotra, majd füstölőkocsira helyezése 
A termék hőkezelése hőkezelő berendezés alkalmazásával. A 
hőkezelési részműveletek és a hőkezelési paraméterek termékre 
jellemző meghatározása, beállítása. A hőkezelési paraméterek 
rögzítése a minőségbiztosítási rendszerben. A művelet higiéniai 
és munkabiztonságielőírásai 
A visszahűtés jelentősége, módjai, végrehajtása 
A késztermék hűtőtárolása a minőségbiztosítási rendszer előírásai 
szerint 
A késztermék csomagolása különböző típusú 
csomagolóberendezések alkalmazásával. A művelet higiéniai, 
munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásai 

15 

Éves óraszám:  62 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
A képzés órakeretének legalább 70%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani. 
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Nyers töltelékes húskészítmények előállítása 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Nyers kolbászok 
gyártástechnológiája 

A termékcsoport jellemző termékei Alapanyagok, jelleg- és 
ízkialakító anyagok, adalék- és burkolóanyagok mennyiségi és 
minőségi átvétele, szállítási dokumentációk, tanúsítványok 
ellenőrzése, adatok rögzítése a minőségbiztosítási és 
nyomonkövetési rendszerben Gyártási anyagok előkészítése, 
hús íntalanítása, kivágása. Gyártási szalonna mirigyes, véres, 
bőrös részeinek eltávolítása. A művelet higiéniai és 
munkabiztonsági előírásai Szalonna hűtése. Anyagnorma 
szerinti kimérés. Fűszerek egyneműsítése, burkolóanyagok 
előkészítése 68/85. oldal Gyártási alapanyagok előaprítása 
darálógép alkalmazásával. Száraz húspép készítése. A művelet 
higiéniai és munkabiztonsági előírásai Töltőmassza-készítés a 
termék jellegének megfelelően, keverőgép alkalmazásával. A 
művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai Bélbetöltés 
töltőgép alkalmazásával. A töltés feszességének ellenőrzése. 
A művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai A termék 
formájának kialakítása, a bélvégek lezárása kézzel vagy 
pározó- és klipszelőberendezés alkalmazásával. A művelet 
higiéniai és munkabiztonsági előírásai A termék füstölőbotra, 
majd füstölőkocsira helyezése A termék felületének 
leszárítása. Leszárítási paraméterek A termék füstölése 
kőfüstölő vagy füstölőberendezés alkalmazásával. A termék 
jellegének megfelelő füstölési paraméterek alkalmazása. A 
művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai A termék 
érlelésének végrehajtása klímaberendezés alkalmazásával. A 
termék jellegének megfelelő érlelési paraméterek. A művelet 
higiéniai és munkabiztonsági előírásai A késztermék tárolása a 
minőségbiztosítási rendszer előírásai szerint A késztermék 
csomagolása különböző típusú csomagolóberendezések 
alkalmazásával. A művelet higiéniai, környezetvédelmi és 
munkabiztonsági előírásai 

23 

Szalámifélék 
gyártástechnológiája 

A termékcsoport jellemző termékei Alapanyagok, jelleg- és 
ízkialakító anyagok, adalék- és burkolóanyagok mennyiségi és 
minőségi átvétele, szállítási dokumentációk, tanúsítványok 
ellenőrzése, adatok rögzítése a minőségbiztosítási és 
nyomonkövetési rendszerben Gyártási alapanyagok 
kiválasztása. A szalámigyártás sertésalapanyagának jellemzői, 
kedvező tulajdonságai Gyártási sertésalapanyag előkészítése, 
speciális, leszakításos csontozási technológia alkalmazása. A 
csontozási technológia alkalmazásának jelentősége. A 
húsalapanyag íntalanítása, kivágása. Gyártási szalonna 
mirigyes, véres, bőrös részeinek eltávolítása. A művelet 
higiéniai és munkabiztonsági előírásai Gyártási alapanyagok 
szikkasztása. A szikkasztás jelentősége, paraméterei 
Anyagnorma szerinti kimérés. Fűszerek egyneműsítése, 
burkolóanyagok előkészítése Töltőpaszta előállítása aprító-
keverő gép alkalmazásával. A termékre jellemző 
szemcseméret kialakítása. A paszta gyártásközi ellenőrzéséhez 
szükséges minta vételének, a pasztaszám hozzárendelésének 
jelentősége. A művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai 
A töltőpaszta vákuumos tömörítése a töltőhengerbe. A 
tömörítés technológiai jelentősége Bélbetöltés műveletének 
végrehajtása szalámitöltő gépsor vagy töltőgép 
alkalmazásával. A töltés feszességének ellenőrzése. A művelet 
higiéniai és munkabiztonsági előírásai A termék formájának 
kialakítása, a bélvégek lezárása klipszelőberendezés 
alkalmazásával. A pasztaszám jelölése a szalámirudakon, a 
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jelölés jelentősége. A művelet higiéniai és munkabiztonsági 
előírásai A termék füstölőbotra, majd füstölőkocsira helyezése 
A termék felületének leszárítása. Leszárítási paraméterek A 
termék füstölése füstölőhelyiség vagy füstölőberendezés 
alkalmazásával. A termék jellegének megfelelő füstölési 
paraméterek. A művelet higiéniai és munkabiztonsági 
előírásai A termék érlelésének végrehajtása klímaberendezés 
alkalmazásával. A termék jellegének megfelelő érlelési 
paraméterek és beállításuk. A vágásérettség kialakulására 
jellemző tényezők. A vágásérettség meghatározása. A művelet 
higiéniai és munkabiztonsági előírásai A késztermék tárolása a 
minőségbiztosítási rendszer előírásai szerint A késztermék 
szeletelése, csomagolása különböző típusú szeletelő-, 
csomagolóberendezések alkalmazásával. A művelet higiéniai, 
környezetvédelmi és munkabiztonsági előírásai 

Gyorsérlelésű-
fermentált 
kolbászok, szalámik 
előállítása 

Gyorsérlelésű-fermentált kolbászok, szalámik 
termékcsoportja, főbb termékei Alapanyagok, jelleg- és 
ízkialakító anyagok, egyéb segédanyagok, burkolóanyagok 
menynyiségi és minőségi átvétele, szállítási dokumentációk, 
tanúsítványok ellenőrzése, adatok rögzítése a 
minőségbiztosítási és nyomonkövetési rendszerbe Gyártási 
anyagok előkészítése, húsalapanyag íntalanítása, kivágása. 
Gyártási szalonna mirigyes, véres, bőrös részeinek 
eltávolítása. A művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai. 
Szalonna, hús hűtése. Anyagnorma szerinti kimérés. Fűszerek 
egyneműsítése, burkolóanyagok előkészítése Gyártási 
alapanyagok előaprítása darálógép alkalmazásával. A művelet 
higiéniai és munkabiztonsági előírásainak ismertetése, 
betartása Töltőmassza-készítés a termék jellegének 
megfelelően, keverőgép alkalmazásával. A keverés művelete 
alatt a szénhidrát és a starterkultúra töltőmasszába adagolása. 
A művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai Bélbetöltés 
töltőgép alkalmazásával. A töltés feszességének ellenőrzése. 
A művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai Termék 
formájának kialakítása, bélvégek lezárása pározó- és 
klipszelőberendezés alkalmazásával. A művelet higiéniai és 
munkabiztonsági előírásai A termék inkubálása. Inkubálási 
paraméterek és beállításuk. A massza pH-értékének 
ellenőrzése A termék füstölőbotra, majd füstölőkocsira 
helyezése A termék felületének leszárítása. Leszárítási 
paraméterek A termék füstölése kőfüstölő vagy 
füstölőberendezés alkalmazásával. A termék jellegének 
megfelelő füstölési paraméterek. A művelet higiéniai és 
munkabiztonsági előírásai A termék érlelése klímaberendezés 
alkalmazásával. A vágásérettség kialakulására jellemző 
tényezők. Vágásérettség meghatározása. A művelet higiéniai 
és munkabiztonsági előírásai A késztermék tárolása a 
minőségbiztosítási rendszer előírásai szerint A késztermék 
szeletelése, csomagolása különböző típusú szeletelő-, 
csomagolóberendezések alkalmazásával. A művelet higiéniai, 
környezetvédelmi és munkabiztonsági előírásai 

16 

Éves óraszám:  62 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
A képzés órakeretének legalább 70%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani. 
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Pácolt termékek előállítása 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Hagyományos 
pácolási technológiák 

A hagyományosan pácolt termékek csoportjának jellemzése, főbb 
termékei Alapanyagok, jelleg- és ízkialakító anyagok, egyéb 
segéd- és burkolóanyagok mennyiségi és minőségi átvétele, 
szállítási dokumentációk, tanúsítványok ellenőrzése, adatok 
rögzítése a minőségbiztosítási és nyomonkövetési rendszerben A 
húsalapanyag termékre jellemző formájának kialakítása 
kéziszerszámok alkalmazásával. A művelet higiéniai és 
munkabiztonsági előírásai Kevert pácolás alkalmazásánál a 
technológiai utasítás előírásainak megfelelő koncentrációjú 
pácoldat előállítása. A pácoldat előállításához szükséges 
pácsókeverék, pácadalékanyagok, vízmennyiség meghatározása. 
A pácoldat koncentrációjának ellenőrzése kézi mérőeszközzel A 
pácolni kívánt formázott húsrészek kézzel történő pácolása. A 
hús felületének bedörzsölése pácsókeverékkel. Kevert pácolás 
esetén a húsrészek pácoldatba helyezése. A művelet higiéniai és 
munkabiztonsági előírásai. A bepácolt termékek tárolása 
pácolókádakban, pácolóhelyiségben a pácérettség kialakulásáig. 
Pácolási paraméterek rögzítése a minőségbiztosítási és 
nyomonkövetési rendszerben A termékek átforgatásának 
jelentősége pácolás alatt. A pácolás környezetterhelő hatása A 
termék felületének leszárítása a pácérettség kialakulása után. 
Leszárítási paraméterek A termék füstölése füstölőhelyiség vagy 
füstölőberendezés alkalmazásával. A termék jellegének 
megfelelő füstölési paraméterek alkalmazása. A művelet 
higiéniai és munkabiztonsági előírásai A késztermék tárolása a 
minőségbiztosítási rendszer előírásai szerint A késztermék 
szeletelése, csomagolása különböző típusú szeletelő-, 
csomagolóberendezések alkalmazásával. A művelet higiéniai, 
környezetvédelmi és munkabiztonsági előírásai 

31 

Gyorspácolási 
technológiák 

A gyorspácolt termékek csoportjának jellemzése, főbb termékei 
Alapanyagok, jelleg- és ízkialakító anyagok, adalék- és 
burkolóanyagok mennyiségi és minőségi átvétele, szállítási 
dokumentációk, tanúsítványok ellenőrzése, adatok rögzítése a 
minőségbiztosítási és nyomonkövetési rendszerben A 
húsalapanyag termékre jellemző formájának kialakítása 
kéziszerszámok alkalmazásával. A művelet higiéniai és 
munkabiztonsági előírásai A technológiai utasítás előírásainak 
megfelelő koncentrációjú pácoldat előállítása. A pácoldat 
előállításához szükséges pácsókeverék, pácadalékanyagok, 
vízmennyiség meghatározása. A pácoldat koncentrációjának 
ellenőrzése kézi mérőeszközzel A pácolási alapanyagok 
gyorspácolása egy- vagy többtűs pácolóberendezés, húsforgató 
berendezés alkalmazásával. A művelet higiéniai és 
munkabiztonsági előírásai A bepácolt termékek tárolása 
pácolókádakban, pácolóhelyiségben a pácérettség kialakulásáig. 
A pácolási paraméterek rögzítése a minőségbiztosítási és 
nyomonkövetési rendszerben A pácérett termékek hőkezelése 
füstölő-főző berendezésben, a termékre jellemző hőkezelési 
részműveletek és hőkezelési paraméterek alkalmazásával. A 
művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai. Hőkezelési 
paraméterek rögzítése a minőségbiztosítási rendszerben A 
visszahűtés jelentősége, módjai, a művelet végrehajtása A 
késztermék hűtőtárolása a minőségbiztosítási rendszer előírásai 
szerint A késztermék szeletelése, csomagolása különböző típusú 
szeletelő-, csomagolóberendezések alkalmazásával. A művelet 
higiéniai, környezetvédelmi és munkabiztonsági előírásai 
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Éves óraszám:  62 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
A képzés órakeretének legalább 70%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani. 
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Étkezési zsír, tepertő és étkezési szalonna előállítása 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Étkezési szalonnák 
előállítása 

Az étkezési szalonnák termékcsoportja, főbb termékei 
Alapanyagok, jelleg- és ízkialakító anyagok, adalékanyagok 
mennyiségi és minőségi átvétele, szállítási dokumentációk, 
tanúsítványok ellenőrzése, adatok rögzítése a 
minőségbiztosítási és nyomonkövetési rendszerben A 
szalonna-alapanyag termékre jellemző formájának kialakítása 
kéziszerszámok alkalmazásával. A művelet higiéniai és 
munkabiztonsági előírásai Hagyományosan sózott-pácolt 
szalonnák esetében a formázott szalonnák felületének 
bedörzsölése étkezési sóval, vagy pácsókeverékkel. A 
bepácolt termékek tárolása pácolókádakban, 
pácolóhelyiségben a pácérettség kialakulásáig. A pácolási 
paraméterek rögzítése a minőségbiztosítási és nyomonkövetési 
rendszerben Gyorspácolt termékek előállítása esetén a 
technológiai utasítás előírásainak megfelelő koncentrációjú 
pácoldat előállítása. A pácoldat előállításához szükséges 
pácsókeverék, adalékanyagok, vízmennyiség meghatározása. 
A pácoldat koncentrációjának ellenőrzése kézi mérőeszközzel 
A pácolási alapanyagok gyorspácolása egy- vagy többtűs 
pácolóberendezés, húsforgató berendezés alkalmazásával. A 
művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai. A bepácolt 
termékek tárolása pácolókádakban, pácolóhelyiségben a 
pácérettség kialakulásáig. A pácolási paraméterek rögzítése a 
minőségbiztosítási és nyomonkövetési rendszerben A 
pácérettség kialakulása után a termékre jellemző füstölési 
és/vagy hőkezelési technológia végrehajtása a termékre 
jellemző füstölési és/vagy hőkezelési paraméterek alkalmazá- 
76/85. oldal sával. A művelet higiéniai és munkabiztonsági 
előírásai. A hőkezelési paraméterek rögzítése a 
minőségbiztosítási rendszerben A visszahűtés jelentősége, 
módjai, a visszahűtés végrehajtása hőkezelt szalonnák 
esetében A késztermék tárolása/hűtőtárolása a 
minőségbiztosítási rendszer előírásai szerint A késztermék 
szeletelése, csomagolása különböző típusú szeletelő-, 
csomagolóberendezések alkalmazásával. A művelet higiéniai, 
környezetvédelmi és munkabiztonsági előírásai 

8 

Hagyományos 
zsírgyártás 

Az alapanyagok mennyiségi és minőségi átvétele, a szállítási 
dokumentációk, tanúsítványok ellenőrzése, az adatok 
rögzítése a minőségbiztosítási és nyomonkövetési rendszerben 
A szalonna-alapanyag termékre jellemző formájának 
kialakítása kéziszerszámok alkalmazásával. A művelet 
higiéniai és munkabiztonsági előírásai Szalonna-alapanyag 
sütése duplikátorüstben. A sütés folyamatos ellenőrzése. A 
művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai A kinyert zsír 
hűtése, az étkezési tepertő kezelése A késztermék hűtőtárolása 
a minőségbiztosítási rendszer előírásai szerint A késztermék 
csomagolása zsírcsomagoló berendezés alkalmazásával. A 
művelet higiéniai, környezetvédelmi és munkabiztonsági 
előírásai 

7,5 

Éves óraszám:  15,5 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
A képzés órakeretének legalább 70%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani. 
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Késztermékvizsgálat 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 
Húskészítmények 
érzékszervi bírálata A húskészítmények érzékszervi minősítésének módszere 4 

Érzékszervi bírálatok 
eredményeinek 
matematikai-
statisztikai vizsgálata 

Az érzékszervi bírálatok matematikai-statisztikai 
vizsgálatának módszerei 2 

Húskészítmények 
szárazanyag-
tartalmának vizsgálata 

A szárazanyag-tartalom vizsgálatának módszerei 6 

Húskészítmények 
sótartalmának 
meghatározása 

Sótartalom meghatározása hagyományos titrálással 4 

Pácoldat sűrűségének 
meghatározása 

Pácoldat sűrűségének meghatározása areométerrel és 
fokolóval 4 

Sűrűségmérés 
módszere Sűrűségmérés piknométerrel 4 

Fehérjetartalom 
meghatározása A fehérjetartalom meghatározásának módszere 8 

Zsírtartalom 
meghatározása Zsírtartalom meghatározása Soxhlet-módszerrel 8 

Sótartalom 
meghatározása Sótartalom meghatározása konduktometriás módszerrel 8 

Nitrittartalom 
meghatározása Spektrofotometriás nitrittartalom-meghatározás 14 

Éves óraszám:  62 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani. 
 
