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A szakma alapadatai  
Az ágazat megnevezése: Élelmiszeripar  

A szakma megnevezése: Sütő- és cukrászipari technikus 

A szakma azonosító száma: 5 0721 05 13 

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 Sütő- és cukrászipari 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 13 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ SÜTŐ- ÉS CUKRÁSZIPARI 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 

60 Sütőipari termékkészítés 4+0,5 

13 
+1 

144+18 

468 
+36 

60 Cukrászipari termékkészítés 4+0,5 144+18 
80 Sütő- és cukrászipari gépek 1 36 
50 Táplálkozás-élettan 1 36 
0 Portfóliókészítés 0,5 18 
0 Gazdasági és vállalkozási ismeretek 1,5 54 
50 Mikrobiológia 1 36 

Egybefüggő szakmai gyakorlat           140 

12. 
évfolyam 

60 Sütőipari termékkészítés 4+0,5 

12,5+1,5 

144+18 

468 
+54 

60 Cukrászipari termékkészítés 4+0.5 144+18 
80 Sütő- és cukrászipari gépek 1+0,5 36+18 
0 Portfóliókészítés 0,5 18 
0 Gazdasági és vállalkozási ismeretek 2 72 
60 Minőségbiztosítás 1 36 

Egybefüggő szakmai gyakorlat           105 

13. 
évfolyam 

0 Munkavállalói idegen nyelv 2 

22 
+2 

62 

682 
+62 

60 Sütőipari termékkészítés 6,5+0.5 201,5+15,5 
60 Cukrászipari termékkészítés 6,5+0,5 201,5+15.5 
80 Sütő- és cukrászipari gépek 1+0,5 31+15,5 
0 Portfóliókészítés 0,5 15,5 
0 Gazdasági és vállalkozási ismeretek 3 93 
0 Élelmiszerbiztonság 1 31 
60 Minőségbiztosítás 1 31 
50 Munkabiztonság 0,5+0,5 15,5+15,5 

1/13. 
évfolyam 

0 Munkavállalói ismeretek 0,5 

32 
+3 

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 
60 Sütőipari termékkészítés 4,5+1 162+36 
60 Cukrászipari termékkészítés 4,5+1 162+36 
80 Sütő- és cukrászipari gépek 1+1 36+36 
50 Táplálkozás-élettan 1 36 
0 Portfóliókészítés 0,5 18 
0 Gazdasági és vállalkozási ismeretek 2,5 90 
50 Mikrobiológia 1 36 
60 Minőségbiztosítás 1 36 

Egybefüggő szakmai gyakorlat           160 

2/14. 
évfolyam 

0 Munkavállalói idegen nyelv 2 

31 
+4 

62 

961 
+124 

60 Sütőipari termékkészítés 10+1 310+31 
60 Cukrászipari termékkészítés 10+1 310+31 
80 Sütő- és cukrászipari gépek 2+1 62+31 
0 Portfóliókészítés 1 31 
0 Gazdasági és vállalkozási ismeretek 3,5 108,5 
0 Élelmiszerbiztonság 1+0,5 31+15,5 
60 Minőségbiztosítás 1 31 
50 Munkabiztonság 0,5+,05 15,5+15,5 
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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.  
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Alágazati specializáció 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Anyagismeret, 
gyártástechnológia 
szakaszai 

A gyakorlóhelyen elvárt magatartás, munkafegyelem. 
A gyártáshoz szükséges anyagok mennyiségének kiszámítása. 
A gyártáshoz szükséges anyagok átvétele, tárolása, 
előkészítése. Nyersanyagok tárolásának bemutatása. 
Szakosított tárolás elvei. Anyagok szabályos elhelyezése. 
Anyagok szabályos mozgatása. Hűtés ellenőrzése. Mérési 
feladatok elvégzése tömegre, térfogatra különböző 
anyagoknál, különböző nagyságrendekben (kg, dkg, g, liter, 
dl.) 
A gyártáshoz szükséges anyagok mennyiségének és 
minőségének ellenőrzése. A sütőipar nyersanyagainak 
érzékszervi vizsgálata.  

6 

Kenyérfélék készítése 

A kenyértészta készítéséhez szükséges nyersanyagok 
előkészítése. A nyersanyagok összemérése. Dagasztás 
folyamata. Dagasztógép kezelése az adott gépeken. Dagasztási 
idő beállítása. Megfelelően bedagasztott tészta jellemzői. Kézi 
dagasztás. Kenyértészta technológiai mutatóinak 
megválasztása, a kovász elkészítése, érlelése,  a tészta 
elkészítése dagasztással, a tészta érlelése. 

18 

Péksütemények 
készítése  

A péksüteménye készítéséhez szükséges nyersanyagok 
előkészítése. 
Vizes, tejes, dúsított  tészta készítése közvetlen (közvetett) 
eljárással, a technológiai mutatók megválasztása, a 
nyersanyagok egyneműsitése dagasztással, a tészta érlelése. 

15 

Finom pékáruk 
készítése 

A finom pékáruk készítéséhez szükséges nyersanyagok 
előkészítése. 
tojással dúsított, omlós, leveles tészta készítése közvetlen 
(közvetett) eljárással, a technológiai mutatók megválasztása, a 
nyersanyagok egyneműsitése dagasztással, a tészta érlelése. 

15 

Cukrászati 
nyersanyagok, 
előkészítő műveletek 

A cukrászipar nyersanyagainak csoportosítása. A természetes. 
Édesítőszerek, mesterséges édesítőszerek , lisztek, étkezési 
zsiradékok, tejipari termékek, tojás  és tartósított formái,  
 gyümölcsök, magvak jellemzése és előkészítése. A 
cukrászipar járulékos anyagainak jellemzése és előkészítése 

6 

Cukrászati félkész 
termékek 

A cukorkészítményekhez alkalmazott nyersanyagok 
előkészítése. Főzött cukorkészítmények előállítása, 
alkalmazása (hígító cukoroldat, fondán, karamell). Olvasztott 
cukorkészítmények előállítása (doboscukor, grillázs, 
cukorfesték. A bevonó anyagokhoz alkalmazott nyersanyagok 
előkészítése. Csokoládé temperálása, fondán, bevonó masszák 
melegítése, hígítása. Zseléfajták-, egyéb bevonóanyagok 
készítése. Melegítő berendezések szakszerű, balesetmentes 
használata. A késztermék ízét, élvezeti értékét meghatározó 
töltelékek előállítása. A töltelékekhez alkalmazott 
nyersanyagok előkészítése. A töltelékek előállítása, 
alkalmazása (gyümölcstöltelékek, olajos magvakból készült 
töltelékek, tartós töltelékek, tojáskrémek, vajkrémek, 
tejszínkrémek, sós töltelékek, egyéb töltelékek). 
Főzőberendezések, habverő, keverő-, gépek balesetmentes 
alkalmazása.  

24 

Cukrászati tészták, 
uzsonna sütemények 

A tésztakészítéshez alkalmazott nyersanyagok előkészítése. 
A tésztakészítő műveletek helyes technológia szerinti 
alkalmazása élesztős, felvert, omlós, hengerelt, vajas, forrázott 
tészta esetében. 
A tészták készítése során elkövethető hibák megelőzése, 

24 
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kijavítása 
Anyaghányad számítása receptúra alapján a veszteségek 
figyelembevételével. 
Gyúró-, nyújtó-, habverőgép, kéziszerszámok balesetmentes 
alkalmazása. Élesztős, felvert, omlós, hengerelt, vajas 
tésztából készíthető uzsonnasütemények előállítása. 

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 

Anyagismeret, 
gyártástechnológia 
szakaszai 

A tészta alakításának műveletei: gömbölyítés, hosszformázás, 
sodrás, fonás. A kelesztés eszközének, berendezésének 
megválasztása, alkalmazása. A kelesztő paramétereinek 
beállítása, a termék felületének kezelése, a termék elhelyezése 
a kelesztőben. A kelési folyamat ellenőrzése. A kemence 
előkészítése a sütésre. A kemence hőmérsékletének-, 
gőzviszonyainak szabályozása.  Sütési sorrend megállapítása 
több termék gyártása esetén. A sütés paramétereinek 
beállítása.  

5 

Kenyérfélék készítése 

A kenyértészta feldolgozásának műveletei (osztás, mérés, 
gömbölyítés, hosszformázás). Kenyértészta kézi osztása 
(csípés), mérése. Különböző kenyérformák kialakítása A 
kelesztő paramétereinek beállítása, a termék felületének 
kezelése, a termék elhelyezése a kelesztőben. A kelési 
folyamat ellenőrzése. A kemence előkészítése a sütésre. A 
termékek előkészítése a sütésre, a sütési paraméterek 
beállítása, a megkelt termék kemencébe helyezése (vetés), a 
sütési folyamat ellenőrzése, az átsültség megállapítása, 
kisütés. A kisült termék kezelése.  
 

10 
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Péksütemények 
készítése 

A termékek alakítási műveletei (gömbölyítés, hosszformázás, 
sodrás, fonás). 
A tésztafeldolgozás megtervezése: préstömeg, prések 
számának kiszámítása. A feldolgozó gépek alkalmazása. A 
kelesztés eszközének megválasztása. A kelesztő 
paramétereinek beállítása, a termék felületének kezelése, a 
termék elhelyezése a kelesztőben. A kelési folyamat 
ellenőrzése. A kemence előkészítése a sütésre. A termékek 
előkészítése a sütésre, a sütési paraméterek beállítása, a 
megkelt termék kemencébe helyezése (vetés), a sütési 
folyamat ellenőrzése, az átsültség megállapítása, kisütés. A 
kisült termék kezelése 

15 

Finom pékáruk 
készítése 

A termékek alakítási műveletei (gömbölyítés, hosszformázás, 
sodrás, fonás). 
A tésztafeldolgozás megtervezése: préstömeg, prések 
számának kiszámítása. A feldolgozó gépek alkalmazása. A 
kelesztés eszközének megválasztása. A kelesztő 
paramétereinek beállítása, a termék felületének kezelése, a 
termék elhelyezése a kelesztőben. A kelési folyamat 
ellenőrzése. A kemence előkészítése a sütésre. A termékek 
előkészítése a sütésre, a sütési paraméterek beállítása, a 
megkelt termék kemencébe helyezése (vetés), a sütési 
folyamat ellenőrzése, az átsültség megállapítása, kisütés. A 
kisült termék kezelése 

15 

Kikészített 
sütemények 

Torták, szeletek, tekercsek, minyonok, desszertek, csemegék, 
krémesek, tejszínhabos, marcipános sütemények előállítása. 
Az előállításához szükséges nyersanyagok előkészítése. 
A kikészített sütemények készítéséhez szükséges félkész 
termékek (töltelékek, bevonóanyagok, cukorkészítmények) 
előállítása 
A tésztakészítő műveletek helyes technológia szerinti 
alkalmazása. A tészták készítése során elkövethető hibák 
megelőzése, kijavítása. Anyaghányad számítása receptúra 
alapján a veszteségek figyelembevételével. A tészták 
feldolgozása, alakítása, sütése. 