 
Gazdasági és vállalkozási ismeretek 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Vállalkozás 
működtetése 

A vállalkozások működésének általános és speciális feladatai.  
Adózási ismeretek. Adónemek, adófajták, bevallási és 
megfizetési kötelezettségek.  
A vállalkozások dokumentációs kötelezettségei. 
Munkavállalókkal kapcsolatos kötelezettségek.  
Hatósági ellenőrzések, hatóságokkal való együttműködés.  
A vállalkozások tevékenységének bővítése.  
Szigorú számadású dokumentumok kezelése. Árajánlatok 
készítése.  
A vállalkozásokkal kapcsolatos tisztességes piaci magatartás 
és vállalkozásetika.  
A vállalkozások megszüntetése 

62 

Éves óraszám:  62 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
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Üzemvezetési ismeretek  
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Munkajogi ismeretek 

Munka törvénykönyvének legfontosabb előírásai.  
A munkajog elvei a különböző vállalkozási formákban. A 
munkaviszony létesítése és megszüntetése.  
A munkaszerződés elemei.  
A felelősségi körök.  
A munkaviszony legfontosabb dokumentumai. 

10 

Létszám- és 
bérgazdálkodás 

Létszámszükséglet meghatározása,  
Munkaerőszükséglet kiszámítása.  
Norma fogalma, meghatározása.  
A különböző bértípusok, juttatások, pótlékok, jutalmak stb. 
fogalmai és meghatározásai.  
Bértömeg tervezés.  
A bér kiszámítása.  
Hatékonysági számítások.  
Bérgazdálkodási feladatok, közreműködés az üzem 
bérgazdálkodásában. 
 

10 

Marketing 

A marketing fogalma, típusai.  
A marketing elemei.  
Termék marketing.  
Vállalati marketing.  
Vállalati arculat.  
Reklámtevékenység.  
Részvétel a marketing tevékenységben. 

11 

Éves óraszám:  31 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
A képzés órakeretének legalább 50%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani. 
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1/13. ÉVFOLYAM ÓRATERVE 
36 hét /tanév 

 
Munkavállalói ismeretek  
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Álláskeresés 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális 
célkitűzések, helyi munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, 
szakképzések szerepe, képzési támogatások (ösztöndíjak 
rendszere) ismerete 
Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső 
oldalak, személyes kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága 

5+5 

Munkajogi 
alapismeretek 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, 
vállalkozási jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, 
közszolgálati jogviszony 
A tanulót érintő szakképzési munkaviszony lényege, 
jelentősége 
Atipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve 
szerint: távmunka, bedolgozói munkaviszony, munkaerő-
kölcsönzés, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, 
turisztikai idénymunka és alkalmi munka) 
Speciális jogviszonyok: önfoglalkoztatás, iskolaszövetkezet 
keretében végzett diákmunka, önkéntes munka 

5+5 

Munkaviszony 
létesítése 

Felek a munkajogviszonyban. A munkaviszony alanyai A 
munkaviszony létesítése. A munkaszerződés. A 
munkaszerződés tartalma. 
A munkaviszony kezdete létrejötte, fajtái. Próbaidő 
A munkavállaló és munkáltató alapvető kötelezettségei 
A munkaszerződés módosítása 
Munkaviszony megszűnése, megszüntetése 
Munkaidő és pihenőidő 
A munka díjazása (minimálbér, garantált bérminimum) 

5+5 

Munkanélküliség 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ). Álláskeresőként 
történő nyilvántartásba vétel 
Az álláskeresési ellátások fajtái 
Álláskeresők számára nyújtandó támogatások (vállalkozóvá 
válás, közfoglalkoztatás, képzések, utazásiköltség-
támogatások) 
Szolgáltatások álláskeresőknek (munkaerő-közvetítés, 
tanácsadás) 
Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES) 

3+3 

Éves óraszám:  18+18 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 

 
Élelmiszerismeret  
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Anyagismeret 

Az állati eredetű nyersanyagok csoportjai, jellemzői 
A növényi eredetű nyersanyagok csoportjai, jellemzői 
A védőtápanyagok csoportjai, szerepük a táplálkozásban 
Az ásványi anyagok szerepe a táplálkozásban 
A víz szerepe az életfolyamatokban 
Az ivóvíz jellemzői, követelményei 

36 
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Élelmiszeripari 
technológiai alapok 

A technológiai műveletek és folyamatok szerepe és célja 
A technológiai alapműveletek jellemzői és iparági szerepük: 
tisztítás, aprítás, keverés, osztályozás, termikus műveletek 
(hőkezelés, főzés, sütés, hűtés és fagyasztás, tartósítás, 
csomagolás, préselés) 

36 

Éves óraszám:  72 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
 
Műszaki alapismeretek 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Géprajzi 
alapismeretek 

Írás, elemi szerkesztések, vonalfajták, hosszúságbecslés, elemi 
vetületi ábrázolás, papírmodell készítése 
A rajzkészítés alapszabályai, rajzlapméretek, méretarányok, 
vonalfajták, nyomtatott írás Szabályos sokszög szerkesztése, 
érintő szerkesztése különböző sugarú körhöz 
Egyszerű mértani test ábrázolása két képsíkos rendszerben – 
kocka, téglatest, henger, kúp 
Papírmodell készítése a képsíkok síkba forgatásával 

9 

Gépelemek 

Csavarok, „facsavar”, szegecsek, tömítések, csapágyak 
Oldható és nem oldható gépelemek 
Csavarok – különböző menetprofilok jellemző alkalmazási 
területe 
Csavarok szabványos jelölése – M24x100 és jelentése 
Csavarok jelképi jelölése műszaki rajzon 
Tengelyek, csapok feladata, jelképi jelölése műszaki rajzon 
Tengelykötés ékkel vagy retesszel 
Csapágyak csoportosítása, feladata, tömítési megoldások 

7 

Erőátviteli gépelemek 

Szíjak, dörzshajtás, fogaskerékhajtás, lánchajtás, áttételek 
Nyomatékátszármaztató hajtások csoportosítása 
A laposszíjhajtás elemei, elrendezési módjai, szíjfeszítése, szíj 
végtelenítése, fő alkalmazási területe 
Az ékszíjhajtás elemei, alkalmazási területe 
A dörzshajtás, lánchajtás alkalmazási területei 
Áttétel számítása, lassító, gyorsító áttétel 
A fogaskerékhajtás alkalmazási területe, alapfogalmak 
A csigahajtás, fogasléc alkalmazási területe 

7 

Csövek, csővezetékek 

Anyag, szigetelés, csőidom, csőkötés 
Csővezetékek az élelmiszeriparban: technológiai 
csővezetékek, energiaellátást szolgáló csövek, szállítócsövek 
A csövek anyaga alkalmazási terület szerint (fém, üveg, 
műanyag stb.) 
Karimás csőkötés, csőlíra, csőidomok 
Csővezetékek tömítése, szigetelése 

7 

Villanymotorok, 
hajtóművek, áttételek 

Villanymotorok, hajtóművek, áttételek működési elvei, 
teljesítményei, alkalmazásai 
Villanymotor elvi működése, kiválasztása teljesítmény és 
kimenő fordulatszám alapján 
Hajtóművek alkalmazási területei 

6 

Éves óraszám:  36 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
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Élelmiszervizsgálat 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 
Bevezetés a 
laboratóriumi 
munkába 

Laboratóriumi rend- és munkaszabályok, eszközök, 
vegyszerek, veszélyes anyagok tárolása, eszközök ismerete és 
használata 

8 

Mintavétel A minták fajtái, típusai, mintavételi szabályok, minták tárolása 8 

Tömegmérés Alapfogalmak, mértékegységek, átváltás, mérések, mérlegek 
használata 8 

Térfogatmérés Alapfogalmak, mértékegységek, átváltás, mérések, 
mérőeszközök használata 14 

Hőmérsékletmérés Alapfogalmak, mértékegységek, átváltás, mérések, hőmérők 
használata 8 

Sűrűségmérés Alapfogalmak, mértékegységek, átváltás, mérések, 
mérőeszközök használata 8 

Oldatok Alapfogalmak, oldatok, százalékos oldatok használata 18 
Éves óraszám:  72 

A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani.  
 
Alapozó gyakorlat 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Mérések Mérési műveletek, mérleg használata, térfogatmérés, recept 
szerinti mérések, dokumentáció használata, hosszúságmérés 18 

Szakmaspecifikus 
alapműveletek 

Előkészítő műveletek, iparági műveletek, eszközök és 
berendezések használata, előkészítési 
és feldolgozási műveletek, sorrendjük, végrehajtásuk 

126 

Éves óraszám:  144 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani.  
 
Munkavédelem és higiénia 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Munkavédelem 

A biztonságos munkakezdés feltételei, védőeszközök, 
balesetek, elsősegélynyújtás, foglalkozási ártalmak, 
betegségek, tűzvédelem, érintésvédelem, előírások, szabályok, 
alapvető munkavédelmi jogszabályok Felelősségvállalás a 
saját és a munkatársak biztonsága érdekében 

18 

Higiénia 

Üzemi higiénia, személyi higiénia, előírások, szabályok, 
élelmiszerbiztonsági előírások, a nyersanyagtárolás higiéniája, 
a feldolgozás higiéniája 
Élelmiszerekkel terjedő betegségek 
Élelmiszerhigiéniai kockázatok kiküszöbölése, megelőzése 

18 

Éves óraszám:  36 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
A képzés órakeretének 50%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani.  
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Alágazati specializáció 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Alágazati 
specializáció 

Higiénia gyakorlati alkalmazása: személyi higiénia, eszköz 
higiénia, épületek, üzemek higiéniai előírásai 
Kritikus szabályozási pontok 
Munkaruha, védőruha helyes használata  
Magaspályák, konvejorok 
Takarítás, fertőtlenítés 
Kések köszörülése, fenése 
Vágástechnológiai műveletek 
Szalonnafélék megmunkálása, előkészítése 
Lehúzott sertés féltestek bontása, csontozása, osztályozása 
Lehúzott sertés féltestek kereskedelmi bontása, csontozása 
Marha első-és hátsó negyed teljes csontozása, kivágása, 
osztályozása 
Marha első-és hátsó negyed kereskedelmi bontása 
Termékgyártás műveletei 
Csomagolás 
Raktározás 
Üzemi dokumentációk 
Hűtőpult berendezése, vevők kiszolgálása 

198 

Éves óraszám:  198 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani.  
 
 
Mikrobiológiai és minőségbiztosítási ismeretek 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Mikroorganizmusok 
csoportosítása 

Baktériumok jellemzése 
Vírusok jellemzése 
Gombák jellemzése 
Élősködők, paraziták jellemzése 
Prionok jellemzése 

5 

Mikroorganizmusok 
életműködése 

A víz jelentősége a mikroorganizmusok életműködésében 
Az oxigén jelentősége a mikroorganizmusok életműködésében 
Aerob, anaerob mikroorganizmusok 
A hőmérséklet jelentősége a mikroorganizmusok 
életműködésében. A mikroorganizmusok csoportosítása 
hőtűrésük szerint 
A pH jelentősége a mikroorganizmusok életműködésében 
A tápanyag jelentősége a mikroorganizmusok 
életműködésében 

6 

Patogén és romlást 
okozó 
mikroorganizmusok 

A hús- és baromfiiparban előforduló legfontosabb betegséget 
okozó mikroorganizmusok 
ismertetése (Cl. botulinum, L. monocytogenes, Salmonella) 
A hús- és baromfiiparban előforduló legfontosabb romlásokat 
okozó mikroorganizmusok 
(Pseudomonas, Micrococcus, Staphylococcus, penészgombák) 
Indikátor mikroorganizmusok jelentősége 

6 

Húsiparban 
alkalmazott hasznos 
mikroorganizmusok 

A hús- és baromfiipari gyártástechnológiában alkalmazott 
színtenyészetek, nemespenészek 4 
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Tisztító és fertőtlenítő 
szerek hatása a 
mikroorganizmusokra 

A tisztítás és fertőtlenítés jelentősége 
Tisztító- és fertőtlenítőszerekkel szemben támasztott 
követelmények 
A tisztítás és fertőtlenítés folyamata 

4 

Mikroorganizmus 
szaporodás gátlására 
és/vagy elpusztítására 
alkalmazott eljárások 

A hús- és baromfiiparban alkalmazott tartósító eljárások 6 

Állatbetegségek 

Emberre veszélyes sertés-, szarvasmarha- és 
baromfibetegségek 
Emberre nem veszélyes sertés-, szarvasmarha- és 
baromfibetegségek 

3 

Élelmiszerbiztonság 
Az élelmiszer-biztonság alapjai, GHP, GMP 
A gyártásközi és késztermék-minőségellenőrzés módjai és 
jelentősége 

10 

Élelmiszerbiztonsági 
rendszerek 

Az élelmiszer-biztonság jogszabályi háttere 
HACCP-rendszer alapfogalmai, alapelvei 
Kritikus pontok meghatározása sertés-, marha- és 
baromfivágás esetében 
Élelmiszer-biztonságot veszélyeztető tényezők: 
− Biológiai veszélyek;  
− Kémiai veszélyek 
− Fizikai veszélyek 
Az ISO minőségbiztonsági rendszer alapelvei 
ISF- és BRC-rendszerek alapelvei 
Azonosíthatóság, nyomonkövethetőség (QR, Vonalkód, 
RFID) 

10 

Éves óraszám:  54 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 

 
Vágóállat-ismeret  
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Vágóállatfajok, -
fajták 

Sertésfajták hasznosítási irány szerint 
Szarvasmarhafajták hasznosítás szerint 
Soványbaromfi-fajták hasznosítási irány szerint 
Vízibaromfi-fajták hasznosítási irány szerint 

36 

Éves óraszám:  36 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
Vágástechnológiai alapműveletek és gépek 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Vágóállat felvásárlás, 
vágóállatok szállítása, 
vágás előkészítése 

A felvásárlás fogalma, eleme, dokumentációk 
A felvásárlás minőségi követelményei 
A felvásárlási szerződés elemei, bemutatása 
A vágóállatok szállításának minőségi, állatvédelmi 
követelményei 
A szállítójárművekkel szemben támasztott követelmények 
Szállítási dokumentációk 
A pihentetés hatásai 
Az itatás, koplaltatás jelentősége 
A testtisztítás jelentősége 
Állategészségügyi ellenőrzés 

5+2 
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Kábítás 

A kábítás előtti teströgzítés jelentősége 
A teströgzítő berendezések fajtái, működése, munkavédelmi 
előírások 
A kábítás műveletének célja 
A roncsolást okozó kábítás jelentősége, kábítási módok, 
higiéniai és munkavédelmi előírások, kábítási hibák 
Roncsolást okozó kábítóeszközök és berendezések fajtái, 
működésük, munkavédelmi és higiéniai előírások 
A roncsolást nem okozó kábítás jelentősége, kábítási módok, 
higiéniai és munkavédelmi előírások, kábítási hibák 
Roncsolást nem okozó kábítóeszközök és berendezések fajtái, 
működésük, munkavédelmi és higiéniai előírások 

4+2 

Szúrás, elvéreztetés 

A szúrás, elvéreztetés műveletének célja 
A szúrás művelete, a szúrási pontok helye 
Nyitott rendszerű szúrás-elvéreztetés művelete, higiéniája 
Nyitott rendszerű szúrás-elvéreztetés eszközei, berendezései 
Zárt rendszerű szúrás-elvéreztetés művelete, higiéniája 
Zárt rendszerű szúrás-elvéreztetés eszköze, berendezései 
Szúrási és elvéreztetési testhelyzetek 
Szúrási és elvéreztetési hibák és következményeik 
A szúrás során kinyerhető vérmennyiség kiszámítása 
A szúrás és elvéreztetés higiéniai és munkabiztonsági előírásai 

3+2 

Szőrzet eltávolítás, 
bőrfejtés, tollazat 
eltávolítás 

Szőrzet eltávolítása: 
‒ A forrázás előtti testmosás jelentősége, módja, berendezései 
‒ A forrázás célja, forrázási módok, forrázási hibák, 
forrázóberendezések 
‒ A forrázás higiéniai előírásai 
‒ A kopasztás célja, kopasztóberendezések 
‒ A perzselés célja, perzselőberendezések, perzselési hibák 
‒ Az utótisztítás célja, utótisztító berendezések 
Bőrfejtés: 
‒ A bőrfejtés célja 
‒ A bőrfejtés módjai, részműveletei, bőrfejtő berendezések 
‒ A bőrfejtés higiéniai előírásai 
A tollazat eltávolítása: 
‒ A forrázás előtti kábítás, testmosás jelentősége, módja, 
berendezései 
‒ A forrázás célja, forrázási módok, forrázási hibák, 
forrázóberendezések 
‒ A forrázás higiéniai előírásai 
‒ A kopasztás célja, kopasztóberendezések 
‒ A paraffinozás célja, műveletének előírásai, 
paraffinozóberendezések 
‒ A perzselés célja, alkalmazása, perzselőberendezések 
‒ Az utótisztítás célja, utótisztító berendezések 

7+5 

Belsőszervek, 
bélgarnitúra 
eltávolítás 

A műveletek célja, sorrendje, a szegyhasító fűrész 
A belső szervek eltávolításának általános előírása 
A művelet higiéniája, műveleti hibák 

2+1 

Hasítás 
A hasítás célja, hasítási módok 
A hasítás eszközei, berendezései, hasítási hibák 
A hasítás higiéniai és munkavédelmi előírásai 

2 

Húsvizsgálat 
A húsvizsgálat célja, az élelmiszer-biztonsági jelentősége 
Csarnoki és laboratóriumi vizsgálatok, közegészségügyi 
minősítés 

3+1 

Mérlegelés, minősítés 
Mérlegelés, a S/EUROP-minősítés célja, jelentősége 
A S/EUROP-minősítés menete, jelölése 
A baromfi objektív minősítése 

6+1 
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Hűtés 

Az állati testek hűtésének célja 
Hűtési módok: 
‒ hagyományos 
‒ gyors 
‒ ultragyors 
A baromfihűtés, -fagyasztás módjai 
A hűtés berendezései, munkavédelmi előírásai, kompresszoros 
hűtési körfolyamat 

4+2 

Éves óraszám:  36+18 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
 
Gyártástechnológiai alapműveletek és gépek 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

A hús összetétele, 
vágás utáni 
elváltozásai 

A hús kémiai összetevői, táplálkozás-élettani jelentősége 
A hús szövettani összetevői, érzékszervi tulajdonságai 
Vágás után végbemenő folyamatok a húsban 
Rendellenes húsérési folyamatok (PSE, DFD) 

4+1 

Romlások 

A fizikai romlások okai, következményei, megelőzése 
A kémiai romlások okai, következményei, megelőzése 
A biológiai, mikrobiológiai okai, következményei, 
megelőzése 

3+1 

Tartósító eljárások 

Fizikai tartósító eljárások: 
‒ Hűtés, fagyasztás 
‒ Vízelvonás 
Kémiai tartósító eljárások: 
‒ Sózás 
‒ Pácolás 
‒ Füstölés 
Hőkezelési eljárások: 
‒ Előfőzés 
‒ Főzés 

o Pasztőrözés, sterilezés 
o Sütés 

12+2 

Adalékanyagok 

A gyártástechnológiában alkalmazott anyagok ismertetése, 
csoportosítása: 
Alapanyagok: 
‒ Hús 
‒ Gyártási szalonna 
‒ Ehető belsőségek 
‒ Egyéb alapanyagok: 

o Fejhús 
o Bőrke 
o Ín 
o MSM 
o Vér, vérplazma, vérpor 
o Véreshús 

Segédanyagok: 
‒ Adalékanyagok: 

o Színezékek 
o Tartósítószerek 
o Antioxidánsok 
o Állományjavítók 
o Ízfokozók, aromák 
o Savak, sók, bázisok 

‒ Jelleg- és ízkialakító anyagok: 

8+2 
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o Fűszerek, só, cukor, víz 
‒ Egyéb segédanyagok: 

o Húseredetű és nem hús eredetű fehérjekészítmények 
o Starterkultúra 

‒ Zöldség, gyümölcs, gabona, sajt 

Burkolóanyagok és 
csomagolás-
technológia 

Burkolóanyagok: 
‒ A burkolóanyagok húsipari alkalmazásának jelentősége 
‒ Természetes burkolóanyagok jellemzése, fajtái, alkalmazása 
‒ Mesterséges burkolóanyagok jellemzése, fajtái, alkalmazása 
‒ Bevonatok, mártómasszák, nemespenészek 
Csomagolás: 
‒ A csomagolás célja 
‒ A csomagolóanyagok, illetve a csomagolástechnológia általi 
környezetterhelés csökkentésének lehetőségei 
‒ A csomagolással szemben támasztott követelmények 

o A csomagolóanyagok ismertetése 
o A húsiparban alkalmazott csomagolási módok 
o Legújabb csomagolási trendek 
o A csomagoláson alkalmazott jelölések 

‒ A csomagolás higiéniai előírásai 
‒ Csomagolóberendezések fajtái, működése, munkavédelmi és 
higiéniai előírásai 

6+1 

Húsipari 
termékcsoportok főbb 
termékeinek 
ismertetése 

Vörösáruk termékcsoportja 
Felvágottak termékcsoportja 
Füstölt-főtt kolbászok termékcsoportja 
Nyers-füstölt-érlelt kolbászok termékcsoportja: 
‒ Hagyományos érleléssel készült kolbászok, szalámifélék 
‒ Gyorsérlelésű kolbászok és szalámifélék 
Belsőségből készült töltelékes húskészítmények 
Sózott, pácolt termékek: 
‒ Étkezési szalonnák 
‒ Hagyományos pácolással készült darabolt, formázott 
termékek 
‒ Gyorspácolással készült termékek 
Hagyományos zsírgyártás és termékei 
Folyamatos zsírgyártás 

21+5 

Gyártástechnológiai 
műveletek és gépei 

Az aprítás technológiai művelete, berendezései, higiéniai és 
munkavédelmi előírásai  
A keverés-pépkészítés technológiai művelete, berendezései, 
higiéniai és munkavédelmi előírásai  
A finomaprítás technológiai művelete, berendezései, higiéniai 
és munkavédelmi előírásai  
A töltés-formázás technológiai művelete, berendezései, 
higiéniai és munkavédelmi előírásai  
A hőkezelés technológiai művelete, hőkezelési paraméterek, 
hőkezelő berendezések működése, higiéniai, munkavédelmi 
előírásai  
A visszahűtés műveletének jelentősége, a visszahűtés módjai  
A szárítás technológiai művelete, a klímaberendezések 
működése, higiéniai, munkavédelmi előírásai  
A füstölés technológiai művelete, füstölési módok, a 
füstölőberendezések működése, higiéniai, munkavédelmi 
előírásai  
Sózási-pácolási módok, a pácológépek fajtái, működése, 
munkavédelmi és higiéniai előírásai 

8+3 
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Gyártástechnológiai 
alapműveletek 
alkalmazása, 
berendezések 
üzemeltetése 

Gyártási anyagok előkészítése  
Anyagnorma szerinti kimérés, mérlegek, termékösszetétel-
kialakító berendezés alkalmazásával  
Az aprítás műveletének elvégzése aprítógép alkalmazásával 
(kockázógép, daráló, kutter)  
A keverés műveletének elvégzése keverőgép alkalmazásával 
(kutter, keverőgép)  
A töltés műveletének elvégzése töltőgép alkalmazásával 
Formázás elvégzése kézzel vagy klipszelőberendezés, 
pározógép alkalmazásával  
A hőkezelés műveletének elvégzése hőkezelő berendezéssel  
Visszahűtés elvégzése A sózás-pácolás műveletének elvégzése 
kézzel vagy pácológép alkalmazásával Füstölés elvégzése 
füstölőberendezés alkalmazásával A késztermék tárolása 

28+3 

Portfóliókészítés 

A vágási és csontozási, termékgyártási műveletek 
dokumentálása kép és/vagy videó formájában: Prezentáció 
készítése kép és/vagy videó felhasználásával vágástechnológia 
témakörben: 
 ‒ Vágóállat vágástechnológiájának bemutatása. A művelet 
során betartandó higiéniai és munkavédelmi előírások 
ismertetése Prezentáció készítése kép és/vagy videó 
felhasználásával darabolás-csontozás témakörben:  
‒ Vágóállatok kereskedelmi, vagy pácba darabolása, 
csontozása. A művelet során betartandó higiéniai és 
munkavédelmi előírások ismertetése. A húsrészek 
konyhatechnikai vagy pácolási felhasználásának ismertetése 
Prezentáció készítése kép és/vagy videó felhasználásával 
gyártástechnológia témakörben: 
 ‒ Szabadon választott termék gyártástechnológiájának 
részletes bemutatása kép és/vagy videó alkalmazásával. A 
gyártási folyamat higiéniai és munkavédelmi előírásainak 
ismertetése Fontosabb témazáró dolgozatok, otthoni vagy 
tanórai keretek között készített projektfeladatok Összefüggő 
szakmai gyakorlatokról vezetett munkanapló Bármilyen 
húsipari versenyen, külföldi szakmai gyakorlaton való 
részvétel bemutatása, oklevél, Europass-dokumentum, 
elismerés csatolása a portfólióhoz 

18+18 

Éves óraszám:  108+36 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
A képzés órakeretének 60%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani. 
 
 
Művelettani és technológiai számítások 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Technológiai és 
termelési számítások 

Gyártási veszteség kiszámítása 
Vágási, kitermelési számítások 
Gyártási anyagok mennyiségének kiszámítása anyagnorma 
felhasználásával 
Pácolási veszteség, pácolási többlet kiszámítása 
Gyártási, vágási kapacitás kiszámítása 
Vonalsebesség, vonalkapacitás számítása 

9+9 
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Műveletek 

Alapfogalmak, mértékegységek és átváltásuk, prefixumok 
Szétválasztó műveletek: 
‒ Csoportosítás, alapfogalmak 
‒ Ülepítés 
‒ A gravitációs ülepítés törvényszerűségei, alkalmazása, 
berendezései, alkalmazása a hús- és baromfiiparban 
‒ A centrifugális ülepítés törvényszerűségei, berendezései, 
alkalmazása a hús- és baromfiiparban 
‒ Feladatok gravitációs és centrifugális ülepítésre 
‒ A préselés törvényszerűségei, présgépek és alkalmazásuk a 
hús- és baromfiiparban 
Homogenizáló műveletek: 
‒ Az aprítás művelete, törvényszerűségei, aprítógépek és 
alkalmazásuk a hús- és baromfiiparban 
‒ A keverés fogalma, célja, törvényszerűségei, keverőtípusok 
és keverőgépek, alkalmazásuk a hús- és baromfiiparban 
‒ Az emulgeálás fogalma, törvényszerűségei, az emulziók 
stabilitását befolyásoló tényezők, emulgeátorok és 
emulgeálóberendezések, valamint alkalmazásuk 
 
 

27+27 

Éves óraszám:  36+36 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
 
Félsertés darabolása, csontozása 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Félsertés darabolás, 
csontozás 
gyártástechnológiai 
célra 

Sertésféltestek mennyiségi és minőségi átvétele: 
‒ Szállítási dokumentációk ellenőrzése 
‒ A sertésféltestek maghőmérsékletének és pH-értékének, a 
látható szennyeződések jelenlétének ellenőrzése, 
minőségbiztosítási rendszer utasításai szerinti átvétel 
végrehajtása. 
Adatok rögzítése az informatikai nyomonkövetési rendszerben 
Sertésféltestek gyártástechnológiai követelmények szerinti 
testtáji darabolása kéziszerszámok 
alkalmazásával.  
Higiéniai és munkavédelmi előírások a művelet végrehajtása 
során 
Sertés testtájak gyártástechnológiai követelmények szerinti 
csontozása kéziszerszámokkal 
Higiéniai és munkavédelmi előírások a művelet végrehajtása 
során 
A kicsontozott húsalapanyag minőségi osztályok előírásai 
szerinti kivágása (S95, S90, 
S80, S80k, S70, S70k, S60, S60k). A minőségi osztályok 
jelentése. Mirigyek, csontszilánkok, 
véres részek kivágása.  
Higiéniai és munkavédelmi előírások a művelet végrehajtása 
során 
Az előkészített gyártási alapanyagok hűtőtárolása a 
minőségbiztosítási rendszer előírásai szerint. A keletkező 
hulladékok gyűjtése, tárolása 

24 
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Bőrös félsertés 
darabolás, csontozás 
pácolási 
célra 

Sertésféltestek mennyiségi és minőségi átvétele 
‒ Szállítási dokumentációk ellenőrzése. 
‒ A sertésféltestek maghőmérsékletének és pH-értékének, a 
látható szennyeződések jelenlétének ellenőrzése, 
minőségbiztosítási rendszer utasításai szerinti átvétel. 
Adatok rögzítése az informatikai nyomonkövetési rendszerben 
Bőrös féltestek húsrészeiből előállítható pácolt termékek 
ismertetése, csoportosítása 
Sertésféltestek gyártástechnológiai követelmények szerinti 
testtáji darabolása kéziszerszámok alkalmazásával.  
Higiéniai és munkavédelmi előírások a művelet végrehajtása 
során 
Sertéstesttájak gyártástechnológiai követelmények szerinti 
csontozása, mirigyes, véres részek, csontszilánkok 
eltávolítása, formázása kéziszerszámokkal.  
Higiéniai és munkavédelmi előírások a művelet végrehajtása 
során 
Az előkészített pácolási alapanyagok hűtőtárolása a 
minőségbiztosítási rendszer előírásai szerint 
A keletkező hulladékok gyűjtése, tárolása 

24 

Tőke félsertés 
darabolás, csontozás 
kereskedelmi 
célra 

Sertésféltestek mennyiségi és minőségi átvétele 
‒ Szállítási dokumentációk ellenőrzése 
‒ A sertésféltestek maghőmérsékletének és pH-értékének, a 
látható szennyeződések jelenlétének ellenőrzése, 
minőségbiztosítási rendszer utasításai szerinti átvétel. 
Adatok rögzítése az informatikai nyomonkövetési rendszerben 
Sertésféltestek kereskedelmi értékesítési követelmények 
szerinti testtáji darabolása kéziszerszámok alkalmazásával. 
Higiéniai és munkavédelmi előírások a művelet végrehajtása 
során 
Sertéstesttájak kereskedelmi értékesítési követelmények 
szerinti csontozása, mirigyes, véres részek, csontszilánkok 
eltávolítása kéziszerszámok alkalmazásával.  
Higiéniai és munkavédelmi előírások a művelet végrehajtása 
során 
A húsrészek konyhatechnikai felhasználása 
Az előkészített alapanyagok minőségbiztosítási rendszer 
előírásai szerinti hűtőtárolása. A keletkező hulladékok 
gyűjtése, tárolása 

24 

Éves óraszám:  72 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani. 
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Marhanegyed darabolása, csontozása 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Marha első negyed 
darabolás, csontozás 
gyártástechnológiai 
célra 