17.5 

Teasütemények 

Édes teasütemények készítése omlós, felvert, egyéb tészták 
alkalmazásával. 
Sós teasütemények készítése omlós, vajas (egyéb zsiradékkal 
készült leveles), forrázott tészták alkalmazásával 

15 

Fagylaltok, parfék, 
pohárkrémek, 
bonbonok 

Bonbonkészítés menete, csokoládé temperálás , bonbon 
töltése, talpazása, díszítése. 12,5 

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 

Sütőipari termékkészítés 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Sütőipari 
nyersanyagok 

A liszt kémiai összetétele, az egyes alkotórészek változása 
a technológia során  
A liszt technológiai szempontból fontos tulajdonságai  
Lisztek jelölése, lisztfajták, liszttípusok  
A liszt minőségi követelményei  
Liszthibák, a liszt romlása  
A segéd- és járulékos anyagok jellemzése, technológiai 
szerepe  
A nyersanyagok átvétele, raktározása, tárolása 

21+4 

Sütőipar általános 
gyártástechnológiája 

Nyersanyagok előkészítésének műveletei  
Tésztakészítés: a tészta kialakulásának folyamatai, 
dagasztási módok, a tésztaérés folyamatai, tésztakészítési 
eljárások  
A tésztafeldolgozás célja, műveletei  
A kelesztés célja, feltételei, kelés közben lejátszódó 
folyamatok, a megkeltség jelei, kelesztés közben végzett 
műveletek, a kelesztés késleltetése  
A sütés célja, feltételei, sülő tésztában lejátszódó 
folyamatok, sütési eljárások  
A készárukezelés műveletei 

71+4 

Kenyérfélék készítése 
Kenyerek általános jellemzése, csoportosítása (Magyar 
Élelmiszerkönyv szerint)  
Kenyerek gyártásának műveletei  

31+5 

Péksütemények 
készítése 

A péksütemények jellemzése, csoportosítása  
Vizes, tejes, dúsított tésztából készült termékek jellemzése, 
gyártástechnológiája  

21+5 

Éves óraszám:  144+18 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
A képzés órakeretének legalább 60%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 
lebonyolítani.  
 

Cukrászipari termékkészítés 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Cukrászati 
nyersanyagok, 
előkészítő műveletek 

A természetes és mesterséges édesítőszerek jellemzése, 
felhasználásának területei. A cukrászatban felhasznált 
lisztek, étkezési zsiradékok, tejipari termékek jellemzése, 
technológiai szerepe, tárolásának szabályai, felhasználási 
területei. A tojás technológiai szerepe, tartósított formái, 
minőségi követelményei. A cukrászatban felhasznált 
gyümölcsök és magvak jellemzése, a gyümölcsök 
tartósítása, a tartósítás hatása a gyümölcsökre 
A cukrászipar járulékos anyagainak jellemzése, 
felhasználásának lehetőségei. A cukrászipar 
nyersanyagainak előkészítése. Az előkészítéshez használt 
gépek, berendezések, kéziszerszámok balesetmentes 
alkalmazása, tisztítása 

20+6 
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Cukrászati félkész 
termékek 

A félkész termékek csoportosítása. A cukorkészítmények 
csoportosítása. A cukorkészítményekhez alkalmazott 
nyersanyagok előkészítése. A főzött cukorkészítmények 
előállítása, felhasználása. A cukorhőmérő balesetmentes 
alkalmazása, kézi próba balesetmentes elvégzése. Az 
olvasztott cukorkészítmények (doboscukor, grillázs, 
cukorfesték) előállítása, felhasználása 
A töltelékek általános jellemzése, csoportosítása. A 
töltelékekhez alkalmazott nyersanyagok előkészítése. 
Édes töltelékek (gyümölcsös töltelékek, tejszínkrémek, 
tojáskrémek, vajkrémek, tartós töltelékek, magvakból 
készült töltelékek, túrótöltelék stb.) és sós töltelékek 
előállítása, fel-használása. A bevonóanyagok 
csoportosítása. A bevonóanyagokhoz alkalmazott 
nyersanyagok előkészítése. A szobahőmérsékleten később 
dermedő bevonóanyagok (csokoládé, fondán, zselé, 
doboscukor, karamell) jellemzése, felhasználása bevonásra 
A szobahőmérsékleten nem dermedő bevonóanyagok 
(krémek, habok) jellemzése, felhasználása 
A tartós gyümölcskészítmények előállításához szükséges 
nyersanyagok előkészítése. A gyümölcstartósítási 
módszerek alkalmazása. A félkész termékek előállításához 
használt gépek, berendezések, kéziszerszámok baleset-
mentes alkalmazása 

42+6 

Cukrászati tészták, 
uzsonnasütemények 

A cukrásztészták és azokból előállítható 
uzsonnasütemények általános jellemzése, csoportosítása  
Az élesztős tészták általános jellemzése, csoportosítása  
A gyúrt, kevert, omlós, hajtogatott élesztős tészta, és az 
belőlük előállítható uzsonnasütemények jellemzése, 
készítésének műveletei, a műveletek alkalmazása, 
elkövethető hibák, azok megelőzése, kijavítása  
A felvert tészták általános jellemzése, csoportosítása  
Hideg és meleg úton előállított felvert tészták  
A felvert tészták készítése során elkövethető hibák, azok 
megelőzése, kijavítása. A felvert tészták fajtáinak 
csoportosítása, előállítása. A felvert tésztából előállítható 
uzsonnasütemények jellemzése, készítése. Az omlós tészták 
általános jellemzése, csoportosítása  
A gyúrt és kevert omlós tészta készítésének műveletei, a 
műveletek alkalmazása. Az omlós tészta készítése során 
elkövethető hibák, azok megelőzése, kijavítása  
Az omlós tészták fajtáinak csoportosítása, előállítása  
Az omlós tésztából előállítható uzsonnasütemények 
jellemzése, készítése A vajas és leveles tészta általános 
jellemzése, készítésének műveletei, a műveletek 
alkalmazása, elkövethető hibák, azok megelőzése, 
kijavítása. A vajas és leveles tésztából előállítható 
uzsonnasütemények jellemzése, készítése  

82+6 

Éves óraszám:  144+18 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
A képzés órakeretének legalább 60%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 
lebonyolítani.  
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Sütő-és cukrászipari gépek 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Munkaeszközök 
A kézi eszközök, -szerszámok, edények jellemzői, 
felhasználásuk területei, balesetmentes használat, higiéniai 
követelmények 

6 

A tárolás, előkészítés 
gépei, berendezései 

A liszt szállításának és tárolásának műszaki megoldásai  
A szitálás célja, jellemzői  
Sziták: alsó- vagy felsődobos lisztcentrifuga, turbószita  
Mérlegek  
Tojásmosó berendezés, aprító-, magozó-, passzírozó-, 
mandula- és almahámozó gépek, botmixer  
A tárolás, előkészítés során alkalmazott gépek és 
berendezések feladata, működési elve, kezelése, tisztítása, a 
biztonságos üzemeltetés munkavédelmi előírásai 

15 

Félkész termékek, 
tészták készítésének 
gépei, berendezései 

A cukrászati félkész termékek előállításának gépei, 
berendezései: főzőlapok, zsámolyok, főzőberendezések, 
krémkészítő berendezés, csokoládémelegítők és 
temperálók, habfúvók, fondángép, keverőtárcsás 
emulgeátor  
A homogén anyag előállításának módjai: dagasztás, gyúrás, 
keverés, habverés, hengerlés, emulgeálás 

15 

Éves óraszám:  36 
 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
A képzés órakeretének legalább 80%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 
lebonyolítani  
 
Táplálkozás-élettan  
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

A táplálkozás 
jelentősége, 
alapfogalmak 

A táplálkozás jelentősége  
Táplálkozás-élettani alapfogalmak: anyagcsere, táplálkozás, 
tápanyagok, táplálék, élelmi-anyag, élelmiszer, étel, ital, 
energiaszükséglet, energia-egyensúly, alapanyagcsere, 
táplált-sági állapot 

3 

Az élelmiszerek 
tápanyagai 

Az élelmiszerek alkotórészei  
Táplálékforrások  
A víz szerepe az emberi szervezetben  
A tápanyagok (szénhidrátok, fehérjék, zsírok, vitaminok, 
ásványi anyagok) biológiai szerepe, élettani hatása  
Az élelmiszerekben jelenlévő egyéb anyagok (íz-, illat-, 
színező-, serkentőanyagok, ballasztanyagok) szerepe 

8 

Az emésztés és 
felszívódás 
folyamata 

Az emésztőrendszer feladata, szakaszai. Emésztés a 
szájüregben, ízérzékelés. Emésztés a gyomorban, a 
vékonybélben, a máj és a hasnyálmirigy szerepe. A 
vércukorszint szabályozása, cukorbetegség  
Emésztés a vastagbélben, a bélbaktériumok szerepe 

6 

Az élelmiszerek 
táplálkozás-élettani 
értékelése 

Az élelmiszerek táplálkozás-élettani értékelésének 
szempontjai  
A sütő- és cukrászipari termékek táplálkozás-élettani 
értékelése 

5 
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Táplálkozási 
alapelvek, 
betegségek 

A helyes táplálkozás alapelvei, az „okostányér”  
A helytelen táplálkozás következményei  
Alternatív táplálkozási módok: vegetáriánus, reform- és 
biotáplálkozás  
A táplálkozással és az életmóddal összefüggő betegségek  
Táplálékallergia, -intolerancia, allergiát vagy intoleranciát 
okozó anyagok  
Mentes termékek (tej-, glutén-, tojás-, szójamentes stb.) 