Marhanegyedtest mennyiségi és minőségi átvétele 
‒ Szállítási dokumentációk ellenőrzése 
‒ A marhanegyedtestek maghőmérsékletének és pH-
értékének, a látható szennyeződések jelenlétének ellenőrzése, 
átvétel végrehajtása a minőségbiztosítási rendszer utasításai 
szerint. Adatok rögzítése az informatikai nyomonkövetési 
rendszerben 
Marhanegyedtest testtáji darabolása kéziszerszámok 
alkalmazásával, a gyártástechnológiai követelmények szerint. 
Higiéniai és munkavédelmi előírások a művelet végrehajtása 
során 
Marhatesttájak csontozása kéziszerszámokkal, a 
gyártástechnológiai követelmények szerint. 
Higiéniai és munkavédelmi előírások a művelet végrehajtása 
során. A csontozás során keletkező hulladékok gyűjtése, 
tárolása 
A kicsontozott húsalapanyag kivágása a minőségi osztályok 
előírásai szerint (M95, M90, M80, M80k, M70, M70k, M60, 
M60k). A minőségi osztályok jelentése Mirigyek, 
csontszilánkok, véres részek kivágása. Higiéniai és 
munkavédelmi előírások a művelet végrehajtása 
során 
Az előkészített gyártási alapanyagok hűtőtárolása a 
minőségbiztosítási rendszer előírásai 
szerint 

14 

Marha első negyed 
darabolás, csontozás 
kereskedelmi célra 

Marhanegyedtest mennyiségi és minőségi átvétele 
‒ Szállítási dokumentációk ellenőrzése 
‒ A marhanegyedtestek maghőmérsékletének és pH-
értékének, a látható szennyeződések jelenlétének ellenőrzése, 
átvétel végrehajtása a minőségbiztosítási rendszer utasításai 
szerint. Adatok rögzítése az informatikai nyomonkövetési 
rendszerben 
Marhanegyedtest testtáji darabolása kéziszerszámok 
alkalmazásával, a kereskedelmi értékesítési követelmények 
szerint. Higiéniai és munkavédelmi előírások a művelet 
végrehajtása során 
Marhanegyedtest kereskedelmi értékesítési követelmények 
szerinti csontozása, mirigyes, véres részek, csontszilánkok 
eltávolítása kéziszerszámok alkalmazásával. Higiéniai és 
munkavédelmi előírások a művelet végrehajtása során. A 
csontozás során keletkező hulladékok gyűjtése, tárolása 
A húsrészek konyhatechnikai felhasználása 
Az előkészített alapanyagok hűtőtárolása a minőségbiztosítási 
rendszer előírásai szerint 

14 

Marha hátsó negyed 
darabolás, csontozás 
gyártástechnológia 
célra 

Marhanegyedtest mennyiségi és minőségi átvétele 
‒ Szállítási dokumentációk ellenőrzése 
‒ A marhanegyedtestek maghőmérsékletének és pH-
értékének, a látható szennyeződések jelenlétének ellenőrzése, 
átvétel végrehajtása a minőségbiztosítási rendszer utasításai 
szerint. Adatok rögzítése az informatikai nyomonkövetési 
rendszerben 
Marhanegyedtest testtáji darabolása kéziszerszámok 
alkalmazásával, a gyártástechnológiai követelmények szerint. 
Higiéniai és munkavédelmi előírások a művelet végrehajtása 

13 
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során 
Marhatesttájak gyártástechnológiai követelmények szerinti 
csontozása kéziszerszámokkal. 
Higiéniai és munkavédelmi előírások a művelet végrehajtása 
során. A csontozás során keletkező hulladékok gyűjtése, 
tárolása 
A kicsontozott húsalapanyag kivágása a minőségi osztályok 
előírásai szerint. Mirigyek, csontszilánkok, véres részek 
kivágása (M95, M90, M80, M80k, M70, M70k, M60, M60k). 
A minőségi osztályok jelentése. Higiéniai és munkavédelmi 
előírások a művelet végrehajtása során 
Az előkészített gyártási alapanyagok hűtőtárolása a 
minőségbiztosítási rendszer előírásai szerint. 

Marha hátsó negyed 
darabolás, csontozás 
kereskedelmi célra 

Marhanegyedtest mennyiségi és minőségi átvétele 
‒ Szállítási dokumentációk ellenőrzése 
‒ A marhanegyedtestek maghőmérsékletének és pH-
értékének, a látható szennyeződések jelenlétének ellenőrzése, 
átvétel végrehajtása a minőségbiztosítási rendszer utasításai 
szerint. Adatok rögzítése az informatikai nyomonkövetési 
rendszerben 
Marhanegyedtest testtáji darabolása kéziszerszámok 
alkalmazásával, a kereskedelmi értékesítési követelmények 
szerint. Higiéniai és munkavédelmi előírások a művelet 
végrehajtása során 
Marhanegyedtest kereskedelmi értékesítési követelmények 
szerinti csontozása, mirigyes, véres részek, csontszilánkok 
eltávolítása kéziszerszámok alkalmazásával. Higiéniai és 
munkavédelmi előírások a művelet végrehajtása során. A 
csontozás során keletkező hulladékok gyűjtése, tárolása 
A húsrészek konyhatechnikai felhasználása 
Az előkészített alapanyagok hűtőtárolása a minőségbiztosítási 
rendszer előírásai szerint 

13 

Éves óraszám:  54 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani. 
 
Sovány- és vízibaromfi darabolása, csontozása 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Soványbaromfi 
kereskedelmi 
darabolás, csontozás 

Soványbaromfitestek mennyiségi és minőségi átvétele 
‒ Szállítási dokumentációk ellenőrzése 
‒ Maghőmérséklet, pH-érték és a látható szennyeződések 
jelenlétének ellenőrzése, átvétel végrehajtása a 
minőségbiztosítási rendszer utasításai szerint. Adatok 
rögzítése az informatikai nyomonkövetési rendszerben 
Soványbaromfi testtáji darabolása kéziszerszám 
alkalmazásával, a kereskedelmi értékesítés követelményei 
szerint. Comb, mell csontozása és filézése kéziszerszám 
alkalmazásával 
A művelettel kapcsolatos higiéniai és munkabiztonsági 
előírások 

9 
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Vízibaromfi 
kereskedelmi 
darabolás, csontozás 

Vízibaromfitestek mennyiségi és minőségi átvétele 
‒ Szállítási dokumentációk ellenőrzése 
‒ Maghőmérséklet, pH–érték és a látható szennyeződések 
jelenlétének ellenőrzése, átvétel végrehajtása a 
minőségbiztosítási rendszer utasításai szerint. Adatok 
rögzítése az informatikai nyomonkövetési rendszerben 
Vízibaromfi testtáji darabolása kéziszerszám alkalmazásával, 
a kereskedelmi értékesítés követelményei szerint. Comb, mell 
csontozása és filézése kéziszerszám alkalmazásával 
A művelettel kapcsolatos higiéniai és munkabiztonsági 
előírások. A csontozás során keletkező hulladékok gyűjtése, 
tárolása 

9 

Éves óraszám:  18 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani. 
 
Késztermékvizsgálat 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 
Húskészítmények 
érzékszervi bírálata A húskészítmények érzékszervi minősítésének módszere 8 

Érzékszervi bírálatok 
eredményeinek 
matematikai-
statisztikai vizsgálata 

Az érzékszervi bírálatok matematikai-statisztikai 
vizsgálatának módszerei 2 

Húskészítmények 
szárazanyag-
tartalmának vizsgálata 

 
A szárazanyag-tartalom vizsgálatának módszerei 
 
 

6 

Húskészítmények 
sótartalmának 
meghatározása 

Sótartalom meghatározása hagyományos titrálással 6 

Pácoldat sűrűségének 
meghatározása 

Pácoldat sűrűségének meghatározása areométerrel és 
fokolóval 6 

Sűrűségmérés 
módszere Sűrűségmérés piknométerrel 10 

Fehérjetartalom 
meghatározása A fehérjetartalom meghatározásának módszere 10 

Zsírtartalom 
meghatározása Zsírtartalom meghatározása Soxhlet-módszerrel 12 

Sótartalom 
meghatározása Sótartalom meghatározása konduktometriás módszerrel 12 

Nitrittartalom 
meghatározása Spektrofotometriás nitrittartalom-meghatározás 18 

Éves óraszám:  90 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani. 
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Gazdasági és vállalkozási ismeretek 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Gazdasági alapismeret 

Gazdaság fogalma, működése.  
Szükségletek, áru és szolgáltatás fajtái.  
A pénz fogalma, áramlása, szerepe a gazdaság működésében. 
Az állam szerepe a gazdaság szabályozásában.  
Jogszabályok hierarchiája.  
Vagyon, mérlegek, leltárak.  
Adózási alapok. Adófajták, adónemek. 
Szerződések fajtái, kötelmi jog.  
A kereskedelem fogalma, fajtái.  
Tárgyi és személyi erőforrások.  
Munkaerő.  
A munkaviszony fogalma, munkaszerződések.  
Bér és juttatás. 
Munkaviszony létesítése, módosítása, fajtái.  
A munkavállaló jogai és kötelességei, a munkáltató jogai és 
kötelességei.  
Munkaügyi jogorvoslati lehetőségek. 

24 

Vállalkozás alapítása 

Vállalkozás típusa, szerepük a gazdaság működtetésében. 
Egyéni és társas vállalkozások. 
Vállalkozások tőkeigénye. Tevékenységi körök. 
Vállalkozások alapítása, hatósági eljárások. 
Társaságok, társasági szerződések.  
Székhely és telephely létesítése.  
Bejelentési kötelezettségek 

12 

Éves óraszám:  36 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani. 
 
 
Üzemvezetési ismeretek 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Tervezés és szervezés 

A tervezés szabályai és műveletei. A tervezés tervezése. 
Tervkészítés műveletei (információ gyűjtés, összegzés, 
elemzés, fontossági sorrend, PDCA logika, tervkészítés, 
egyeztetés. 
Szervezési ismeretek, szükséglet felmérés, elemzés, 
döntéshozatali módszerek, projekt vezetések. 
Egyeztetések moderálása. 

20 

Kommunikáció és 
vezetési ismeretek 

A kommunikáció alapelvei. Kommunikációs csatornák. 
Kommunikációs eszközök. A zaj, annak szűrése. Kódolás, 
dekódolás. Hatékony tartalomszűrés.  
Kommunikációs gyakorlatok. Kommunikációs stílusok. 
A konfliktus és fajtái. Konfliktuskezelési technikák. 
Konfliktus veszélyei.  
Vezetői módszerek, stílusok. Vezetői döntési folyamatok. 
Vezetői gyakorlatok. 
 

16 

Éves óraszám:  36 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
A képzés órakeretének 50%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani.  
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Egybefüggő szakmai gyakorlat 
 

 
 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 
Vágástechnológiák Vágástechnológiai műveleteket végez a szennyes és a tiszta 

övezetben 
21 

Darabolás, csontozás 

Állati test ipari célú darabolása 21 
Kereskedelmi húsrészek előállítása 21 
Húsrészek ipari csontozása, osztályozása a Magyar 
Élelmiszerkönyv előírása szerint 28 

Húsipari 
alapműveletek 

Gyártástechnológiai alapműveletek alkalmazása, 
berendezések üzemeltetése 21 

Kereskedelmi 
értékesítés Elvégzi a hűtőpult berendezését, kiszolgálja a vevőt 27 

Tervezés és szervezés 
Tervkészítés műveletei (információ gyűjtés, összegzés, 
elemzés, tervkészítés, egyeztetés.) 
 

21 

Éves óraszám:  160 
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2/14. ÉVFOLYAM ÓRATERVE 
31 hét /tanév 

 
Munkavállalói idegen nyelv 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Az álláskeresés 
lépései, 
álláshirdetések 

A tanuló megismeri az álláskeresés lépéseit, és megtanulja az 
ahhoz kapcsolódó szókincset idegen nyelven (végzettségek, 
egyéb képzettségek, megkövetelt tulajdonságok, szakmai 
gyakorlat stb.).  
Képessé válik a szakmájához kapcsolódó álláshirdetések 
megértésére, és fel tudja ismerni, hogy saját végzettsége, 
képzettsége, képességei mennyire felelnek meg az 
álláshirdetés követelményeinek.  
Az álláshirdetésnek és szakmájának megfelelően begyakorolja 
az egyszerűbb, álláskereséssel kapcsolatos űrlapok helyes 
kitöltését.  
Az álláshirdetések és az űrlapok szövegének olvasása során a 
receptív kompetencia fejlesztése történik (olvasott szöveg 
értése), az űrlapkitöltés során pedig produktív kompetenciákat 
fejlesztünk (íráskészség). 

10 

Önéletrajz és 
motivációs levél 

A tanuló megtanulja az önéletrajzok típusait, azok tartalmi és 
formai követelményeit, tipikus szófordulatait. Képessé válik 
saját maga is a nyelvi szintjének megfelelő helyességgel és 
igényességgel, önállóan megfogalmazni önéletrajzát.  
Megismeri az állás megpályázásához használt hivatalos levél 
tartami és formai követelményeit.  
Begyakorolja a gyakran használt tipikus szófordulatokat, 
szakmájában használt gyakori kifejezéseket, valamint a 
szakmája gyakorlásához szükséges kulcsfontosságú 
kompetenciák kifejezéseit idegen nyelven.  
Az álláshirdetések alapján begyakorolja, hogyan lehet az adott 
hirdetéshez igazítani levelének tartalmát. 

20 

„Small talk” – 
általános társalgás 

A small talk elengedhetetlen része minden beszélgetésnek, így 
az állásinterjúnak is.  
Segíti a beszélgetésben részt vevőket ráhangolódni a tényleges 
beszélgetésre, megtöri a kínos csendet, oldja a feszültséget, 
segít a beszélgetés gördülékeny menetének fenntartásában és a 
beszélgetés lezárásában.  
Fontos, hogy a small talk során érintett témák semlegesek 
legyenek a beszélgetőpartnerek számára, és az adott 
szituációhoz, fizikai környezethez passzoljanak.  
Ilyen tipikus témák lehetnek pl. időjárás, közlekedés 
(odajutás, parkolás, épületen belüli tájékozódás), étkezési 
lehetőségek (cégnél, környéken), család, hobbi, szabadidő 
(szórakozás, sport).  
A tanulók begyakorolják a kérdésfeltevést és a beszélgetésben 
való aktív részvétel szabályait, fordulatait. Az állásinterjút 
megelőzően gyakran telefonos egyeztetésre is sor kerül, ezért 
a tanulónak fontos a telefonbeszélgetések szabályait és 
fordulatait is megismernie, elsajátítania.  
A témakör során elsősorban a tanulók produktív 
kompetenciája fejlődik (beszédkészség), de a témához 
kapcsolódó internetes videók és egyéb hanganyagok 
hallgatása során receptív készségeik is fejlődnek (hallás utáni 
értés). 

10 
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Állásinterjú 

A témakör végére a tanuló képes viszonylagos 
folyékonysággal, hatékony kommunikációt folytatni az 
állásinterjú során.  
Be tud mutatkozni szakmai vonatkozással is. Elsajátítja azt a 
szakmai jellegű szókincset, amely alkalmassá teszi arra, hogy 
a munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon.  
Ki tudja emelni erősségeit, és kérdéseket tud feltenni a 
betölteni kívánt munkakörrel kapcsolatosan.  
A témakör tanulása során elsajátítja a közvetlenül a 
szakmájára vonatkozó, gyakran használt kifejezéseket.  
A témakör tanítása során az állásinterjú lefolytatásán kívül 
fontos, hogy a tanuló ismerje a munkaszerződés azon 
szakkifejezéseit, részeit is, amelyek szakmájához kötődhetnek.  
A munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása és 
fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját 
munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és 
értelmezze.  
A témakör során elsősorban a tanuló produktív kompetenciája 
fejlődik (beszédkészség), de a témához kapcsolódó videók és 
egyéb hanganyagok hallgatása során a receptív készségek is 
fejlődnek (hallás utáni értés), valamint a munkaszerződés-
minták szövegének olvasása során az olvasott szövegértés is 
fejleszthető. 