6 

Tápérték, allergének 
jelölése 

A tápértékjelölés kötelező és önkéntes elemei  
A tápérték számítása (tápanyagszámítás)  
Gluténmentes, laktózmentes élelmiszerek jelölése 

8 

Éves óraszám:  36 
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  
 
Portfóliókészítés 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

A portfóliókészítés 
alapjai 

A portfólió értelmezése, célja, funkciója  
A portfólió tartalmi elemei  
A portfólió formája, formai követelményei  
A portfólió készítésének menete  
A portfólió értékelésének szempontjai 

4 

Bemutatkozás, 
célkitűzés 

Az írásban történő bemutatkozás szabályai, dokumentumai  
Bemutatkozókártya, levél, önéletrajz, motivációs levél írása 

4 

Dokumentumgyűjtés 

A dokumentumok lehetséges köre  
A portfólió készítésének lépései: a dokumentumgyűjtés 
tervezése, előkészítése, dokumentumkészítés, -szerkesztés, 
reflexió 

10 

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

27 

Vállalkozás alapítása Vállalkozás típusa, szerepük a gazdaság működtetésében. 
Egyéni és társas vállalkozások.  27 

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

Témakörök Tartalmak Óraszám 

A 
mikroorganizmusok 
általános jellemzése 

A mikroorganizmus fogalma, mérete, elnevezése, helye az 
élővilágban, csoportjai  
A baktériumok alakja, felépítése, szaporodása, 
csoportosítása, telepképzése  
Az élesztőgombák életmódja, felépítésük, szaporodásuk  
A penészgombák életmódja, szaporodása, penésztelep 
kialakulása, az egyes fajok gyakorlati jelentősége, 
mikotoxinok. A vírusok jellemzése, csoportosítása 

5 

A 
mikroorganizmusok 
életfeltételei 

A környezet tápanyag- és víztartalma, hőmérséklete, 
oxigéntartalma, kémhatása 

8 

A 
mikroorganizmusok 
életjelenségei 

Anyagcsere: szubsztrátok felvétele, transzportja, 
anyagcsereutak, szénhidrátok, fehérjék, zsírok lebontása  
Szaporodás: módjai, szakaszai, generációs idő, telepátmérő  
A mikroorganizmusok közötti kölcsönhatások: egymásra 
nézve közömbösek, kedvezőek, kedvezőtlenek 

8 

Szakmaspecifikus 
mikroorganizmusok 

A sütő- és cukrásziparban előforduló mikroorganizmusok 
csoportosítása: romlást okozó, kórokozó, indikátor és 
hasznos mikroorganizmusok. Romlást okozó 
mikroorganizmusok fajtái (baktériumok, élesztőgombák, 
penészgombák), a különböző sütő-és cukrászipari 
nyersanyagok, termékek romlásának jelei, okai, védekezés 
a romlás ellen. Kórokozó mikroorganizmusok: az 
élelmiszerek okozta megbetegedések, az élelmiszer-
mérgezések, -fertőzések okai, tünetei, megelőzésük, 
teendők megbetegedés vagy gyanú esetén  
Indikátor mikroorganizmusok: általános, fekáliás, higiéniai 
szennyezettséget jelző. Hasznos mikroorganizmusok: 
élesztőgombák, tejsavtermelő baktériumok tevékenysége, 
technológiában betöltött szerepe 

15 

Éves óraszám:  36 
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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Egybefüggő szakmai gyakorlat  
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Termékkészítés 

A gyártáshoz szükséges anyagok mennyiségének kiszámítása. A 
gyártáshoz szükséges anyagok átvétele, tárolása, előkészítése. A 
gyártáshoz szükséges anyagok mennyiségének és minőségének 
ellenőrzése. A sütőipar nyersanyagainak érzékszervi vizsgálata. A 
liszt hőmérsékletének beállítása, keverése, szitálása, mérése. A 
dagasztóvíz hőmérsékletének beállítása, mérése. Sóoldat készítése, 
töménységének ellenőrzése. Élesztő, tejpor szuszpendálása. Cukor, 
aszkorbinsav oldása. A tojás mosása, fertőtlenítése, kétedényes 
feltörés, egyneműsités, szűrés. A margarin temperálása, mérése. 
A kenyértészta készítéséhez szükséges nyersanyagok előkészítése 
Kenyértészta készítése közvetett úton: a technológiai mutatók 
megválasztása, a kovász elkészítése, érlelése, a tészta technológiai 
mutatóinak megválasztása, a tészta elkészítése dagasztással, a 
tészta érlelése 
A péksütemények, finom pékáruk készítéséhez szükséges 
nyersanyagok előkészítése. 
Vizes, tejes, dúsított, tojással dúsított, omlós, leveles tészta 
készítése közvetlen (közvetett) eljárással, a technológiai mutatók 
megválasztása, a nyersanyagok egyneműsitése dagasztással, a 
tészta érlelése. 
A cukrászipar nyersanyagainak csoportosítása. A természetes 
édesítőszerek jellemzése. 
A mesterséges édesítőszerek felhasználásának területei, 
hatóanyagaik, jellemzőik. 
A cukrászatban felhasznált lisztek jellemzése. A cukrászatban 
felhasznált étkezési zsiradékok csoportosítása, jellemzése. A 
cukrászatban felhasznált tejipari termékek csoportosítása, 
jellemzése. A tojás jellemzése, tartósított formái, minőségi 
követelményei. 
A cukrászatban felhasznált gyümölcsök csoportosítása, jellemzése, 
a gyümölcsök tartósítása. A cukrászatban felhasznált magvak 
jellemzése. A cukrászipar járulékos anyagainak jellemzése. A 
cukrászipar nyersanyagainak előkészítése. A 
cukorkészítményekhez alkalmazott nyersanyagok előkészítése. 
Főzött cukorkészítmények előállítása, alkalmazása (hígító 
cukoroldat, fondán, karamell). Olvasztott cukorkészítmények 
előállítása (doboscukor, grillázs, cukorfesték). Cukorhőmérő, 
kézipróba balesetmentes alkalmazása. Főzőberendezések 
balesetmentes alkalmazása. A bevonó anyagokhoz alkalmazott 
nyersanyagok előkészítése. Csokoládé temperálása, fondán, 
bevonó masszák melegítése, hígítása. Zseléfajták-, egyéb 
bevonóanyagok készítése. Melegítő berendezések szakszerű, 
balesetmentes használata. A késztermék ízét, élvezeti értékét 
meghatározó töltelékek előállítása. A töltelékekhez alkalmazott 
nyersanyagok előkészítése. A töltelékek előállítása, alkalmazása 
(gyümölcstöltelékek, olajos magvakból készült töltelékek, tartós 
töltelékek, tojáskrémek, vajkrémek, tejszínkrémek, sós töltelékek, 
egyéb töltelékek). Főzőberendezések, habverő, keverőgép 
balesetmentes alkalmazása. A tartós gyümölcskészítmények 
előállításához szükséges nyersanyagok előkészítése. 
A gyümölcstartósítási módszerek alkalmazása. 
A tésztakészítéshez alkalmazott nyersanyagok előkészítése. 
Élesztős tésztából készíthető uzsonnasütemények előállítása. 
A tésztakészítő műveletek helyes technológia szerinti alkalmazása 
élesztős, felvert, omlós tészta esetében. 
A tészták készítése során elkövethető hibák megelőzése, kijavítása 
Anyaghányad számítása receptúra alapján a veszteségek 
figyelembevételével. 
Gyúró-, nyújtó-, habverő-, hengergép, kéziszerszámok 
balesetmentes alkalmazása.  

140 

Éves óraszám:  36 
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12. ÉVFOLYAM ÓRATERVE 
36 hét /tanév 

 
Sütőipari termékkészítés 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Kenyérfélék készítése 

Különleges minőségű kenyérfélék jellemzése, 
gyártástechnológiája (Magyar Élelmiszer-könyv szerint)  
Anyagszükséglet számítása adott termékmennyiség és 
megadott termékösszetétel alapján 

30+4 

Péksütemények 
készítése 

Különleges minőségű vizes, tejes, dúsított termékcsoport 
jellemzése, az ide sorolható termékek gyártástechnológiája  
Anyagszükséglet számítása adott termékmennyiség és 
megadott termékösszetétel alapján 

48+7 

Finom pékáruk 
készítése 

A finompékáruk jellemzése, csoportosítása  
A tojással dúsított, omlós, leveles tésztából készült 
termékek jellemzése, gyártástechnológiája  
Különleges minőségű tojással dúsított, omlós, leveles 
termékcsoport jellemzése, az ide sorolható termékek 
gyártástechnológiája  
Anyagszükséglet számítása adott termékmennyiség és 
megadott termékösszetétel alapján 

66+7 

Éves óraszám:  144+18 
 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
A képzés órakeretének legalább 60%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 
lebonyolítani.  
 
Cukrászipari termékkészítés 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Cukrászati tészták, 
uzsonnasütemények 

A forrázott tészta általános jellemzése, készítésének 
műveletei, a műveletek alkalmazása, elkövethető hibák, 
azok megelőzése, kijavítása  
A forrázott tészta felhasználása  
A hengerelt tészta általános jellemzése, csoportosítása, 
készítésének műveletei, a műveletek alkalmazása, 
elkövethető hibák, azok megelőzése, kijavítása  
A hengerelt tésztából előállítható uzsonnasütemények 
jellemzése, készítése  
A mézes tészta általános jellemzése, készítésének 
műveletei, a műveletek alkalmazása, el-követhető hibák, 
azok megelőzése, kijavítása  
Anyaghányad számítása receptúra alapján, a veszteségek 
figyelembevételével  
A tésztakészítéshez használt gépek, berendezések és 
kéziszerszámok balesetmentes alkalmazása 

42+4 

Kikészített 
sütemények 

A kikészített sütemények általános jellemzése, 
csoportosítása  
A torták, szeletek, tekercsek, minyonok, desszertek, 
csemegék, krémesek, tejszínhabos, marcipános sütemények 
általános jellemzése  
A kikészített sütemények készítésének műveletei:  
‒ a szükséges nyersanyagok előkészítése  
‒ félkész termékek (cukorkészítmények, töltelékek, bevonó 

57+10 



 

18 

anyagok) előállítása, elő-készítése a felhasználásra  
‒ a tészta elkészítése, alakítása, sütése, sütés utáni teendők  
‒ befejező, kikészítő műveletek (töltés, bevonás, díszítés) 
alkalmazása  
A kikészített sütemények csoportosítása, fajtáinak készítése 

Teasütemények 

Az édes és sós teasütemények általános jellemzése, 
csoportosítása  
Omlós, felvert hengerelt és egyéb tésztából készült, 
töltetlen és töltött édes teasütemények előállítása  
Sós omlós vajas vagy leveles tésztából készült, töltetlen és 
töltött sós teasütemények előállítása  
Forrázott tésztából készült, töltött sós teasütemények 
előállítása 

45+4 

Éves óraszám:  144+18 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
A képzés órakeretének legalább 60%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 
lebonyolítani 
 
Sütő-és cukrászipari gépek 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Félkész termékek, 
tészták készítésének 
gépei, berendezései 

Kovászkészítő berendezés  
A tésztakészítés gépei: univerzális konyhagép; krémkeverő, 
habverő és dagasztógép; spirál dagasztógép; hengergép  
A félkész termékek előállítása, valamint a tészta készítése 
során alkalmazott gépek és be-rendezések feladata, 
működési elve, kezelése, tisztítása, a biztonságos 
üzemeltetés munka-védelmi előírásai 

16+8 

A tésztafeldolgozás, 
kelesztés gépei, 
berendezései 

Kenyértészta feldolgozó gépek: osztó-, gömbölyítőgép, 
egyéb formázógépek  
Süteménytészta feldolgozó gépek: tésztaosztók, osztó- és 
gömbölyítőgépek, kiflisodró gépek, tésztanyújtó gép  
Piskótakenő (masszahúzó) gép  
Feldolgozó gépsorok  
Kelesztő eszközök, berendezések  
A tészta feldolgozása és kelesztése során alkalmazott gépek 
és berendezések feladata, működési elve, kezelése, 
tisztítása, a biztonságos üzemeltetés munkavédelmi 
előírásai 

20+10 

Éves óraszám:  36+18 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
A képzés órakeretének legalább 80%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 
lebonyolítani  
 
 
Portfóliókészítés 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Dokumentumgyűjtés 

A dokumentumok lehetséges köre  
A portfólió készítésének lépései: a dokumentumgyűjtés 
tervezése, előkészítése, dokumentumkészítés, -szerkesztés, 
reflexió 

18 

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



 

19 

Gazdasági és vállalkozási ismeretek 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Gazdasági 
alapismeret 

A kereskedelem fogalma, fajtái. Tárgyi és személyi 
erőforrások. Munkaerő. A munkaviszony fogalma, 
munkaszerződések. Bér és juttatás. Munkaviszony 
létesítése, módosítása, fajtái. Munkavállalók joga és 
kötelességei, munka-adók jogai és kötelességei. Munkaügyi 
jogorvoslati lehetőségek 

36 

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 

36 

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

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Minőségbiztosítási 
alapfogalmak 

A minőség fogalma, értelmezésének fejlődése  
Élelmiszer-minőség értelmezése, az élelmiszerek minőségét 
meghatározó tényezők: egészségügyi biztonság, tápérték, 
élvezeti érték, egyéb tulajdonságok (eltarthatóság, 
csomagolás, jelölés, tömeg, térfogat stb.)  
A minőség-ellenőrzés fogalma, célja, előnyei, csoportjai  
A minőségszabályozás értelmezése, célja, tevékenységei  
A minőségbiztosítás értelmezése, előnyei  
A minőségfejlesztés fogalma 

6 

Minőségellenőrzés 

A sütő- és a cukrászipar jellemző nyersanyagainak 
érzékszervi vizsgálata, minősítése  
A sütő- és cukrásziparban felhasznált lisztek minőségi 
követelményei  
A liszt fizikai és kémiai tulajdonságainak szabvány szerinti 
vizsgálata  
A Magyar Élelmiszerkönyv sütő- és cukrászipari 
termékekkel foglalkozó fejezeteinek elő-írásai, irányelvei  
A sütő- és cukrászipari termékek minőségi követelményei  
A késztermékek érzékszervi vizsgálata, pontozásos bírálat, 
minősítés  
A késztermékek fizikai és kémiai jellemzőinek szabvány 
szerinti vizsgálata (tömeg, tömeg-tűrés, térfogat, fajlagos 
térfogat, alaki hányados, töltelékarány, savfok) 

30 

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

 



 

20 

Egybefüggő szakmai gyakorlat  
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Termékkészítés 

Szakmai számítások. A tészta alakításának műveletei: 
gömbölyítés, hosszformázás, sodrás, fonás. A kelesztés 
eszközének, berendezésének megválasztása, alkalmazása A 
kelesztő paramétereinek beállítása, a termék felületének 
kezelése, a termék elhelyezése a kelesztőben A kelési 
folyamat ellenőrzése  A kenyértészta készítéséhez szükséges 
nyersanyagok előkészítése. Kenyértészta készítése közvetlen 
eljárással: a kovászpótló anyag és a technológiai mutatók 
megválasztása, a nyersanyagok egyneműsitése dagasztással, a 
tészta érlelése. Rozskenyerek tésztájának elkészítése. Szakmai 
számítások. A kenyértészta feldolgozásának műveletei (osztás, 
mérés, gömbölyítés, hosszformázás). Kenyértészta kézi 
osztása (csípés), mérése. Különböző kenyérformák 
kialakítása. A feldolgozó gépek alkalmazása. A 
péksütemények, finom pékáruk készítéséhez szükséges 
nyersanyagok előkészítése. Vizes, tejes, dúsított, tojással 
dúsított, omlós, leveles tészta készítése közvetlen (közvetett) 
eljárással, a technológiai mutatók megválasztása, a 
nyersanyagok egyneműsitése dagasztással, a tészta érlelése. A 
termékek alakítási műveletei (gömbölyítés, hosszformázás, 
sodrás, fonás). A tésztafeldolgozás megtervezése: préstömeg, 
prések számának kiszámítása. A feldolgozógépek 
alkalmazása. A kemence előkészítése a sütésre. A termékek 
előkészítése a sütésre, a sütési paraméterek beállítása, a 
megkelt termék kemencébe helyezése (vetés), a sütési 
folyamat ellenőrzése, az átsültség megállapítása, kisütés. A 
kisült termék kezelése. A késztermék minőségének 
ellenőrzése. 
Torták, szeletek, tekercsek, minyonok, desszertek, csemegék, 
krémesek, tejszínhabos, marcipános sütemények előállítása. 
Az előállításához szükséges nyersanyagok előkészítése. A 
kikészített sütemények készítéséhez szükséges félkész 
termékek (töltelékek, tészták  bevonóanyagok, 
cukorkészítmények) előállítása, előkészítése a felhasználásra. 
A tésztakészítő műveletek helyes technológia szerinti 
alkalmazása. A tészták készítése során elkövethető hibák 
megelőzése, kijavítása. 
Anyaghányad számítása receptúra alapján a veszteségek 
figyelembevételével 
A tészták feldolgozása, alakítása, sütése. A különböző 
sütőberendezések balesetmentes alkalmazása. A forró 
sütőlemezek, sütőkocsik balesetmentes, védőfelszerelés 
segítségével történő kezelése. Befejező, kikészítő műveletek, 
egyszerű díszítés, alkalmi díszítések alkalmazása. .Gyúró-, 
habverő-, keverő-, hengergép, nyújtógép, habfúvó, melegítő 
berendezés kéziszerszámok balesetmentes használata. Édes 
teasütemények készítése omlós, felvert, hengerelt, egyéb 
tészták alkalmazásával. Sós teasütemények készítése omlós, 
vajas (egyéb zsiradékkal készült leveles), forrázott tészták 
alkalmazásával. Töltött és töltetlen édes és sós teasütemények 
készítése. 
Anyaghányad számítása receptúra alapján a veszteségek 
figyelembevételével. Fagylaltkelyhek készítése, díszítése. 
Parfé készítése, díszítése. Bonbon készítése. Hideg 
pohárkrémek készítése, díszítése. A főző-, homogenizáló-, 
hűtőberendezések balesetmentes alkalmazása.  

105 

 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. 
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„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 

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.  
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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. 

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. 
 
 
Sütőipari termékkészítés 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Kenyérfélék készítése 

Különleges minőségű kenyérfélék jellemzése, 
gyártástechnológiája (Magyar Élelmiszer-könyv szerint)  
Anyagszükséglet számítása adott termékmennyiség és 
megadott termékösszetétel alapján 

25+3 

Péksütemények 
készítése 

Különleges minőségű vizes, tejes, dúsított termékcsoport 
jellemzése, az ide sorolható termékek gyártástechnológiája  
Anyagszükséglet számítása adott termékmennyiség és 
megadott termékösszetétel alapján 

51+5 

Finom pékáruk 
készítése 

A tojással dúsított, omlós, leveles tésztából készült 
termékek jellemzése, gyártástechnológiája  
Anyagszükséglet számítása adott termékmennyiség és 
megadott termékösszetétel alapján 

75,5+4,5 

Egyéb termékek 
készítése 

Egyedi táplálkozási igényeket kielégítő, hagyományőrző és 
tájjellegű termékek jellemzése, gyártástechnológiája  
Anyagszükséglet számítása, adott termékmennyiség és 
megadott termékösszetétel alapján  
A zsemlemorzsa jellemzése, készítésének műveletei  
Félkész és késztermékek szakszerű fagyasztásának módja 

50+3 

Éves óraszám:  201,5+15,5 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
A képzés órakeretének legalább 60%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 
lebonyolítani.  
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Cukrászipari termékkészítés 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Kikészített 
sütemények 

A nemzetközi cukrászati termékek jellemzése  
A nemzetközi cukrászati termékek készítése:  
‒ tészták: különböző ízű nehéz felvertek, liszt nélküli 
felvertek, jokonde (joconde) felvert, dacquise felvert, 
financier felvert, francia omlós tészta (sablé Breton), fran-
cia forrázott tészta  
‒ különböző állagú betétek: zselés betétek, ropogós rétegek  
‒ töltelékek: mousse-ok, ganache, egyéb krémek  
‒ bevonók (tükörbevonó), díszítőelemek (csokoládé-, 
meringue- (habcsók) díszek, szivacs piskóta stb.)  
A nemzetközi trendnek megfelelő cukrászati termékek 
készítése:  
‒ rétegelt torták  
‒ vágott és formában készült monodesszertek  
‒ macaron  
‒ tart, tartlet  
‒ francia forrázott tésztából készült desszertek előállítása  
‒ mini francia desszertek (petit fours)  
‒ rétegelt pohárdesszertek  
Anyaghányad számítása receptúra alapján, a veszteségek 
figyelembevételével  
A kikészített sütemények előállításához használt gépek, 
berendezések és kéziszerszámok balesetmentes alkalmazása 
 