20 

Portfólió előkészítése A vizsgakövetelmények alapján előírt portfólióba kerülő 
anyagok elkészítése. 2 

Éves óraszám:   62 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 

 

Mikrobiológiai és minőségbiztosítási ismeretek  
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Mikroorganizmusok 
csoportosítása 

Baktériumok jellemzése 
Vírusok jellemzése 
Gombák jellemzése 
Élősködők, paraziták jellemzése 
Prionok jellemzése 

5+1 

Mikroorganizmusok 
életműködése 

A víz jelentősége a mikroorganizmusok életműködésében 
Az oxigén jelentősége a mikroorganizmusok életműködésében 
Aerob, anaerob mikroorganizmusok 
A hőmérséklet jelentősége a mikroorganizmusok 
életműködésében. A mikroorganizmusok csoportosítása 
hőtűrésük szerint 
A pH jelentősége a mikroorganizmusok életműködésében 
A tápanyag jelentősége a mikroorganizmusok 
életműködésében 

5+2 

Patogén és romlást 
okozó 
mikroorganizmusok 

A hús- és baromfiiparban előforduló legfontosabb betegséget 
okozó mikroorganizmusok 
ismertetése (Cl. botulinum, L. monocytogenes, Salmonella) 
A hús- és baromfiiparban előforduló legfontosabb romlásokat 
okozó mikroorganizmusok 
(Pseudomonas, Micrococcus, Staphylococcus, penészgombák) 
Indikátor mikroorganizmusok jelentősége 

5+2 

Húsiparban 
alkalmazott hasznos 
mikroorganizmusok 

A hús- és baromfiipari gyártástechnológiában alkalmazott 
színtenyészetek, nemespenészek 2+1,5 
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Tisztító és fertőtlenítő 
szerek hatása a 
mikroorganizmusokra 

A tisztítás és fertőtlenítés jelentősége 
Tisztító- és fertőtlenítőszerekkel szemben támasztott 
követelmények 
A tisztítás és fertőtlenítés folyamata 

3+2 

Mikroorganizmus 
szaporodás gátlására 
és/vagy elpusztítására 
alkalmazott eljárások 

A hús- és baromfiiparban alkalmazott tartósító eljárások 5+2 

Állatbetegségek 

Emberre veszélyes sertés-, szarvasmarha- és 
baromfibetegségek 
Emberre nem veszélyes sertés-, szarvasmarha- és 
baromfibetegségek 

3+1 

Élelmiszerbiztonság 
Az élelmiszer-biztonság alapjai, GHP, GMP 
A gyártásközi és késztermék-minőségellenőrzés módjai és 
jelentősége 

8+3 

Élelmiszerbiztonsági 
rendszerek 

Az élelmiszer-biztonság jogszabályi háttere 
HACCP-rendszer alapfogalmai, alapelvei 
Kritikus pontok meghatározása sertés-, marha- és 
baromfivágás esetében 
Élelmiszer-biztonságot veszélyeztető tényezők: 
− Biológiai veszélyek;  
− Kémiai veszélyek 
− Fizikai veszélyek 
Az ISO minőségbiztonsági rendszer alapelvei 
ISF- és BRC-rendszerek alapelvei 
Azonosíthatóság, nyomonkövethetőség (QR, Vonalkód, 
RFID) 

10,5+1 

Éves óraszám:  46,5+15,5 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
Vágóállat-ismeret  
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

A vágóállatok 
szervezetének 
felépítése 

Vágóállatok szöveteinek csoportosítása, jellemzése 
Vágóállatok testüregei, szervei, ehető belső szervei 
Vágóállatok szervrendszere 
Vágóállatok mozgásszervrendszere 
A sertés csontvázának felépítése, fej, törzs, végtagok csontjai 
A szarvasmarha csontvázának felépítése, fej, törzs, végtagok 
csontjai 
A baromfi csontvázának felépítése, fej, törzs, végtagok 
csontjai 

15,5+15,5 

Éves óraszám:  15,5+15,5 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
Vágástechnológiai alapműveletek és gépek 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Vágóállat felvásárlás, 
vágóállatok szállítása, 
vágás előkészítése 

A felvásárlás fogalma, eleme, dokumentációk 
A felvásárlás minőségi követelményei 
A felvásárlási szerződés elemei, bemutatása 
A vágóállatok szállításának minőségi, állatvédelmi 
követelményei 
A szállítójárművekkel szemben támasztott követelmények 
Szállítási dokumentációk 
A pihentetés hatásai 
Az itatás, koplaltatás jelentősége 
A testtisztítás jelentősége 
Állategészségügyi ellenőrzés 

5+5 
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Kábítás 

A kábítás előtti teströgzítés jelentősége 
A teströgzítő berendezések fajtái, működése, munkavédelmi 
előírások 
A kábítás műveletének célja 
A roncsolást okozó kábítás jelentősége, kábítási módok, 
higiéniai és munkavédelmi előírások, kábítási hibák 
Roncsolást okozó kábítóeszközök és berendezések fajtái, 
működésük, munkavédelmi és higiéniai előírások 
A roncsolást nem okozó kábítás jelentősége, kábítási módok, 
higiéniai és munkavédelmi előírások, kábítási hibák 
Roncsolást nem okozó kábítóeszközök és berendezések fajtái, 
működésük, munkavédelmi és higiéniai előírások 

6+7 

Szúrás, elvéreztetés 

A szúrás, elvéreztetés műveletének célja 
A szúrás művelete, a szúrási pontok helye 
Nyitott rendszerű szúrás-elvéreztetés művelete, higiéniája 
Nyitott rendszerű szúrás-elvéreztetés eszközei, berendezései 
Zárt rendszerű szúrás-elvéreztetés művelete, higiéniája 
Zárt rendszerű szúrás-elvéreztetés eszköze, berendezései 
Szúrási és elvéreztetési testhelyzetek 
Szúrási és elvéreztetési hibák és következményeik 
A szúrás során kinyerhető vérmennyiség kiszámítása 
A szúrás és elvéreztetés higiéniai és munkabiztonsági előírásai 

3+4 

Szőrzet eltávolítás, 
bőrfejtés, tollazat 
eltávolítás 

Szőrzet eltávolítása: 
‒ A forrázás előtti testmosás jelentősége, módja, berendezései 
‒ A forrázás célja, forrázási módok, forrázási hibák, 
forrázóberendezések 
‒ A forrázás higiéniai előírásai 
‒ A kopasztás célja, kopasztóberendezések 
‒ A perzselés célja, perzselőberendezések, perzselési hibák 
‒ Az utótisztítás célja, utótisztító berendezések 
Bőrfejtés: 
‒ A bőrfejtés célja 
‒ A bőrfejtés módjai, részműveletei, bőrfejtő berendezések 
‒ A bőrfejtés higiéniai előírásai 
A tollazat eltávolítása: 
‒ A forrázás előtti kábítás, testmosás jelentősége, módja, 
berendezései 
‒ A forrázás célja, forrázási módok, forrázási hibák, 
forrázóberendezések 
‒ A forrázás higiéniai előírásai 
‒ A kopasztás célja, kopasztóberendezések 
‒ A paraffinozás célja, műveletének előírásai, 
paraffinozóberendezések 
‒ A perzselés célja, alkalmazása, perzselőberendezések 
‒ Az utótisztítás célja, utótisztító berendezések 

6+7 

Belsőszervek, 
bélgarnitúra 
eltávolítás 

A műveletek célja, sorrendje, a szegyhasító fűrész 
A belső szervek eltávolításának általános előírása 
A művelet higiéniája, műveleti hibák 

2+4 

Hasítás 
A hasítás célja, hasítási módok 
A hasítás eszközei, berendezései, hasítási hibák 
A hasítás higiéniai és munkavédelmi előírásai 

2+1 

Húsvizsgálat 
A húsvizsgálat célja, az élelmiszer-biztonsági jelentősége 
Csarnoki és laboratóriumi vizsgálatok, közegészségügyi 
minősítés 

2+1 

Mérlegelés, minősítés 
Mérlegelés, a S/EUROP-minősítés célja, jelentősége 
A S/EUROP-minősítés menete, jelölése 
A baromfi objektív minősítése 

2+1 
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Hűtés 

Az állati testek hűtésének célja 
Hűtési módok: 
‒ hagyományos 
‒ gyors 
‒ ultragyors 
A baromfihűtés, -fagyasztás módjai 
A hűtés berendezései, munkavédelmi előírásai, kompresszoros 
hűtési körfolyamat 

3+1 

Éves óraszám:  31+31 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 

Gyártástechnológiai alapműveletek és gépek  
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Gyártástechnológiai 
műveletek és gépek 

Az aprítás technológiai művelete, berendezései, higiéniai és 
munkavédelmi előírásai 
A keverés-pépkészítés technológiai művelete, berendezései, 
higiéniai és munkavédelmi előírásai  
A finomaprítás technológiai művelete, berendezései, higiéniai és 
munkavédelmi előírásai  
A töltés-formázás technológiai művelete, berendezései, higiéniai 
és munkavédelmi előírásai 
A hőkezelés technológiai művelete, hőkezelési paraméterek, 
hőkezelő berendezések működése, higiéniai, munkavédelmi 
előírásai 
A visszahűtés műveletének jelentősége, a visszahűtés módjai 
A szárítás technológiai művelete, a klímaberendezések 
működése, higiéniai, munkavédelmi előírásai 
A füstölés technológiai művelete, füstölési módok, a 
füstölőberendezések működése, higiéniai, munkavédelmi 
előírásai 
Sózási-pácolási módok, a pácológépek fajtái, működése, 
munkavédelmi és higiéniai előírásai 

24+6 

Gyártástechnológiai 
alapműveletek 
alkalmazása, a 
berendezések 
üzemeltetése 

Gyártási anyagok előkészítése 
Anyagnorma szerinti kimérés, mérlegek, termékösszetétel-
kialakító berendezés alkalmazásával 
Az aprítás műveletének elvégzése aprítógép alkalmazásával 
(kockázógép, daráló, kutter) 
A keverés műveletének elvégzése keverőgép alkalmazásával 
(kutter, keverőgép) 
A töltés műveletének elvégzése töltőgép alkalmazásával 
Formázás elvégzése kézzel vagy klipszelőberendezés, pározógép 
alkalmazásával 
A hőkezelés műveletének elvégzése hőkezelő berendezéssel 
Visszahűtés elvégzése 
A sózás-pácolás műveletének elvégzése kézzel vagy pácológép 
alkalmazásával 
Füstölés elvégzése füstölőberendezés alkalmazásával 
A késztermék tárolása 

22,5+10 
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Portfóliókészítés 

A vágási és csontozási, termékgyártási műveletek dokumentálása 
kép és/vagy videó formájában: 
Prezentáció készítése kép és/vagy videó felhasználásával 
vágástechnológia témakörben: 
‒ Vágóállat vágástechnológiájának bemutatása. A művelet során 
betartandó higiéniai és munkavédelmi előírások ismertetése 
Prezentáció készítése kép és/vagy videó felhasználásával 
darabolás-csontozás témakörben: 
‒ Vágóállatok kereskedelmi, vagy pácba darabolása, csontozása. 
A művelet során betartandó 
higiéniai és munkavédelmi előírások ismertetése. A húsrészek 
konyhatechnikai vagy pácolási felhasználásának ismertetése 
Prezentáció készítése kép és/vagy videó felhasználásával 
gyártástechnológia témakörben: 
‒ Szabadon választott termék gyártástechnológiájának részletes 
bemutatása kép és/vagy videó alkalmazásával. A gyártási 
folyamat higiéniai és munkavédelmi előírásainak ismertetése 
Fontosabb témazáró dolgozatok, otthoni vagy tanórai keretek 
között készített projektfeladatok 
Összefüggő szakmai gyakorlatokról vezetett munkanapló 
Bármilyen húsipari versenyen, külföldi szakmai gyakorlaton való 
részvétel bemutatása, oklevél, 
Europass-dokumentum, elismerés csatolása a portfólióhoz 

31+15 

Éves óraszám:  77,5+31 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
A képzés órakeretének 60%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani. 
 
Művelettani és technológiai számítások  
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Technológiai és 
termelési számítások 

Gyártási veszteség kiszámítása 
Vágási, kitermelési számítások 
Gyártási anyagok mennyiségének kiszámítása anyagnorma 
felhasználásával 
Pácolási veszteség, pácolási többlet kiszámítása 
Gyártási, vágási kapacitás kiszámítása 
Vonalsebesség, vonalkapacitás számítása 

20+20 

Műveletek 

Kalorikus műveletek: 
‒ Alapfogalmak 
‒ A hőterjedés egyszerű és összetett formái (hővezetés, 
hőáramlás, hősugárzás, hőátadás, hőátbocsátás szerepe, 
jelentősége a hús- és baromfiipari termékek előállítása során) 
‒ A hőcserélés fogalma, lemezes hőcserélő működése, 
alkalmazása a hús- és baromfiiparban 
‒ A hőcserélés hő- és anyagmérlege 
‒ Hőcserélési feladatmegoldások (t leolvasása 
nomogramról, meghatározása ellen-, egyen- és keresztáramú 
hőcserélő esetén), fűtőközeg hőmérsékletének, nyomásának, 
kondenzációs hőjének leolvasása (interpolálás) 
‒ A hűtés, fagyasztás művelete, lejátszódó folyamatok, hatása. 
Az elvonandó hőmennyiség meghatározása. Hűtő- és 
fagyasztóberendezések a hús- és baromfiiparban 
‒ Feladatmegoldások 
Anyagátadási műveletek: 
‒ Diffúzió és ozmózis fogalma, törvényszerűségei, hús- és 
baromfiipari jelentősége 
‒ Szárítás, fogalma, célja, lejátszódó folyamatai 
‒ A szárító levegő tulajdonságai, a Mollier-féle h-y diagram és 

26,5+26,5 
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alkalmazása 
‒ Vízkötés módjai az élelmiszerekben, ERP 
‒ A száradás folyamata, szakaszai 
‒ A szárítás anyag- és hőmérlege 
‒ Mollier-féle h-y diagram alkalmazása, a szárítólevegő 
állapothatározóinak leolvasása, a szárítólevegő 
állapothatározói a kalorifer előtt, után és a szárítás előtt, után ‒ 
A szárítmány mennyiségének és nedvességtartalmának 
meghatározása 
‒ Szárító- és klímaberendezések 
 

Éves óraszám:  46,5+46,5 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 

 

Félsertés darabolása, csontozása 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Félsertés darabolás, 
csontozás 
gyártástechnológiai 
célra 

Sertésféltestek mennyiségi és minőségi átvétele: 
‒ Szállítási dokumentációk ellenőrzése 
‒ A sertésféltestek maghőmérsékletének és pH-értékének, a 
látható szennyeződések jelenlétének ellenőrzése, 
minőségbiztosítási rendszer utasításai szerinti átvétel 
végrehajtása. 
Adatok rögzítése az informatikai nyomonkövetési rendszerben 
Sertésféltestek gyártástechnológiai követelmények szerinti 
testtáji darabolása kéziszerszámok alkalmazásával. Higiéniai és 
munkavédelmi előírások a művelet végrehajtása során 
Sertés testtájak gyártástechnológiai követelmények szerinti 
csontozása kéziszerszámokkal 
Higiéniai és munkavédelmi előírások a művelet végrehajtása 
során 
A kicsontozott húsalapanyag minőségi osztályok előírásai 
szerinti kivágása (S95, S90, S80, S80k, S70, S70k, S60, S60k). A 
minőségi osztályok jelentése. Mirigyek, csontszilánkok, véres 
részek kivágása. Higiéniai és munkavédelmi előírások a művelet 
végrehajtása során 
Az előkészített gyártási alapanyagok hűtőtárolása a 
minőségbiztosítási rendszer előírásai szerint. A keletkező 
hulladékok gyűjtése, tárolása 

27,5 

Bőrös félsertés 
darabolás, csontozás 
pácolási 
célra 

Sertésféltestek mennyiségi és minőségi átvétele 
‒ Szállítási dokumentációk ellenőrzése. 
‒ A sertésféltestek maghőmérsékletének és pH-értékének, a 
látható szennyeződések jelenlétének ellenőrzése, 
minőségbiztosítási rendszer utasításai szerinti átvétel. 
Adatok rögzítése az informatikai nyomonkövetési rendszerben 
Bőrös féltestek húsrészeiből előállítható pácolt termékek 
ismertetése, csoportosítása 
Sertésféltestek gyártástechnológiai követelmények szerinti 
testtáji darabolása kéziszerszámok alkalmazásával. Higiéniai és 
munkavédelmi előírások a művelet végrehajtása során 
Sertéstesttájak gyártástechnológiai követelmények szerinti 
csontozása, mirigyes, véres részek, csontszilánkok eltávolítása, 
formázása kéziszerszámokkal. Higiéniai és munkavédelmi 
előírások a művelet végrehajtása során 
Az előkészített pácolási alapanyagok hűtőtárolása a 
minőségbiztosítási rendszer előírásai szerint 
A keletkező hulladékok gyűjtése, tárolása 

25 
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Tőke félsertés 
darabolás, csontozás 
kereskedelmi 
célra 

Sertésféltestek mennyiségi és minőségi átvétele 
‒ Szállítási dokumentációk ellenőrzése 
‒ A sertésféltestek maghőmérsékletének és pH-értékének, a 
látható szennyeződések jelenlétének ellenőrzése, 
minőségbiztosítási rendszer utasításai szerinti átvétel. 
Adatok rögzítése az informatikai nyomonkövetési rendszerben 
Sertésféltestek kereskedelmi értékesítési követelmények szerinti 
testtáji darabolása kéziszerszámok alkalmazásával. Higiéniai és 
munkavédelmi előírások a művelet végrehajtása során 
Sertéstesttájak kereskedelmi értékesítési követelmények szerinti 
csontozása, mirigyes, véres részek, csontszilánkok eltávolítása 
kéziszerszámok alkalmazásával. Higiéniai és munkavédelmi 
előírások a művelet végrehajtása során 
A húsrészek konyhatechnikai felhasználása 
Az előkészített alapanyagok minőségbiztosítási rendszer előírásai 
szerinti hűtőtárolása. A keletkező hulladékok gyűjtése, tárolása 

25 

Éves óraszám:  77,5 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani. 