78+3 

Teasütemények 

A teasütemények készítéséhez szükséges nyersanyagok 
előkészítése, a szükséges félkész termékek előállítása, 
előkészítése a felhasználásra  
A tészta elkészítése, az elkövethető hibák, azok 
megelőzése, kijavítása  
A tészta alakítása, sütése, befejező, kikészítő műveletek  
Anyaghányad számítása receptúra alapján, a veszteségek 
figyelembevételével  
A teasütemények előállításához használt gépek, 
berendezések és kéziszerszámok baleset-mentes 
alkalmazása 

43+3 

Fagylaltok, parfék, 
pohárkrémek  

A fagylalt fogalma, nyersanyagai és az összetevők szerepe, 
hatása a fagylalt minőségére  
A fagylaltok csoportosítása összetételük, a fagylaltkeverék 
készítési módja és a fagyasztás módja szerint  
A fagylaltkészítés műveleteinek jellemzése, alkalmazása, a 
fagylaltkészítés hibái  
Adagolt fagylaltkészítmények (fagylaltkelyhek) készítése  
A parfék általános jellemzése, a parfékészítés műveleteinek 
jellemzése, a műveletek alkalmazása, parféfajták készítése  
A pohárkrémek általános jellemzése, csoportosítása  
A pohárkrémek készítésének műveletei, a műveletek 
alkalmazása  
Főzött krémből készült pohárkrémek, ízesített 
tejszínhabkrémből készült pohárkrémek, vegyes összetételű 
pohárkrémek készítése  
A higiéniai rendszabályok alkalmazása  
A fagylaltok, parfék, pohárkrémek előállításához használt 
gépek, berendezések és kézi-szerszámok balesetmentes 
alkalmazása 

13+3 
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Díszítés 

A díszítés fogalma, célja, az egyszerű és különleges díszítés 
műveleteinek (bevonás, burkolás, beszórás, formázás, 
felrakás, fecskendezés) jellemzése, alkalmazása  
Alkalmi díszmunkák tervezése, készítése  
A különleges díszítés nyersanyagai, módszerei  
Csokoládé, plasztik csokoládé, marcipán, karamell, grillázs 
tortadíszek készítése 

33+3 

Bonbonok 

A bonbonok általános jellemzői, nyersanyagai, 
csoportosítása  
A csokoládé temperálásának célja, módszerei, az egyes 
módszerek alkalmazása  
Gyümölcs-, marcipán-, nugát-, grillázs-, krém-, csokoládé-, 
cukorkabonbonok jellemzése, készítése 

21+3,5 

Különleges 
táplálkozási célú 
termékek 

Csökkentett szénhidráttartalmú, gluténmentes, tej- és 
tojásmentes cukrászati termékek jellemzése, készítése  
A termékek előállításához használt gépek, berendezések és 
kéziszerszámok balesetmentes alkalmazása 

12 

Éves óraszám:  201,5+15,5 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
A képzés órakeretének legalább 60%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 
lebonyolítani 
 
Sütő-és cukrászipari gépek 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

A sütés, készáru 
kezelés gépei, 
berendezései 

A sütés célja, a kemencék csoportosítása, szerkezeti 
felépítésük, fűtési rendszerük, működésük, kiszolgálási 
módjaik, szabályozásuk, biztonságtechnikájuk  
Hűtőberendezések  
A fagyasztás hatása, szakaszai, berendezései  
Szeletelő-, csomagológépek  
Készterméktárolók  
A sütés, készáru kezelés során alkalmazott gépek és 
berendezések feladata, működési elve, kezelése, tisztítása, a 
biztonságos üzemeltetés munkavédelmi előírásai 

23+10 

Egyéb gépek, 
berendezések 

Fagylaltgépek, zselé- és festékszórók, a rekeszmosó 
feladata, működési elve, kezelése, tisztítása, a biztonságos 
üzemeltetés munkavédelmi előírásai 

8+5,5 

Éves óraszám:  31+15,5 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
A képzés órakeretének legalább 80%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 
lebonyolítani  
 
Portfóliókészítés 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Dokumentumgyűjtés 
A portfólió készítésének lépései: a dokumentumgyűjtés 
tervezése, előkészítése, dokumentumkészítés, -szerkesztés, 
reflexió 

11 

Összegzés, reflexió Az összegzés tartalmi elemei  
Összegzés (reflexió) írása 

4,5 

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



 

25 

Gazdasági és vállalkozási ismeretek 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Vállalkozás 
működtetése 

A vállalkozások működésének általános és speciális 
feladatai. Adózási ismeretek. Adónemek, adófajták, 
bevallási és megfizetési kötelezettségek. Vállalkozások 
dokumentációs kötelezettségei. Munkavállalókkal 
kapcsolatos kötelezettségek. Hatósági ellenőrzések, ható-
ságokkal való együttműködés. A vállalkozások 
tevékenységének bővítése. Szigorú szám-adású 
dokumentumok kezelése. Árajánlatok készítése. 
Vállalkozásokkal kapcsolatos tisztességes piaci magatartás 
és vállalkozásetika. Vállalkozások megszüntetése 

93 

Éves óraszám:  93 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
 
Élelmiszerbiztonság 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Élelmiszerjogi 
alapismeretek 

Az élelmiszerek biztonságára vonatkozó törvények, 
rendeletek, útmutatók  
A Codex Alimentarius jelentősége  
A Magyar Élelmiszerkönyv tartalma, irányelvei, előírásai  
Az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos alapfogalmak  
Az élelmiszerjog általános elvei: kockázatelemzés, 
elővigyázatosság elve, a fogyasztók érdekeinek védelme, az 
átláthatóság elve  
Az élelmiszerjog általános követelményei: élelmiszer-
biztonsági követelmények, nyomonkövethetőség (célja, 
módja, rendszerek, eljárások), az élelmiszer, termék forga-
lomból történő kivonása, a termék visszahívása a 
fogyasztótól  
Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA): 
küldetése, feladatai, szervezete, működése  
Az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások: sürgősségi 
riasztórendszer, válságkezelés, szükséghelyzetek  
Az élelmiszerlánc-biztonság fogalma, megvalósításának 
alappillérei (tudásmenedzsment, hatékony hatósági 
kockázatcsökkentés), az élelmiszerlánc-biztonsági stratégia 
alapelvei  
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH): 
feladatai, szervezete 

8 

Élelmiszer-higiénia 

Élelmiszer-higiéniai alapfogalmak  
Az élelmiszer-vállalkozók kötelezettségei az élelmiszer-
higiénia terén: elsődleges felelősség, élelmiszer-biztonság 
szavatolása a teljes élelmiszerláncon, a hűtési lánc 
fenntartása, HACCP-elvein alapuló eljárások alkalmazása, 
jó higiéniai gyakorlat alkalmazása, mikro-biológiai 
kritériumok és hőmérséklet-szabályozási követelmények 
bevezetése, betartása  
A helyes gyakorlatról szóló útmutatók: nemzeti, közösségi 
útmutatók  
A vállalkozások élelmiszer-biztonsági 
szabályozórendszere: jó higiéniai gyakorlat, HACCP-elvein 
alapuló eljárások alkalmazása  
A sütő- és a cukrászipar jó higiéniai gyakorlata (nemzeti 
útmutató): általános és különleges higiéniai követelmények, 
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szállításra, berendezésekre vonatkozó higiéniai 
követelmények, élelmiszer-hulladék kezelése, vízellátás, az 
élelmiszerekre vonatkozó rendelkezések, csomagolás 
követelményei, személyi higiénia,  
Üzemeltetési szabályok: kínálat tervezése, beszerzés, 
áruszállítás, áruátvétel, alapanyagok tárolása, előkészítés, 
termékkészítés, késztermék kezelése, tárolása, értékesítés, 
kiszállítás  
A HACCP-rendszer és alkalmazása (MÉ): alapfogalmak, 
HACCP alapelvei, alapelvek alkalmazása, az alkalmazás 
logikai sorrendje, dokumentumok, online HACCP 
(eHACCP) használata  
A sütő- és cukrásziparra jellemző mikrobiológiai, kémiai, 
fizikai veszélyek, veszélylista  
A hatósági élelmiszer-ellenőrzés célja, területei, élelmiszer-
ellenőrző hatóságok, hatósági intézkedések 

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

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Minőségbiztosítási 
rendszerek 

A minőségbiztosítási rendszerek kapcsolata, kiépítésének 
lépései: GMP, GHP, HACCP, ISO 9000, TQM  
ISO 9000 szabványsorozat célja, főbb elemei, ISO 9002 
szabvány tartalma  
A TQM (Total Quality Management) fogalma, alappillérei 
(vevőközpontúság, folyamatos javítás, teljes 
elkötelezettség), alapelvei, megvalósításának lépései  
Minőségbiztosítási módszerek, technikák, eszközök  
A minőségfejlesztés lépései: problémafeltárás, tervkészítés, 
minőségfejlesztés véghezvitele, ellenőrzés, értékelés 

10 

Termékfejlesztés 

Az élelmiszeripari innováció célja, helyzete  
A Magyar Nemzeti Élelmiszer-technológiai platform 
küldetése, feladata  
Az innováció fő mozgatórugói: élvezet, kényelem, 
egészség, fitnesz  
Az innováció fő területei: magasabb hozzáadott értékű, 
megkülönböztethető termékek, egészségtudatos étrendet 
segítő termékek, fenntartható élelmiszer-termelés elérése, 
új technológiák, műszaki megoldások alkalmazása  
A sütő- és cukrászipari termékek fejlesztésének 
lehetőségei: egészséges táplálkozás irány-elveinek 
megfelelő termékek, vonzó érzékszervi tulajdonságú, 
nagyobb élvezeti értéket nyújtó termékek, hagyományos 
különleges termékek, megkülönböztető minőségi jelöléssel 
ellátott termékek, nagyobb kényelmet nyújtó termékek stb.  
Az innovációt segítő tényezők: támogató szemlélet, tudás 
és technológiai transzfer, oktatás, képzés, részvétel 
nemzetközi hálózatokban 

10 

Csomagolás, jelölés 

Csomagolással kapcsolatos alapfogalmak  
A korszerű csomagolással szemben támasztott 
követelmények  
Csomagolások típusai, csoportosítása  
A csomagolás elemei: anyag, méret, forma, szín, grafika, 
szöveg, vonalkód  

5 
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Környezettudatosság a csomagolásban  
Az élelmiszer-jelölés jogi szabályozása  
Az élelmiszerek jelölésének elemei 

Gyártmánylap 

A gyártmánylap fogalma, szerepe, tartalma, tárolásának 
szabályai  
Gyártmánylap készítése, gyártmánylap-készítő programok  
Anyaghányad-nyilvántartás adatai, készítése 

6 

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

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Munkavédelmi 
kockázatértékelés 

A munkavédelmi kockázatértékelés lényege, jelentősége  
A kockázatértékelés folyamata: veszélyek azonosítása, az 
érintettek számának meghatározása, a kockázatot 
súlyosbító tényezők, a kockázatok minőségi és mennyiségi 
értékelése, megelőző intézkedések  
A sütő- és cukrászipari tevékenység főbb kockázati 
tényezői  
Fizikai kóroki tényezők: hőmérséklet, zaj- és 
rezgésexpozíció, váz- és izomrendszer túlzott terhelése, 
sugárzás stb.  
Kémiai kóroki tényezők: lisztpor, adalékanyagok és 
komponensei, fertőtlenítőszerek stb.  
Biológiai kóroki tényezők: mikroorganizmusok  
Ergonómiai kóroki tényezők: emberi tényezők, az ember, a 
munkaeszköz, a gép és a környezet kölcsönhatása  
Fokozott pszichés terhelés és pszicho-szociális kóroki 
tényezők: stressz, kiégés, munka-szervezés 

6+6 

A munkahelyek 
munkavédelmi 
követelményeinek 
minimális szintje 

Menekülési utak, vészkijáratok  
Munkahelyi hulladékkezelés  
Zárt munkahelyek szellőztetése, a helyiségek, terek 
hőmérséklete, természetes és mesterséges megvilágítása, 
padlózata, falai, mennyezete és tetőzete  
Ablakok, tetőablakok, ajtók, kapuk  
Közlekedési útvonalak, veszélyes területek, rakodók 
(rámpák)  
Helyiségek mérete, légtere, a szabad mozgás biztosítása a 
munkahelyeken  
Pihenőhelyek, öltözőhelyiségek, tisztálkodó- és 
mellékhelyiségek, elsősegélyhelyek  
Ivóvízellátás a munkahelyen  
Munkahelyi zaj és rezgések elleni védelem 

5+5 

Gépek, 
berendezések, 
munkaeszközök 
biztonsági és 
egészségügyi köve-
telményei 

Beépített, biztonságot adó tervezői intézkedések  
Műszaki védelem (védőburkolat, védőberendezés)  
Használati információk  
Gépek vezérlőrendszere, karbantartása, elhelyezése, 
rögzítése  
Gépkezelők tájékoztatása  
Gépek megfelelőségének értékelése 

3+3 
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Egyéni 
védőeszközök  

Egyéni védőeszköz értelmezése, használatának esetei, 
fontosabb védelmi funkciói  
A munkáltató és munkavállaló feladatai az egyéni 
védőeszközökkel (EVE) történő ellátással, és az eszközök 
használatával kapcsolatban 

1,5+1,5 

Éves óraszám:  15,5+15,5 
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 

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 

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 

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 
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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. 
 
 

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 
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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 

Anyagismeret, 
gyártástechnológia 
szakaszai 

A gyakorlóhelyen  elvárt magatartás, munkafegyelem. 
A gyártáshoz szükséges anyagok mennyiségének kiszámítása. 
A gyártáshoz szükséges anyagok átvétele, tárolása, 
előkészítése. Nyersanyagok tárolásának bemutatása. 
Szakosított tárolás elvei. Anyagok szabályos elhelyezése. 
Anyagok szabályos mozgatása. Hűtés ellenőrzése. Mérési 
feladatok elvégzése tömegre, térfogatra különböző 
anyagoknál, különböző nagyságrendekben (kg, dkg, g, liter, 
dl.)A gyártáshoz szükséges anyagok mennyiségének és 
minőségének ellenőrzése. A sütőipar nyersanyagainak 
érzékszervi vizsgálata.  

5,5 

Kenyérfélék készítése 

A kenyértészta készítéséhez szükséges nyersanyagok 
előkészítése. A nyersanyagok összemérése. Dagasztás 
folyamata. Dagasztógép kezelése az adott gépeken. Dagasztási 
idő beállítása. Megfelelően bedagasztott tészta jellemzői. Kézi 
dagasztás. Kenyértészta technológiai mutatóinak 
megválasztása, a kovász elkészítése, érlelése,  a tészta 
elkészítése dagasztással, a tészta érlelése. A tészta 
alakításának műveletei: gömbölyítés, hosszformázás, sodrás, 
fonás. A kelesztés eszközének, berendezésének 
megválasztása, alkalmazása. A kelesztő paramétereinek 
beállítása, a termék felületének kezelése, a termék elhelyezése 
a kelesztőben. A kelési folyamat ellenőrzése. A kemence 
előkészítése a sütésre. A kemence hőmérsékletének-, 
gőzviszonyainak szabályozása.  Sütési sorrend megállapítása 
több termék gyártása esetén. A sütés paramétereinek 
beállítása. 

27,5 

Péksütemények 
készítése 

A péksüteménye készítéséhez szükséges nyersanyagok 
előkészítése. 
Vizes, tejes, dúsított  tészta készítése közvetlen (közvetett) 
eljárással, a technológiai mutatók megválasztása, a 
nyersanyagok egyneműsitése dagasztással, a tészta érlelése. 
A termékek alakítási műveletei (gömbölyítés, hosszformázás, 
sodrás, fonás). 
A tésztafeldolgozás megtervezése: préstömeg, prések 
számának kiszámítása. A feldolgozó gépek alkalmazása. A 
kelesztés eszközének  megválasztása. A kelesztő 
paramétereinek beállítása, a termék felületének kezelése, a 
termék elhelyezése a kelesztőben. A kelési folyamat 
ellenőrzése. A kemence előkészítése a sütésre. A termékek 
előkészítése a sütésre, a sütési paraméterek beállítása, a 
megkelt termék kemencébe helyezése (vetés), a sütési 
folyamat ellenőrzése, az átsültség megállapítása, kisütés. A 
kisült termék kezelése 

33 

Finom pékáruk 
készítése 

A finom pékáruk készítéséhez szükséges nyersanyagok 
előkészítése. 
tojással dúsított, omlós, leveles tészta készítése közvetlen 
(közvetett) eljárással, a technológiai mutatók megválasztása, a 
nyersanyagok egyneműsitése dagasztással, a tészta érlelése. A 
termékek alakítási műveletei (gömbölyítés, hosszformázás, 
sodrás, fonás). 
A tésztafeldolgozás megtervezése: préstömeg, prések 
számának kiszámítása. A feldolgozó gépek alkalmazása. A 
kelesztés eszközének  megválasztása. A kelesztő 
paramétereinek beállítása, a termék felületének kezelése, a 

33 
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termék elhelyezése a kelesztőben. A kelési folyamat 
ellenőrzése. A kemence előkészítése a sütésre. A termékek 
előkészítése a sütésre, a sütési paraméterek beállítása, a 
megkelt termék kemencébe helyezése (vetés), a sütési 
folyamat ellenőrzése, az átsültség megállapítása, kisütés. A 
kisült termék kezelése. 

Cukrászati 
nyersanyagok, 
előkészítő műveletek 

A cukrászipar nyersanyagainak csoportosítása. A természetes. 
Édesítőszerek,  mesterséges édesítőszerek , lisztek, étkezési 
zsiradékok, tejipari termékek, tojás  és tartósított formái,  
 gyümölcsök, magvak jellemzése és előkészítése. A 
cukrászipar járulékos anyagainak jellemzése és előkészítése 

5,5 

Cukrászati félkész 
termékek 

A cukorkészítményekhez alkalmazott nyersanyagok 
előkészítése. Főzött cukorkészítmények előállítása, 
alkalmazása (hígító cukoroldat, fondán, karamell). Olvasztott 
cukorkészítmények előállítása (doboscukor, grillázs, 
cukorfesték. A bevonó anyagokhoz alkalmazott nyersanyagok 
előkészítése. Csokoládé temperálása, fondán, bevonó masszák 
melegítése, hígítása. Zseléfajták-, egyéb bevonóanyagok 
készítése. Melegítő berendezések szakszerű, balesetmentes 
használata. A késztermék ízét, élvezeti értékét meghatározó 
töltelékek előállítása. A töltelékekhez alkalmazott 
nyersanyagok előkészítése. A töltelékek előállítása, 
alkalmazása (gyümölcstöltelékek, olajos magvakból készült 
töltelékek, tartós töltelékek, tojáskrémek, vajkrémek, 
tejszínkrémek, sós töltelékek, egyéb töltelékek). 
Főzőberendezések, habverő, keverő-, gépek balesetmentes 
alkalmazása.  

22 

Cukrászati tészták, 
uzsonna sütemények 

A tésztakészítéshez alkalmazott nyersanyagok előkészítése. 
A tésztakészítő műveletek helyes technológia szerinti 
alkalmazása élesztős, felvert, omlós, hengerelt, vajas, forrázott 
tészta esetében. 
A tészták készítése során elkövethető hibák megelőzése, 
kijavítása. Anyaghányad számítása receptúra alapján a 
veszteségek figyelembevételével. 
Gyúró-, nyújtó-, habverőgép, kéziszerszámok balesetmentes 
alkalmazása. Élesztős, felvert, omlós, hengerelt, vajas 
tésztából készíthető uzsonnasütemények előállítása. 

22 

Kikészített 
sütemények 

Torták, szeletek, tekercsek, minyonok, desszertek, csemegék, 
krémesek, tejszínhabos, marcipános sütemények előállítása. 
Az előállításához szükséges nyersanyagok előkészítése. 
A kikészített sütemények készítéséhez szükséges félkész 
termékek (töltelékek, bevonóanyagok, cukorkészítmények) 
előállítása. A tésztakészítő műveletek helyes technológia 
szerinti alkalmazása. A tészták készítése során elkövethető 
hibák megelőzése, kijavítása. Anyaghányad számítása 
receptúra alapján a veszteségek figyelembevételével. A 
tészták feldolgozása, alakítása, sütése. 