 

Marhanegyed darabolása, csontozása 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Marha első negyed 
darabolás, csontozás 
gyártástechnológiai 
célra 

Marhanegyedtest mennyiségi és minőségi átvétele 
‒ Szállítási dokumentációk ellenőrzése 
‒ A marhanegyedtestek maghőmérsékletének és pH-
értékének, a látható szennyeződések jelenlétének ellenőrzése, 
átvétel végrehajtása a minőségbiztosítási rendszer utasításai 
szerint. Adatok rögzítése az informatikai nyomonkövetési 
rendszerben 
Marhanegyedtest testtáji darabolása kéziszerszámok 
alkalmazásával, a gyártástechnológiai követelmények szerint. 
Higiéniai és munkavédelmi előírások a művelet végrehajtása 
során 
Marhatesttájak csontozása kéziszerszámokkal, a 
gyártástechnológiai követelmények szerint. 
Higiéniai és munkavédelmi előírások a művelet végrehajtása 
során. A csontozás során keletkező hulladékok gyűjtése, 
tárolása 
A kicsontozott húsalapanyag kivágása a minőségi osztályok 
előírásai szerint (M95, M90, M80, M80k, M70, M70k, M60, 
M60k). A minőségi osztályok jelentése Mirigyek, 
csontszilánkok, véres részek kivágása. Higiéniai és 
munkavédelmi előírások a művelet végrehajtása 
során 
Az előkészített gyártási alapanyagok hűtőtárolása a 
minőségbiztosítási rendszer előírásai szerint 

14 

Marha első negyed 
darabolás, csontozás 
kereskedelmi célra 

Marhanegyedtest mennyiségi és minőségi átvétele 
‒ Szállítási dokumentációk ellenőrzése 
‒ A marhanegyedtestek maghőmérsékletének és pH-
értékének, a látható szennyeződések jelenlétének ellenőrzése, 
átvétel végrehajtása a minőségbiztosítási rendszer utasításai 
szerint. Adatok rögzítése az informatikai nyomonkövetési 
rendszerben 
Marhanegyedtest testtáji darabolása kéziszerszámok 
alkalmazásával, a kereskedelmi értékesítési követelmények 
szerint. Higiéniai és munkavédelmi előírások a művelet 
végrehajtása során 

14 
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Marhanegyedtest kereskedelmi értékesítési követelmények 
szerinti csontozása, mirigyes, véres részek, csontszilánkok 
eltávolítása kéziszerszámok alkalmazásával. Higiéniai és 
munkavédelmi előírások a művelet végrehajtása során. A 
csontozás során keletkező hulladékok gyűjtése, tárolása 
A húsrészek konyhatechnikai felhasználása 
Az előkészített alapanyagok hűtőtárolása a minőségbiztosítási 
rendszer előírásai szerint 

Marha hátsó negyed 
darabolás, csontozás 
gyártástechnológia 
célra 

Marhanegyedtest mennyiségi és minőségi átvétele 
‒ Szállítási dokumentációk ellenőrzése 
‒ A marhanegyedtestek maghőmérsékletének és pH-
értékének, a látható szennyeződések jelenlétének ellenőrzése, 
átvétel végrehajtása a minőségbiztosítási rendszer utasításai 
szerint. Adatok rögzítése az informatikai nyomonkövetési 
rendszerben 
Marhanegyedtest testtáji darabolása kéziszerszámok 
alkalmazásával, a gyártástechnológiai követelmények szerint. 
Higiéniai és munkavédelmi előírások a művelet végrehajtása 
során 
Marhatesttájak gyártástechnológiai követelmények szerinti 
csontozása kéziszerszámokkal. 
Higiéniai és munkavédelmi előírások a művelet végrehajtása 
során. A csontozás során keletkező hulladékok gyűjtése, 
tárolása 
A kicsontozott húsalapanyag kivágása a minőségi osztályok 
előírásai szerint. Mirigyek, csontszilánkok, véres részek 
kivágása (M95, M90, M80, M80k, M70, M70k, M60, M60k). 
A minőségi osztályok jelentése. Higiéniai és munkavédelmi 
előírások a művelet végrehajtása során 
Az előkészített gyártási alapanyagok hűtőtárolása a 
minőségbiztosítási rendszer előírásai szerint. 

16 

Marha hátsó negyed 
darabolás, csontozás 
kereskedelmi célra 

Marhanegyedtest mennyiségi és minőségi átvétele 
‒ Szállítási dokumentációk ellenőrzése 
‒ A marhanegyedtestek maghőmérsékletének és pH-
értékének, a látható szennyeződések jelenlétének ellenőrzése, 
átvétel végrehajtása a minőségbiztosítási rendszer utasításai 
szerint. Adatok rögzítése az informatikai nyomonkövetési 
rendszerben 
Marhanegyedtest testtáji darabolása kéziszerszámok 
alkalmazásával, a kereskedelmi értékesítési követelmények 
szerint. Higiéniai és munkavédelmi előírások a művelet 
végrehajtása során 
Marhanegyedtest kereskedelmi értékesítési követelmények 
szerinti csontozása, mirigyes, véres részek, csontszilánkok 
eltávolítása kéziszerszámok alkalmazásával. Higiéniai és 
munkavédelmi előírások a művelet végrehajtása során. A 
csontozás során keletkező hulladékok gyűjtése, tárolása 
A húsrészek konyhatechnikai felhasználása 
Az előkészített alapanyagok hűtőtárolása a minőségbiztosítási 
rendszer előírásai szerint 

18 

Éves óraszám:  62 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani. 
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Sovány- és vízibaromfi darabolása, csontozása 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Soványbaromfi 
kereskedelmi 
darabolás, csontozás 

Soványbaromfitestek mennyiségi és minőségi átvétele 
‒ Szállítási dokumentációk ellenőrzése 
‒ Maghőmérséklet, pH-érték és a látható szennyeződések 
jelenlétének ellenőrzése, átvétel végrehajtása a 
minőségbiztosítási rendszer utasításai szerint. Adatok 
rögzítése az informatikai nyomonkövetési rendszerben 
Soványbaromfi testtáji darabolása kéziszerszám 
alkalmazásával, a kereskedelmi értékesítés követelményei 
szerint. Comb, mell csontozása és filézése kéziszerszám 
alkalmazásával 
A művelettel kapcsolatos higiéniai és munkabiztonsági 
előírások 

8 

Vízibaromfi 
kereskedelmi 
darabolás, csontozás 

Vízibaromfitestek mennyiségi és minőségi átvétele 
‒ Szállítási dokumentációk ellenőrzése 
‒ Maghőmérséklet, pH–érték és a látható szennyeződések 
jelenlétének ellenőrzése, átvétel végrehajtása a 
minőségbiztosítási rendszer utasításai szerint. Adatok 
rögzítése az informatikai nyomonkövetési rendszerben 
Vízibaromfi testtáji darabolása kéziszerszám alkalmazásával, 
a kereskedelmi értékesítés követelményei szerint. Comb, mell 
csontozása és filézése kéziszerszám alkalmazásával 
A művelettel kapcsolatos higiéniai és munkabiztonsági 
előírások. A csontozás során keletkező hulladékok gyűjtése, 
tárolása 

7,5 

Éves óraszám:  15,5 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani. 
 

Sertésvágás technológiák  
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Forrázásos 
sertésvágás műveletei 

Élő sertés minőségi és mennyiségi átvétele, szállítási 
dokumentációk ellenőrzése, szállítási dokumentációk 
adatainak rögzítése a minőségbiztosítási és nyomonkövetési 
rendszerben 
A vágóállatok pihentetőhelyiségbe történő kíméletes terelése 
terelőlappal, az állatvédelmi törvény előírásait figyelembe 
véve 
Az állatok itatása, megfigyelése, a beteggyanús állatok 
kiszűrése a pihentetés során. A pihentetés kedvező hatásai 
A vágóállatok kíméletes terelése a teströgzítő berendezéshez 
Forrázásos sertésvágás műveletei a szennyezett övezetben: 
A vágóállatok rögzítése a rögzítőberendezésben. A művelettel 
kapcsolatos munkabiztonsági előírások. A 
rögzítőberendezések működése, szakszerű üzemeltetése 
A kábítás műveletének végrehajtása az állatvédelmi, 
munkabiztonsági előírások betartásával 
A kábítóberendezés szakszerű üzemeltetése a kábítási hibák 
elkerülésével. A kábítási paraméterek rögzítése a 
minőségbiztosítási rendszerben 
Szúrás, elvéreztetés végrehajtása a művelet állatvédelmi, 
munkabiztonsági és higiéniai előírásainak betartásával. A 
szúrási pont és a szúrási testhelyzet meghatározása. A szúrás 
kivitelezése késsel vagy csőkéssel, a szúrási hibák 
elkerülésével. A szúrás során a higiéniai és munkabiztonsági 
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előírások betartása. Elvéreztetési testhelyzet meghatározása. 
Vér gyűjtése nyitott vagy zárt rendszerben. Az elvéreztetés 
higiénia előírásai 
A testmosás műveletének hatása a higiéniai és művelettani 
szempontokra. A testmosás szakszerű elvégzése 
Sertéstestek forrázásának végrehajtása forrázógép 
alkalmazásával a higiéniai és a munkabiztonsági 
szempontokat figyelembe véve. A forrázóvíz megfelelő 
hőmérsékletének beállítása, ellenőrzése, a forrázási hibák 
kiküszöbölése. A forrázási idő meghatározása a sertés 
szőrzetnagyságának figyelembevételével. A forrázás higiéniai, 
mikrobiológiai veszélyei 
A szőrzeteltávolítás műveletének végrehajtása 
kopasztóberendezés alkalmazásával 
A kopasztás higiéniai és munkabiztonsági előírásai 
Perzselés végrehajtása kézi/gépi perzselőberendezés 
alkalmazásával 
A művelet munkabiztonsági és higiéniai előírásai 
Az utótisztítás műveletének végrehajtása kézi/gépi 
kaparóberendezéssel. A művelet munkabiztonsági 
és higiéniai előírásai Forrázásos sertésvágás műveletei a tiszta 
övezetben: 
A bélgarnitúra és a belsőségek szakszerű eltávolítása 
kéziszerszámok alkalmazásával, figyelembe véve a higiéniai 
és munkabiztonsági előírásokat. A bélgarnitúra és a 
belsőségek sérülésmentes kiemelése és az azonosíthatóság 
szempontja 
Hasítás végrehajtása hasítógép alkalmazásával. A hasítási 
hibák elkerülése. A hasítási módok (kereskedelmi, ipari) 
közötti különbségek. A hasítás higiéniai és munkabiztonsági 
előírásai 
A húsvizsgálat műveletének jelentősége. Kötelező 
húsvizsgálati elemek. A csarnoki vizsgálat jelentősége, 
végrehajtása 
Mérlegelés, a S/EUROP-minősítés művelete, jelentősége. Az 
objektív minősítési eljárás 
A vágás utáni hűtési módok és a jó hűtési gyakorlat. Higiéniai 
előírások. Hűtési paraméterek rögzítése a minőségbiztosítási, 
nyomonkövetési rendszerben. A vágás környezetterhelő 
hatásainak felismerése, a vágási hulladékok szakszerű 
gyűjtése, tárolása 

Éves óraszám:  62 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani. 
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Szarvasmarha-vágástechnológiák 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

A magaspályás 
marhavágás műveletei 

Élő szarvasmarha minőségi és mennyiségi átvétele, a szállítási 
dokumentációk ellenőrzése, szállítási dokumentációk adatainak 
rögzítése a minőségbiztosítási, és nyomonkövetési rendszerben 
A vágóállatok pihentetőhelyiségbe történő kíméletes terelése 
terelőlappal, az állatvédelmi törvény előírásait figyelembe véve 
Az állatok itatása, megfigyelése a pihentetés során, a 
beteggyanús állatok kiszűrése. A pihentetés kedvező hatásai 
A vágóállatok kíméletes terelése a teströgzítő berendezéshez 
A magaspályás marhavágás műveletei a szennyezett övezetben: 
‒ A vágóállatok rögzítése a rögzítőberendezésben. A művelettel 
kapcsolatos higiéniai és munkabiztonsági előírások. A 
rögzítőberendezések működése, szakszerű üzemeltetése 
‒ A kábítás műveletének végrehajtása az állatvédelmi és a 
munkabiztonsági előírások betartásával 
A kábítóberendezés szakszerű üzemeltetése a kábítási hibák 
elkerülésével 
Szúrás, elvéreztetés végrehajtása a művelet állatvédelmi, 
munkabiztonsági és higiéniai előírásainak betartásával. A szúrási 
pont és a szúrási testhelyzet meghatározása. A szúrás kivitelezése 
késsel. A művelet végrehajtása a szúrási hibák elkerülésével. A 
szúrással kapcsolatos higiéniai és munkabiztonsági előírások. 
Elvéreztetési testhelyzet meghatározása. Vér gyűjtése. Az 
elvéreztetés higiéniai, környezetvédelmi előírásai 
A bőr előmetszése, előfejtése a hasi oldalon, a fejen és a lábon. 
Az előfejtett fej és lábvégek eltávolítása kéziszerszámokkal 
és/vagy pneumatikus csípőgéppel. A csípőgép szakszerű 
üzemeltetése. A művelettel kapcsolatos munkavédelmi és 
higiéniai előírások 
A bőr fejtése kéziszerszámokkal és/vagy marhabőrfejtő géppel. A 
marhabőrfejtő gép szakszerű és biztonságos üzemeltetése. A 
művelettel kapcsolatos higiéniai és munkabiztonsági előírások 
A magaspályás marhavágás műveletei a tiszta övezetben: 
‒ A bélgarnitúra és a belsőségek szakszerű eltávolítása 
kéziszerszámok alkalmazásával, figyelembe véve a higiéniai és 
munkabiztonsági előírásokat. A bélgarnitúra és a belsőségek 
sérülésmentes kiemelése és az azonosíthatóság szempontja 
‒ A hasítás műveletének végrehajtása hasítógép alkalmazásával. 
A hasítási hibák elkerülése. 
A hasítási módok (kereskedelmi, ipari) közötti különbségek. A 
hasítás higiéniai és munkabiztonsági előírásai 
‒ A húsvizsgálat műveletének jelentősége. Kötelező 
húsvizsgálati elemek. A csarnoki vizsgálat jelentősége, 
végrehajtása, kötelező vizsgálatok. Vágási hulladékok (SRM 
anyagok) szakszerű gyűjtése, tárolása 
‒ A mérlegelés, minősítés műveletének jelentősége. Az objektív 
minősítési eljárás, a SEUROP-minősítés 
‒ Vágás utáni hűtési módok és a jó hűtési gyakorlat, higiéniai 
előírások. A hűtési paraméterek rögzítése a minőségbiztosítási, 
nyomonkövetési rendszerben 
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Éves óraszám:  62 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani. 
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Baromfivágás-technológiák 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

A soványbaromfi-
vágás műveletei 

Élő baromfi minőségi és mennyiségi átvétele, szállítási 
dokumentációk ellenőrzése, szállítási 
dokumentációk adatainak rögzítése a minőségbiztosítási és 
nyomonkövetési rendszerben 
A vágóállatok kíméletes függesztése a véreztető-kopasztó 
pályára. A művelet humánus és szakszerű végrehajtása az 
állatvédelmi törvény előírásainak betartásával 
A soványbaromi-vágás műveletei a szennyezett övezetben: 
A kábítás műveletének végrehajtása az állatvédelmi és 
munkabiztonsági előírások betartásával 
A kábítóberendezés szakszerű üzemeltetése a kábítási hibák 
elkerülésével. A kábítási paraméterek rögzítése a 
minőségbiztosítási rendszerben 
Vágás, elvéreztetés végrehajtása kéziszerszámmal vagy 
ölőberendezéssel. A művelettel kapcsolatos munkabiztonsági 
és higiéniai előírások 
Baromfitestek forrázásának végrehajtása forrázógép 
alkalmazásával, a higiéniai és a munkabiztonsági 
szempontokat figyelembe véve. A forrázóvíz megfelelő 
hőmérsékletének beállítása, a forrázási hibák 
kiküszöbölésével. A forrázási idő meghatározása a 
tollvisszatartó erő figyelembevételével. A forrázás higiéniai, 
mikrobiológiai veszélyei 
A tollazateltávolítás műveletének végrehajtása 
kopasztóberendezés alkalmazásával 
A kopasztási művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai 
A perzselés műveletének végrehajtása tyúkvágás esetében 
kézi/gépi perzselőberendezés alkalmazásával. A művelet 
munkabiztonsági és higiéniai előírásai 
A testmosás műveletének végrehajtása testmosó berendezés 
alkalmazásával. A művelet célja, munkabiztonsági és higiéniai 
előírásai 
Fej és nyak eltávolítása kéziszerszám vagy automata fejtépő 
és nyakroppantó berendezés alkalmazásával. A művelet 
higiéniai és munkabiztonsági előírásai 
Láb eltávolítása kéziszerszám vagy automata lábvágó 
berendezés alkalmazásával. A művelet higiéniai és 
munkabiztonsági előírásai. Kézi vagy gépi átfüggesztés 
zsigerelőpályára 
A soványbaromfi-vágás műveletei a tiszta övezetben: 
Zsigeri szervek szakszerű eltávolítása kéziszerszám vagy 
automata zsigerelőgép alkalmazásával. 
A művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai. A 
bélgarnitúra és a belső szervek sérülésmentes kiemelése (a 
gépbeállítás, homogén állomány jelentősége az automatizálás 
során) 
A húsvizsgálat műveletének célja, jelentősége. Vágási 
hulladék gyűjtése, tárolása A testmosás, végellenőrzés 
műveletének szakszerű végrehajtása, szennyeződések 
eltávolítása a higiéniai szempontok figyelembevételével 
A minősítés műveletének jelentősége. Az objektív minősítési 
eljárás 
Vágás utáni hűtési módok és a jó hűtési gyakorlat, higiéniai 
előírások 
Hűtési paraméterek rögzítése a minőségbiztosítási, 
nyomonkövetési rendszerben 
A baromfivágás környezetterhelő hatása, a vágási hulladékok 
szakszerű gyűjtése, tárolása 
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A vízibaromfi-vágás 
műveletei 

Élő baromfi minőségi és mennyiségi átvétele, szállítási 
dokumentációk ellenőrzése, a szállítási dokumentációk 
adatainak rögzítése a minőségbiztosítási és nyomonkövetési 
rendszerben 
A vágóállatok kíméletes függesztése a véreztető-kopasztó 
pályára. A művelet humánus és szakszerű végrehajtása az 
állatvédelmi törvény előírásainak betartásával 
A vízibaromfi-vágás műveletei a szennyezett övezetben: 
A kábítás műveletének végrehajtása a munkabiztonsági 
előírások betartásával 
A kábítóberendezés szakszerű üzemeltetése a kábítási hibák 
elkerülésével. A kábítási paraméterek rögzítése a 
minőségbiztosítási rendszerben 
Evező- és faroktoll tépése tolltépő gép alkalmazásával. A 
művelettel kapcsolatos higiéniai és munkabiztonsági előírások 
Vágás, elvéreztetés végrehajtása kéziszerszámmal vagy 
ölőberendezéssel. A művelettel kapcsolatos munkabiztonsági 
és higiéniai előírások 
Baromfitestek forrázásának végrehajtása forrázógép 
alkalmazásával, a higiéniai és a munkabiztonsági 
szempontokat figyelembe véve. A forrázóvíz megfelelő 
hőmérsékletének beállítása, a forrázási hibák 
kiküszöbölésével. A forrázási idő meghatározása a 
tollvisszatartó erő figyelembevételével. A forrázás higiéniai, 
mikrobiológiai veszélyei 
A tollazateltávolítás műveletének végrehajtása 
kopasztóberendezés alkalmazásával 
A kopasztási művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai 
A paraffinozás műveletének végrehajtása paraffinozókád, 
dermesztőkád és parrafineltávolító kopasztógépek 
alkalmazásával. A művelet munkabiztonsági és higiéniai 
előírásai 
A vízibaromfi-vágás műveletei a tiszta övezetben: 
Zsigeri szervek szakszerű eltávolítása kéziszerszám vagy 
automata zsigerelőgép alkalmazásával. 
A művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai. A 
bélgarnitúra és a belső szervek sérülésmentes kiemelése 
A húsvizsgálat műveletének célja, jelentősége. A vágási 
hulladékok gyűjtése, tárolása 
A testmosás szakszerű végrehajtása, a szennyeződések 
eltávolítása a higiéniai szempontok figyelembevételével 
A minősítés műveletének jelentősége. Az objektív minősítési 
eljárás 
Nyak és fej levágása kéziszerszám alkalmazásával (pecsenye). 
A művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai 
Vágás utáni hűtési módok és a jó hűtési gyakorlat, higiéniai 
előírások 
A hűtési paraméterek rögzítése a minőségbiztosítási, 
nyomonkövetési rendszerben 
A hízott baromfi vágásának specifikációi 
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Éves óraszám:  31 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani. 
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Hőkezeléssel tartósított töltelékes húskészítmények előállítása 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Vörösáruk 
gyártástechnológiája 

A termékcsoport ismertetése, jellemző termékeinek bemutatása 
Alapanyagok, jelleg- és ízkialakító anyagok, adalék- és 
burkolóanyagok mennyiségi és minőségi átvétele, szállítási 
dokumentációk, tanúsítványok ellenőrzése, adatok rögzítése a 
minőségbiztosítási és nyomonkövetési rendszerben 
Gyártási anyagok előkészítése, anyagnorma szerinti kimérés. 
Fűszerek egyneműsítése, burkolóanyagok előkészítése 
Gyártási alapanyagok előaprítása darálógép alkalmazásával. A 
művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai 
Töltőmassza-készítés aprító-keverő berendezés alkalmazásával. 
Egy- vagy kétlépcsős pépkészítési eljárás. A művelet higiéniai és 
munkabiztonsági előírásai 
A finomaprítás műveletének végrehajtása finomaprító berendezés 
alkalmazásával, a kolloid állapot eléréséig. A művelet higiéniai 
és munkabiztonsági előírásai 
Bélbetöltés töltőgép alkalmazásával. A töltés feszességének 
ellenőrzése. A művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai 
A termék formájának kialakítása, a bélvégek lezárása kézzel 
vagy pározó-, klipszelőberendezéssel. A művelet higiéniai és 
munkabiztonsági előírásai 
A termék füstölőbotra, majd füstölőkocsira helyezése 
A termék hőkezelése hőkezelő berendezés alkalmazásával. A 
hőkezelési részműveletek és a hőkezelési paraméterek termékre 
jellemző meghatározása, beállítása. Hőkezelési paraméterek 
rögzítése a minőségbiztosítási rendszerben. A művelet higiéniai 
és munkabiztonsági előírásai 
A visszahűtés jelentősége, módjai, végrehajtása 
A késztermék hűtőtárolása a minőségbiztosítási rendszer előírásai 
szerint 
A késztermék szeletelése, csomagolása különböző típusú 
szeletelő- és csomagolóberendezés 
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Felvágottak 
gyártástechnológiája 

A termékcsoport jellemző termékei 
Alapanyagok, jelleg- és ízkialakító anyagok, adalék- és 
burkolóanyagok mennyiségi és minőségi átvétele, szállítási 
dokumentációk, tanúsítványok ellenőrzése, adatok rögzítése a 
minőségbiztosítási és nyomonkövetési rendszerben 
Gyártási anyagok előkészítése, anyagnorma szerinti kimérés. 
Fűszerek egyneműsítése, burkolóanyagok előkészítése 
Gyártási alapanyagok, hús és gyártási szalonna előaprítása 
darálógép alkalmazásával. A művelet higiéniai és 
munkabiztonsági előírásai 
Töltőmassza-készítés aprító-keverő gép alkalmazásával. A jelleg- 
és ízkialakítók, hús- és szalonnamozaikok bekeverése a 
húspépbe. A művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai 
Bélbetöltés töltőgép alkalmazásával. A töltés feszességének 
ellenőrzése. A művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai 
A termék formájának kialakítása, a bélvégek lezárása kézzel 
vagy pározó-, klipszelőberendezés alkalmazásával. A művelet 
higiéniai és munkabiztonsági előírásai 
A termék füstölőbotra, majd füstölőkocsira helyezése 
A termék hőkezelése hőkezelő berendezés alkalmazásával. A 
hőkezelési részműveletek és a hőkezelési paraméterek termékre 
jellemző meghatározása, beállítása. Hőkezelési paramé terek 
rögzítése a minőségbiztosítási rendszerben. A művelet higiéniai 
és munkabiztonsági előírásai 
A visszahűtés jelentősége, módjai, végrehajtása 
A késztermék hűtőtárolása a minőségbiztosítási rendszer előírásai 
szerint A késztermék szeletelése, csomagolása különböző típusú 
szeletelő- és csomagolóberendezések alkalmazásával. A művelet 
higiéniai, munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásai 
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Füstölt, főtt kolbászok 
gyártástechnológiája 

A termékcsoport jellemző termékei 
Alapanyagok, jelleg- és ízkialakító anyagok, adalék- és 
burkolóanyagok mennyiségi és minőségi átvétele, szállítási 
dokumentációk, tanúsítványok ellenőrzése, adatok rögzítése a 
minőségbiztosítási és nyomonkövetési rendszerben 
Gyártási anyagok előkészítése, anyagnorma szerinti kimérés. 
Fűszerek egyneműsítése, burkolóanyagok előkészítése 
Gyártási alapanyagok előaprítása darálógép alkalmazásával. A 
művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai 
Töltőmassza-készítés aprító-keverő gép alkalmazásával. A jelleg- 
és ízkialakítók, adalékanyagok, hús- és szalonnamozaikok 
bekeverése a húspépbe. A művelet higiéniai és munkabiztonsági 
előírásai 
Bélbetöltés töltőgép alkalmazásával. A töltés feszességének 
ellenőrzése. A művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai 
Termék formájának kialakítása bélvégek lezárása. A művelet 
higiéniai és munkabiztonságielőírásainak ismertetése, betartása. 
A termék füstölőbotra, majd füstölőkocsira helyezése 
A termék hőkezelése hőkezelő berendezés alkalmazásával. A 
hőkezelési részműveletek és a hőkezelési paraméterek termékre 
jellemző meghatározása, beállítása A hőkezelési paraméterek 
rögzítése a minőségbiztosítási rendszerbe. A művelet higiéniai és 
munkabiztonsági előírásai 
A visszahűtés jelentősége, módjai, végrehajtása 
A késztermék hűtőtárolása a minőségbiztosítási rendszer előírásai 
szerint 
A késztermék csomagolása különböző típusú 
csomagolóberendezések alkalmazásával. A művelet higiéniai, 
munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásai 

15 

Belsőségből készült 
húskészítmények 
gyártástechnológiája 

A termékcsoport jellemző termékei 
Alapanyagok, jelleg- és ízkialakító anyagok, adalék- és 
burkolóanyagok mennyiségi és minőségi átvétele, szállítási 
dokumentációk, tanúsítványok ellenőrzése, adatok rögzítése a 
minőségbiztosítási és nyomonkövetési rendszerben 
Gyártási anyagok előkészítése, anyagnorma szerinti kimérés. 
Fűszerek egyneműsítése, burkolóanyagok előkészítése. Gyártási 
alapanyagok, gabonaszármazékok előfőzése 
Gyártási alapanyagok előaprítása darálógép alkalmazásával. A 
művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai 
Töltőmassza-készítés a termék jellegének megfelelően keverőgép 
vagy aprító-keverő gép alkalmazásával. A művelet higiéniai és 
munkabiztonsági előírásai 
Bélbetöltés töltőgép alkalmazásával. A töltés feszességének 
ellenőrzése. A művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai 
A termék formájának kialakítása, a bélvégek lezárása kézzel 
vagy pározó- és klipszelőberendezés alkalmazásával. A művelet 
higiéniai és munkabiztonsági előírásai 
A termék füstölőbotra, majd füstölőkocsira helyezése 
A termék hőkezelése hőkezelő berendezés alkalmazásával. A 
hőkezelési részműveletek és a hőkezelési paraméterek termékre 
jellemző meghatározása, beállítása. A hőkezelési paraméterek 
rögzítése a minőségbiztosítási rendszerben. A művelet higiéniai 
és munkabiztonságielőírásai 
A visszahűtés jelentősége, módjai, végrehajtása 
A késztermék hűtőtárolása a minőségbiztosítási rendszer előírásai 
szerint 
A késztermék csomagolása különböző típusú 
csomagolóberendezések alkalmazásával. A művelet higiéniai, 
munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásai 
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Nyers töltelékes húskészítmények előállítása 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Nyers kolbászok 
gyártástechnológiája 

A termékcsoport jellemző termékei Alapanyagok, jelleg- és 
ízkialakító anyagok, adalék- és burkolóanyagok mennyiségi és 
minőségi átvétele, szállítási dokumentációk, tanúsítványok 
ellenőrzése, adatok rögzítése a minőségbiztosítási és 
nyomonkövetési rendszerben Gyártási anyagok előkészítése, hús 
íntalanítása, kivágása. Gyártási szalonna mirigyes, véres, bőrös 
részeinek eltávolítása. A művelet higiéniai és munkabiztonsági 
előírásai Szalonna hűtése. Anyagnorma szerinti kimérés. 
Fűszerek egyneműsítése, burkolóanyagok előkészítése 68/85. 
oldal Gyártási alapanyagok előaprítása darálógép alkalmazásával. 
Száraz húspép készítése. A művelet higiéniai és munkabiztonsági 
előírásai Töltőmassza-készítés a termék jellegének megfelelően, 
keverőgép alkalmazásával. A művelet higiéniai és 
munkabiztonsági előírásai Bélbetöltés töltőgép alkalmazásával. A 
töltés feszességének ellenőrzése. A művelet higiéniai és 
munkabiztonsági előírásai A termék formájának kialakítása, a 
bélvégek lezárása kézzel vagy pározó- és klipszelőberendezés 
alkalmazásával. A művelet higiéniai és munkabiztonsági 
előírásai A termék füstölőbotra, majd füstölőkocsira helyezése A 
termék felületének leszárítása. Leszárítási paraméterek A termék 
füstölése kőfüstölő vagy füstölőberendezés alkalmazásával. A 
termék jellegének megfelelő füstölési paraméterek alkalmazása. 
A művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai A termék 
érlelésének végrehajtása klímaberendezés alkalmazásával. A 
termék jellegének megfelelő érlelési paraméterek. A művelet 
higiéniai és munkabiztonsági előírásai A késztermék tárolása a 
minőségbiztosítási rendszer előírásai szerint A késztermék 
csomagolása különböző típusú csomagolóberendezések 
alkalmazásával. A művelet higiéniai, környezetvédelmi és 
munkabiztonsági előírásai 
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Szalámifélék 
gyártástechnológiája 