19 

Teasütemények 

Édes teasütemények készítése omlós, felvert, egyéb tészták 
alkalmazásával. 
Sós teasütemények készítése omlós, vajas (egyéb zsiradékkal 
készült leveles), forrázott tészták alkalmazásával 

16,5 

Bonbonok Bonbonkészítés menete, csokoládé temperálás , bonbon 
töltése, talpazása, díszítése. 14 

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. 
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Sütőipari termékkészítés 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Sütőipari 
nyersanyagok 

A liszt kémiai összetétele, az egyes alkotórészek változása 
a technológia során  
A liszt technológiai szempontból fontos tulajdonságai  
Lisztek jelölése, lisztfajták, liszttípusok  
A liszt minőségi követelményei  
Liszthibák, a liszt romlása  
A segéd- és járulékos anyagok jellemzése, technológiai 
szerepe  
A nyersanyagok átvétele, raktározása, tárolása 

15+15 

Sütőipar általános 
gyártástechnológiája 

Nyersanyagok előkészítésének műveletei  
Tésztakészítés: a tészta kialakulásának folyamatai, 
dagasztási módok, a tésztaérés folyamatai, tésztakészítési 
eljárások  
A tésztafeldolgozás célja, műveletei  
A kelesztés célja, feltételei, kelés közben lejátszódó 
folyamatok, a megkeltség jelei, kelesztés közben végzett 
műveletek, a kelesztés késleltetése  
A sütés célja, feltételei, sülő tésztában lejátszódó 
folyamatok, sütési eljárások  
A készárukezelés műveletei 

63+15 

Kenyérfélék készítése 

Kenyerek általános jellemzése, csoportosítása (Magyar 
Élelmiszerkönyv szerint)  
Kenyerek gyártásának műveletei  
Különleges minőségű kenyérfélék jellemzése, 
gyártástechnológiája (Magyar Élelmiszer-könyv szerint) 

64+3 

Péksütemények 
készítése 

A péksütemények jellemzése, csoportosítása  
Vizes, tejes, dúsított tésztából készült termékek jellemzése, 
gyártástechnológiája  

20+3 

Éves óraszám:  162+36 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
A képzés órakeretének legalább 60%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 
lebonyolítani. 
 
 
Cukrászipari termékkészítés 
 

 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Cukrászati 
nyersanyagok, 
előkészítő műveletek 

A természetes és mesterséges édesítőszerek jellemzése, 
felhasználásának területei. A cukrászatban felhasznált 
lisztek, étkezési zsiradékok, tejipari termékek jellemzése, 
technológiai szerepe, tárolásának szabályai, felhasználási 
területei. A tojás technológiai szerepe, tartósított formái, 
minőségi követelményei. A cukrászatban felhasznált 
gyümölcsök és magvak jellemzése, a gyümölcsök 
tartósítása, a tartósítás hatása a gyümölcsökre 
A cukrászipar járulékos anyagainak jellemzése, 
felhasználásának lehetőségei. A cukrászipar 
nyersanyagainak előkészítése. Az előkészítéshez használt 
gépek, berendezések, kéziszerszámok balesetmentes 
alkalmazása, tisztítása 

15+15 
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A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is 
A képzés órakeretének legalább 60%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 
lebonyolítani.  

Cukrászati félkész 
termékek 

A félkész termékek csoportosítása. A cukorkészítmények 
csoportosítása. A cukorkészítményekhez alkalmazott 
nyersanyagok előkészítése. A főzött cukorkészítmények 
előállítása, felhasználása. A cukorhőmérő balesetmentes 
alkalmazása, kézi próba balesetmentes elvégzése. Az 
olvasztott cukorkészítmények (doboscukor, grillázs, 
cukorfesték) előállítása, felhasználása 
A töltelékek általános jellemzése, csoportosítása. A 
töltelékekhez alkalmazott nyersanyagok előkészítése. 
Édes töltelékek (gyümölcsös töltelékek, tejszínkrémek, 
tojáskrémek, vajkrémek, tartós töltelékek, magvakból 
készült töltelékek, túrótöltelék stb.) és sós töltelékek 
előállítása, fel-használása. A bevonóanyagok 
csoportosítása. A bevonóanyagokhoz alkalmazott 
nyersanyagok előkészítése. A szobahőmérsékleten később 
dermedő bevonóanyagok (csokoládé, fondán, zselé, 
doboscukor, karamell) jellemzése, felhasználása bevonásra 
A szobahőmérsékleten nem dermedő bevonóanyagok 
(krémek, habok) jellemzése, felhasználása 
A tartós gyümölcskészítmények előállításához szükséges 
nyersanyagok előkészítése. A gyümölcstartósítási 
módszerek alkalmazása. A félkész termékek előállításához 
használt gépek, berendezések, kéziszerszámok baleset-
mentes alkalmazása 

32+21 

Cukrászati tészták, 
uzsonnasütemények 

A cukrásztészták és azokból előállítható 
uzsonnasütemények általános jellemzése, csoportosítása  
Az élesztős tészták általános jellemzése, csoportosítása  
A gyúrt, kevert, omlós, hajtogatott élesztős tészta, és az 
belőlük előállítható uzsonnasütemények jellemzése, 
készítésének műveletei, a műveletek alkalmazása, 
elkövethető hibák, azok megelőzése, kijavítása  
A felvert tészták általános jellemzése, csoportosítása  
Hideg és meleg úton előállított felvert tészták  
A felvert tészták készítése során elkövethető hibák, azok 
megelőzése, kijavítása. A felvert tészták fajtáinak 
csoportosítása, előállítása. A felvert tésztából előállítható 
uzsonnasütemények jellemzése, készítése. Az omlós tészták 
általános jellemzése, csoportosítása  
A gyúrt és kevert omlós tészta készítésének műveletei, a 
műveletek alkalmazása. Az omlós tészta készítése során 
elkövethető hibák, azok megelőzése, kijavítása  
Az omlós tészták fajtáinak csoportosítása, előállítása  
Az omlós tésztából előállítható uzsonnasütemények 
jellemzése, készítése A vajas és leveles tészta általános 
jellemzése, készítésének műveletei, a műveletek 
alkalmazása, elkövethető hibák, azok megelőzése, 
kijavítása. A vajas és leveles tésztából előállítható 
uzsonnasütemények jellemzése, készítése  

110 

Kikészített 
sütemények 

A kikészített sütemények általános jellemzése, 
csoportosítása  
A torták, szeletek, tekercsek, minyonok, desszertek, 
csemegék, krémesek, tejszínhabos, marcipános sütemények 
általános jellemzése 

5 

Éves óraszám:  162+36 
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Sütő-és cukrászipari gépek 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Munkaeszközök 
A kézi eszközök, -szerszámok, edények jellemzői, 
felhasználásuk területei, balesetmentes használat, higiéniai 
követelmények 

6+6 

A tárolás, előkészítés 
gépei, berendezései 

A liszt szállításának és tárolásának műszaki megoldásai  
A szitálás célja, jellemzői  
Sziták: alsó- vagy felsődobos lisztcentrifuga, turbószita  
Mérlegek  
Tojásmosó berendezés, aprító-, magozó-, passzírozó-, 
mandula- és almahámozó gépek, botmixer  
A tárolás, előkészítés során alkalmazott gépek és 
berendezések feladata, működési elve, kezelése, tisztítása, a 
biztonságos üzemeltetés munkavédelmi előírásai 

15+15 

Félkész termékek, 
tészták készítésének 
gépei, berendezései 

A cukrászati félkész termékek előállításának gépei, 
berendezései: főzőlapok, zsámolyok, főzőberendezések, 
krémkészítő berendezés, csokoládémelegítők és 
temperálók, habfúvók, fondángép, keverőtárcsás 
emulgeátor  
A homogén anyag előállításának módjai: dagasztás, gyúrás, 
keverés, habverés, hengerlés, emulgeálás 

15+15 

Éves óraszám:  36+36 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
A képzés órakeretének legalább 80%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 
lebonyolítani  
 
Táplálkozás-élettan  
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

A táplálkozás 
jelentősége, 
alapfogalmak 

A táplálkozás jelentősége  
Táplálkozás-élettani alapfogalmak: anyagcsere, táplálkozás, 
tápanyagok, táplálék, élelmi-anyag, élelmiszer, étel, ital, 
energiaszükséglet, energia-egyensúly, alapanyagcsere, 
táplált-sági állapot 

 
 

3 

Az élelmiszerek 
tápanyagai  

Az élelmiszerek alkotórészei  
Táplálékforrások  
A víz szerepe az emberi szervezetben  
A tápanyagok (szénhidrátok, fehérjék, zsírok, vitaminok, 
ásványi anyagok) biológiai szerepe, élettani hatása  
Az élelmiszerekben jelenlévő egyéb anyagok (íz-, illat-, 
színező-, serkentőanyagok, ballasztanyagok) szerepe 

8 

Az emésztés és 
felszívódás 
folyamata 

Az emésztőrendszer feladata, szakaszai. Emésztés a 
szájüregben, ízérzékelés. Emésztés a gyomorban, a 
vékonybélben, a máj és a hasnyálmirigy szerepe. A 
vércukorszint szabályozása, cukorbetegség  
Emésztés a vastagbélben, a bélbaktériumok szerepe 

6 

Az élelmiszerek 
táplálkozás-élettani 
értékelése 

Az élelmiszerek táplálkozás-élettani értékelésének 
szempontjai  
A sütő- és cukrászipari termékek táplálkozás-élettani 
értékelése 

5 

Táplálkozási 
alapelvek, 
betegségek 

A helyes táplálkozás alapelvei, az „okostányér”  
A helytelen táplálkozás következményei  
Alternatív táplálkozási módok: vegetáriánus, reform- és 
biotáplálkozás  
A táplálkozással és az életmóddal összefüggő betegségek  

6 
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Táplálékallergia, -intolerancia, allergiát vagy intoleranciát 
okozó anyagok  
Mentes termékek (tej-, glutén-, tojás-, szójamentes stb.) 