A termékcsoport jellemző termékei Alapanyagok, jelleg- és 
ízkialakító anyagok, adalék- és burkolóanyagok mennyiségi és 
minőségi átvétele, szállítási dokumentációk, tanúsítványok 
ellenőrzése, adatok rögzítése a minőségbiztosítási és 
nyomonkövetési rendszerben Gyártási alapanyagok kiválasztása. 
A szalámigyártás sertésalapanyagának jellemzői, kedvező 
tulajdonságai Gyártási sertésalapanyag előkészítése, speciális, 
leszakításos csontozási technológia alkalmazása. A csontozási 
technológia alkalmazásának jelentősége. A húsalapanyag 
íntalanítása, kivágása. Gyártási szalonna mirigyes, véres, bőrös 
részeinek eltávolítása. A művelet higiéniai és munkabiztonsági 
előírásai Gyártási alapanyagok szikkasztása. A szikkasztás 
jelentősége, paraméterei Anyagnorma szerinti kimérés. Fűszerek 
egyneműsítése, burkolóanyagok előkészítése Töltőpaszta 
előállítása aprító-keverő gép alkalmazásával. A termékre 
jellemző szemcseméret kialakítása. A paszta gyártásközi 
ellenőrzéséhez szükséges minta vételének, a pasztaszám 
hozzárendelésének jelentősége. A művelet higiéniai és 
munkabiztonsági előírásai A töltőpaszta vákuumos tömörítése a 
töltőhengerbe. A tömörítés technológiai jelentősége Bélbetöltés 
műveletének végrehajtása szalámitöltő gépsor vagy töltőgép 
alkalmazásával. A töltés feszességének ellenőrzése. A művelet 
higiéniai és munkabiztonsági előírásai A termék formájának 
kialakítása, a bélvégek lezárása klipszelőberendezés 
alkalmazásával. A pasztaszám jelölése a szalámirudakon, a 
jelölés jelentősége. A művelet higiéniai és munkabiztonsági 
előírásai A termék füstölőbotra, majd füstölőkocsira helyezése A 
termék felületének leszárítása. Leszárítási paraméterek A termék 
füstölése füstölőhelyiség vagy füstölőberendezés alkalmazásával. 
A termék jellegének megfelelő füstölési paraméterek. A művelet 
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higiéniai és munkabiztonsági előírásai A termék érlelésének 
végrehajtása klímaberendezés alkalmazásával. A termék 
jellegének megfelelő érlelési paraméterek és beállításuk. A 
vágásérettség kialakulására jellemző tényezők. A vágásérettség 
meghatározása. A művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai 
A késztermék tárolása a minőségbiztosítási rendszer előírásai 
szerint A késztermék szeletelése, csomagolása különböző típusú 
szeletelő-, csomagolóberendezések alkalmazásával. A művelet 
higiéniai, környezetvédelmi és munkabiztonsági előírásai 

Gyorsérlelésű-
fermentált kolbászok, 
szalámik előállítása 

Gyorsérlelésű-fermentált kolbászok, szalámik termékcsoportja, 
főbb termékei Alapanyagok, jelleg- és ízkialakító anyagok, egyéb 
segédanyagok, burkolóanyagok menynyiségi és minőségi 
átvétele, szállítási dokumentációk, tanúsítványok ellenőrzése, 
adatok rögzítése a minőségbiztosítási és nyomonkövetési 
rendszerbe Gyártási anyagok előkészítése, húsalapanyag 
íntalanítása, kivágása. Gyártási szalonna mirigyes, véres, bőrös 
részeinek eltávolítása. A művelet higiéniai és munkabiztonsági 
előírásai. Szalonna, hús hűtése. Anyagnorma szerinti kimérés. 
Fűszerek egyneműsítése, burkolóanyagok előkészítése Gyártási 
alapanyagok előaprítása darálógép alkalmazásával. A művelet 
higiéniai és munkabiztonsági előírásainak ismertetése, betartása 
Töltőmassza-készítés a termék jellegének megfelelően, 
keverőgép alkalmazásával. A keverés művelete alatt a szénhidrát 
és a starterkultúra töltőmasszába adagolása. A művelet higiéniai 
és munkabiztonsági előírásai Bélbetöltés töltőgép 
alkalmazásával. A töltés feszességének ellenőrzése. A művelet 
higiéniai és munkabiztonsági előírásai Termék formájának 
kialakítása, bélvégek lezárása pározó- és klipszelőberendezés 
alkalmazásával. A művelet higiéniai és munkabiztonsági 
előírásai A termék inkubálása. Inkubálási paraméterek és 
beállításuk. A massza pH-értékének ellenőrzése A termék 
füstölőbotra, majd füstölőkocsira helyezése A termék felületének 
leszárítása. Leszárítási paraméterek A termék füstölése kőfüstölő 
vagy füstölőberendezés alkalmazásával. A termék jellegének 
megfelelő füstölési paraméterek. A művelet higiéniai és 
munkabiztonsági előírásai A termék érlelése klímaberendezés 
alkalmazásával. A vágásérettség kialakulására jellemző tényezők. 
Vágásérettség meghatározása. A művelet higiéniai és 
munkabiztonsági előírásai A késztermék tárolása a 
minőségbiztosítási rendszer előírásai szerint A késztermék 
szeletelése, csomagolása különböző típusú szeletelő-, 
csomagolóberendezések alkalmazásával. A művelet higiéniai, 
környezetvédelmi és munkabiztonsági előírásai 
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Pácolt termékek előállítása 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Hagyományos 
pácolási technológiák 

A hagyományosan pácolt termékek csoportjának jellemzése, 
főbb termékei Alapanyagok, jelleg- és ízkialakító anyagok, 
egyéb segéd- és burkolóanyagok mennyiségi és minőségi 
átvétele, szállítási dokumentációk, tanúsítványok ellenőrzése, 
adatok rögzítése a minőségbiztosítási és nyomonkövetési 
rendszerben A húsalapanyag termékre jellemző formájának 
kialakítása kéziszerszámok alkalmazásával. A művelet 
higiéniai és munkabiztonsági előírásai Kevert pácolás 
alkalmazásánál a technológiai utasítás előírásainak megfelelő 
koncentrációjú pácoldat előállítása. A pácoldat előállításához 
szükséges pácsókeverék, pácadalékanyagok, vízmennyiség 
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meghatározása. A pácoldat koncentrációjának ellenőrzése kézi 
mérőeszközzel A pácolni kívánt formázott húsrészek kézzel 
történő pácolása. A hús felületének bedörzsölése 
pácsókeverékkel. Kevert pácolás esetén a húsrészek 
pácoldatba helyezése. A művelet higiéniai és munkabiztonsági 
előírásai. A bepácolt termékek tárolása pácolókádakban, 
pácolóhelyiségben a pácérettség kialakulásáig. Pácolási 
paraméterek rögzítése a minőségbiztosítási és nyomonkövetési 
rendszerben A termékek átforgatásának jelentősége pácolás 
alatt. A pácolás környezetterhelő hatása A termék felületének 
leszárítása a pácérettség kialakulása után. Leszárítási 
paraméterek A termék füstölése füstölőhelyiség vagy 
füstölőberendezés alkalmazásával. A termék jellegének 
megfelelő füstölési paraméterek alkalmazása. A művelet 
higiéniai és munkabiztonsági előírásai A késztermék tárolása a 
minőségbiztosítási rendszer előírásai szerint A késztermék 
szeletelése, csomagolása különböző típusú szeletelő-, 
csomagolóberendezések alkalmazásával. A művelet higiéniai, 
környezetvédelmi és munkabiztonsági előírásai 

Gyorspácolási 
technológiák 

A gyorspácolt termékek csoportjának jellemzése, főbb 
termékei Alapanyagok, jelleg- és ízkialakító anyagok, adalék- 
és burkolóanyagok mennyiségi és minőségi átvétele, szállítási 
dokumentációk, tanúsítványok ellenőrzése, adatok rögzítése a 
minőségbiztosítási és nyomonkövetési rendszerben A 
húsalapanyag termékre jellemző formájának kialakítása 
kéziszerszámok alkalmazásával. A művelet higiéniai és 
munkabiztonsági előírásai A technológiai utasítás előírásainak 
megfelelő koncentrációjú pácoldat előállítása. A pácoldat 
előállításához szükséges pácsókeverék, pácadalékanyagok, 
vízmennyiség meghatározása. A pácoldat koncentrációjának 
ellenőrzése kézi mérőeszközzel A pácolási alapanyagok 
gyorspácolása egy- vagy többtűs pácolóberendezés, 
húsforgató berendezés alkalmazásával. A művelet higiéniai és 
munkabiztonsági előírásai A bepácolt termékek tárolása 
pácolókádakban, pácolóhelyiségben a pácérettség 
kialakulásáig. A pácolási paraméterek rögzítése a 
minőségbiztosítási és nyomonkövetési rendszerben A pácérett 
termékek hőkezelése füstölő-főző berendezésben, a termékre 
jellemző hőkezelési részműveletek és hőkezelési paraméterek 
alkalmazásával. A művelet higiéniai és munkabiztonsági 
előírásai. Hőkezelési paraméterek rögzítése a 
minőségbiztosítási rendszerben A visszahűtés jelentősége, 
módjai, a művelet végrehajtása A késztermék hűtőtárolása a 
minőségbiztosítási rendszer előírásai szerint A késztermék 
szeletelése, csomagolása különböző típusú szeletelő-, 
csomagolóberendezések alkalmazásával. A művelet higiéniai, 
környezetvédelmi és munkabiztonsági előírásai 

31 

Éves óraszám:  62 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
A képzés órakeretének legalább 70%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani. 
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Étkezési zsír, tepertő és étkezési szalonna előállítása 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Étkezési szalonnák 
előállítása 

Az étkezési szalonnák termékcsoportja, főbb termékei 
Alapanyagok, jelleg- és ízkialakító anyagok, adalékanyagok 
mennyiségi és minőségi átvétele, szállítási dokumentációk, 
tanúsítványok ellenőrzése, adatok rögzítése a 
minőségbiztosítási és nyomonkövetési rendszerben A 
szalonna-alapanyag termékre jellemző formájának kialakítása 
kéziszerszámok alkalmazásával. A művelet higiéniai és 
munkabiztonsági előírásai Hagyományosan sózott-pácolt 
szalonnák esetében a formázott szalonnák felületének 
bedörzsölése étkezési sóval, vagy pácsókeverékkel. A 
bepácolt termékek tárolása pácolókádakban, 
pácolóhelyiségben a pácérettség kialakulásáig. A pácolási 
paraméterek rögzítése a minőségbiztosítási és nyomonkövetési 
rendszerben Gyorspácolt termékek előállítása esetén a 
technológiai utasítás előírásainak megfelelő koncentrációjú 
pácoldat előállítása. A pácoldat előállításához szükséges 
pácsókeverék, adalékanyagok, vízmennyiség meghatározása. 
A pácoldat koncentrációjának ellenőrzése kézi mérőeszközzel 
A pácolási alapanyagok gyorspácolása egy- vagy többtűs 
pácolóberendezés, húsforgató berendezés alkalmazásával. A 
művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai. A bepácolt 
termékek tárolása pácolókádakban, pácolóhelyiségben a 
pácérettség kialakulásáig. A pácolási paraméterek rögzítése a 
minőségbiztosítási és nyomonkövetési rendszerben A 
pácérettség kialakulása után a termékre jellemző füstölési 
és/vagy hőkezelési technológia végrehajtása a termékre 
jellemző füstölési és/vagy hőkezelési paraméterek alkalmazá- 
sával. A művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai. A 
hőkezelési paraméterek rögzítése a minőségbiztosítási 
rendszerben A visszahűtés jelentősége, módjai, a visszahűtés 
végrehajtása hőkezelt szalonnák esetében A késztermék 
tárolása/hűtőtárolása a minőségbiztosítási rendszer előírásai 
szerint A késztermék szeletelése, csomagolása különböző 
típusú szeletelő-, csomagolóberendezések alkalmazásával. A 
művelet higiéniai, környezetvédelmi és munkabiztonsági 
előírásai 

8 

Hagyományos 
zsírgyártás 
technológiája 

Az alapanyagok mennyiségi és minőségi átvétele, a szállítási 
dokumentációk, tanúsítványok ellenőrzése, az adatok 
rögzítése a minőségbiztosítási és nyomonkövetési rendszerben 
A szalonna-alapanyag termékre jellemző formájának 
kialakítása kéziszerszámok alkalmazásával. A művelet 
higiéniai és munkabiztonsági előírásai Szalonna-alapanyag 
sütése duplikátorüstben. A sütés folyamatos ellenőrzése. A 
művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai A kinyert zsír 
hűtése, az étkezési tepertő kezelése A késztermék hűtőtárolása 
a minőségbiztosítási rendszer előírásai szerint A késztermék 
csomagolása zsírcsomagoló berendezés alkalmazásával. A 
művelet higiéniai, környezetvédelmi és munkabiztonsági 
előírásai 

7,5 

Éves óraszám:  15,5 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
A képzés órakeretének legalább 70%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani. 
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Késztermékvizsgálat 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 
Húskészítmények 
érzékszervi bírálata A húskészítmények érzékszervi minősítésének módszere 4 

Érzékszervi bírálatok 
eredményeinek 
matematikai-
statisztikai vizsgálata 

Az érzékszervi bírálatok matematikai-statisztikai 
vizsgálatának módszerei 2 

Húskészítmények 
szárazanyag-
tartalmának vizsgálata 

A szárazanyag-tartalom vizsgálatának módszerei 6 

Húskészítmények 
sótartalmának 
meghatározása 

Sótartalom meghatározása hagyományos titrálással 4 

Pácoldat sűrűségének 
meghatározása 

Pácoldat sűrűségének meghatározása areométerrel és 
fokolóval 4 

Sűrűségmérés 
módszere Sűrűségmérés piknométerrel 4 

Fehérjetartalom 
meghatározása A fehérjetartalom meghatározásának módszere 8 

Zsírtartalom 
meghatározása Zsírtartalom meghatározása Soxhlet-módszerrel 8 

Sótartalom 
meghatározása Sótartalom meghatározása konduktometriás módszerrel 8 

Nitrittartalom 
meghatározása Spektrofotometriás nitrittartalom-meghatározás 14 

Éves óraszám:  62 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani. 
 
Gazdasági és vállalkozási ismeretek 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Vállalkozás 
működtetése 

A vállalkozások működésének általános és speciális feladatai.  
Adózási ismeretek. Adónemek, adófajták, bevallási és 
megfizetési kötelezettségek.  
A vállalkozások dokumentációs kötelezettségei. 
Munkavállalókkal kapcsolatos kötelezettségek.  
Hatósági ellenőrzések, hatóságokkal való együttműködés.  
A vállalkozások tevékenységének bővítése.  
Szigorú számadású dokumentumok kezelése. Árajánlatok 
készítése.  
A vállalkozásokkal kapcsolatos tisztességes piaci magatartás 
és vállalkozásetika.  
A vállalkozások megszüntetése 

62 

Éves óraszám:  62 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
Üzemvezetési ismeretek  
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Munkajogi ismeretek 

Munka törvénykönyvének legfontosabb előírásai.  
A munkajog elvei a különböző vállalkozási formákban. A 
munkaviszony létesítése és megszüntetése.  
A munkaszerződés elemei.  
A felelősségi körök.  
A munkaviszony legfontosabb dokumentumai. 

10 
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Létszám- és 
bérgazdálkodás 

Létszámszükséglet meghatározása,  
Munkaerőszükséglet kiszámítása.  
Norma fogalma, meghatározása.  
A különböző bértípusok, juttatások, pótlékok, jutalmak stb. 
fogalmai és meghatározásai.  
Bértömeg tervezés.  
A bér kiszámítása.  
Hatékonysági számítások.  
Bérgazdálkodási feladatok, közreműködés az üzem 
bérgazdálkodásában. 
 

10 

Marketing 

A marketing fogalma, típusai.  
A marketing elemei.  
Termék marketing.  
Vállalati marketing.  
Vállalati arculat.  
Reklámtevékenység.  
Részvétel a marketing tevékenységben. 

11 

Éves óraszám:  31 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
A képzés órakeretének legalább 50%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani. 
 