Tápérték, allergének 
jelölése  

A tápértékjelölés kötelező és önkéntes elemei  
A tápérték számítása (tápanyagszámítás)  
Gluténmentes, laktózmentes élelmiszerek jelölése 

8 

Éves óraszám:  36 
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  
 
Portfóliókészítés 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

A portfóliókészítés 
alapjai 

A portfólió értelmezése, célja, funkciója  
A portfólió tartalmi elemei  
A portfólió formája, formai követelményei  
A portfólió készítésének menete  
A portfólió értékelésének szempontjai 

3 

Bemutatkozás, 
célkitűzés 

Az írásban történő bemutatkozás szabályai, dokumentumai  
Bemutatkozókártya, levél, önéletrajz, motivációs levél írása 

3 

Dokumentumgyűjtés 

A dokumentumok lehetséges köre  
A portfólió készítésének lépései: a dokumentumgyűjtés 
tervezése, előkészítése, dokumentumkészítés, -szerkesztés, 
reflexió 

12 

Éves óraszám:  18 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
 
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. Munkavállalók 
joga és kötelességei, munka-adók jogai és kötelességei. 
Munkaügyi jogorvoslati lehetőségek 

50 

Vállalkozás alapítás 

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 

40 

Éves óraszám:  90 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 



 

38 

Mikrobiológia 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

A 
mikroorganizmusok 
általános jellemzése 

A mikroorganizmus fogalma, mérete, elnevezése, helye az 
élővilágban, csoportjai  
A baktériumok alakja, felépítése, szaporodása, 
csoportosítása, telepképzése  
Az élesztőgombák életmódja, felépítésük, szaporodásuk  
A penészgombák életmódja, szaporodása, penésztelep 
kialakulása, az egyes fajok gyakorlati jelentősége, 
mikotoxinok. A vírusok jellemzése, csoportosítása 

5 

A 
mikroorganizmusok 
életfeltételei 

A környezet tápanyag- és víztartalma, hőmérséklete, 
oxigéntartalma, kémhatása 

8 

 mikroorganizmusok 
életjelenségei  

Anyagcsere: szubsztrátok felvétele, transzportja, 
anyagcsereutak, szénhidrátok, fehérjék, zsírok lebontása  
Szaporodás: módjai, szakaszai, generációs idő, telepátmérő  
A mikroorganizmusok közötti kölcsönhatások: egymásra 
nézve közömbösek, kedvezőek, kedvezőtlenek 

8 

Szakmaspecifikus 
mikroorganizmusok 

A sütő- és cukrásziparban előforduló mikroorganizmusok 
csoportosítása: romlást okozó, kórokozó, indikátor és 
hasznos mikroorganizmusok. Romlást okozó 
mikroorganizmusok fajtái (baktériumok, élesztőgombák, 
penészgombák), a különböző sütő-és cukrászipari 
nyersanyagok, termékek romlásának jelei, okai, védekezés 
a romlás ellen. Kórokozó mikroorganizmusok: az 
élelmiszerek okozta megbetegedések, az élelmiszer-
mérgezések, -fertőzések okai, tünetei, megelőzésük, 
teendők megbetegedés vagy gyanú esetén  
Indikátor mikroorganizmusok: általános, fekáliás, higiéniai 
szennyezettséget jelző. Hasznos mikroorganizmusok: 
élesztőgombák, tejsavtermelő baktériumok tevékenysége, 
technológiában betöltött szerepe 

15 

Éves óraszám:  36 
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  
 
 
 
Minőségbiztosítás 
  

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Minőségbiztosítási 
alapfogalmak 

A minőség fogalma, értelmezésének fejlődése  
Élelmiszer-minőség értelmezése, az élelmiszerek minőségét 
meghatározó tényezők: egészségügyi biztonság, tápérték, 
élvezeti érték, egyéb tulajdonságok (eltarthatóság, 
csomagolás, jelölés, tömeg, térfogat stb.)  
A minőség-ellenőrzés fogalma, célja, előnyei, csoportjai  
A minőségszabályozás értelmezése, célja, tevékenységei  
A minőségbiztosítás értelmezése, előnyei  
A minőségfejlesztés fogalma 

6 

 
 



 

39 

 
 

Minőségellenőrzés 

A sütő- és a cukrászipar jellemző nyersanyagainak 
érzékszervi vizsgálata, minősítése  
A sütő- és cukrásziparban felhasznált lisztek minőségi 
követelményei  
A liszt fizikai és kémiai tulajdonságainak szabvány szerinti 
vizsgálata  
A Magyar Élelmiszerkönyv sütő- és cukrászipari 
termékekkel foglalkozó fejezeteinek elő-írásai, irányelvei  
A sütő- és cukrászipari termékek minőségi követelményei  
A késztermékek érzékszervi vizsgálata, pontozásos bírálat, 
minősítés  
A késztermékek fizikai és kémiai jellemzőinek szabvány 
szerinti vizsgálata (tömeg, tömeg-tűrés, térfogat, fajlagos 
térfogat, alaki hányados, töltelékarány, savfok) 

30 

Éves óraszám:  36 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
A képzés órakeretének legalább 60%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolít 
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Egybefüggő szakmai gyakorlat 
  

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Termékkészítés 

A gyártáshoz szükséges anyagok mennyiségének kiszámítása. 
A gyártáshoz szükséges anyagok átvétele, tárolása, 
előkészítése. A gyártáshoz szükséges anyagok mennyiségének 
és minőségének ellenőrzése. A sütőipar nyersanyagainak 
érzékszervi vizsgálata. A kenyértészta készítéséhez szükséges 
nyersanyagok előkészítése Kenyértészta készítése közvetett 
úton: a technológiai mutatók megválasztása, a kovász 
elkészítése, érlelése, a tészta elkészítése dagasztással, a tészta 
érlelése. Kenyértészta készítése közvetlen eljárással: a 
kovászpótló anyag és a technológiai mutatók megválasztása, a 
nyersanyagok egyneműsitése dagasztással, a tészta érlelése. 
Rozskenyerek tésztájának elkészítése. A kenyértészta 
feldolgozásának műveletei (osztás, mérés, gömbölyítés, 
hosszformázás). Kenyértészta kézi osztása (csípés), mérése. 
Különböző kenyérformák kialakítása. A feldolgozó gépek 
alkalmazása. 
A péksütemények, finom pékáruk készítéséhez szükséges 
nyersanyagok előkészítése. 
Vizes, tejes, dúsított, tojással dúsított, omlós, leveles tészta 
készítése közvetlen (közvetett) eljárással, a technológiai 
mutatók megválasztása, a nyersanyagok egyneműsitése 
dagasztással, a tészta érlelése.. A termékek alakítási műveletei 
(gömbölyítés, hosszformázás, sodrás, fonás). A 
tésztafeldolgozás megtervezése: préstömeg, prések számának 
kiszámítása. A feldolgozógépek alkalmazása. A kelesztés 
eszközének, berendezésének megválasztása, alkalmazása A 
kelesztő paramétereinek beállítása, a termék felületének 
kezelése, a termék elhelyezése a kelesztőben A kelési 
folyamat ellenőrzése. A kemence előkészítése a sütésre. A 
termékek előkészítése a sütésre, a sütési paraméterek 
beállítása, a megkelt termék kemencébe helyezése (vetés), a 
sütési folyamat ellenőrzése, az átsültség megállapítása, 
kisütés. A kisült termék kezelése. A késztermék minőségének 
ellenőrzése. A cukorkészítményekhez alkalmazott 
nyersanyagok előkészítése. Főzött 
cukorkészítmények előállítása, alkalmazása (hígító 
cukoroldat, fondán, karamell). Olvasztott cukorkészítmények 
előállítása (doboscukor, grillázs, cukorfesték). Cukorhőmérő, 
kézipróba balesetmentes alkalmazása. Főzőberendezések 
balesetmentes alkalmazása. A bevonó anyagokhoz 
alkalmazott nyersanyagok előkészítése. Csokoládé 
temperálása, fondán, bevonó masszák melegítése, hígítása. 
Zseléfajták-, egyéb bevonóanyagok készítése. Melegítő 
berendezések szakszerű, balesetmentes használata. A 
késztermék ízét, élvezeti értékét meghatározó töltelékek 
előállítása. A töltelékekhez alkalmazott nyersanyagok 
előkészítése. A töltelékek előállítása, alkalmazása 
(gyümölcstöltelékek, olajos magvakból készült töltelékek, 
tartós töltelékek, tojáskrémek, vajkrémek, tejszínkrémek, sós 
töltelékek, egyéb töltelékek). Főzőberendezések, habverő, 
keverőgép balesetmentes alkalmazása. A tartós 
gyümölcskészítmények előállításához szükséges 
nyersanyagok előkészítése. A gyümölcstartósítási módszerek 
alkalmazása. A tésztakészítéshez alkalmazott nyersanyagok 
előkészítése. A tésztakészítő műveletek helyes technológia 
szerinti alkalmazása. A tészták készítése során elkövethető 
hibák megelőzése, kijavítása. Anyaghányad számítása 

160 
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receptúra alapján a veszteségek figyelembevételével. 
Gyúró-, nyújtó-, habverő-, hengergép, kéziszerszámok 
balesetmentes alkalmazása.  
Uzsonnasütemények előállítása. Torták, szeletek, tekercsek, 
minyonok, desszertek, csemegék, krémesek, tejszínhabos, 
marcipános sütemények előállítása. Az előállításához 
szükséges nyersanyagok előkészítése. A kikészített 
sütemények készítéséhez szükséges félkész termékek 
(töltelékek, tészták, bevonóanyagok, cukorkészítmények) 
előállítása, előkészítése a felhasználásra. Anyaghányad 
számítása receptúra alapján a veszteségek 
figyelembevételével. A tészták feldolgozása, alakítása, sütése. 
A különböző sütőberendezések balesetmentes alkalmazása. A 
forró sütőlemezek, sütőkocsik balesetmentes, védőfelszerelés 
segítségével történő kezelése. Befejező, kikészítő műveletek, 
egyszerű díszítés, alkalmi díszítések alkalmazása.. Édes 
teasütemények készítése omlós, felvert, hengerelt, egyéb 
tészták alkalmazásával. Sós teasütemények készítése omlós, 
vajas (egyéb zsiradékkal készült leveles), forrázott tészták 
alkalmazásával. Töltött és töltetlen édes és sós teasütemények 
készítése. Fagylaltkelyhek készítése, díszítése. Parfé készítése, 
díszítése. Bonbon készítése. Hideg pohárkrémek készítése, 
díszítése. A főző-, homogenizáló-, hűtőberendezések 
balesetmentes alkalmazása. 

 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. 
 
 
Sütőipari termékkészítés 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Kenyérfélék készítése 

Különleges minőségű kenyérfélék jellemzése, 
gyártástechnológiája (Magyar Élelmiszer-könyv szerint)  
Anyagszükséglet számítása adott termékmennyiség és 
megadott termékösszetétel alapján 

20+10 

Péksütemények 
készítése 

A péksütemények jellemzése, csoportosítása  
Vizes, tejes, dúsított tésztából készült termékek jellemzése, 
gyártástechnológiája 
Különleges minőségű vizes, tejes, dúsított termékcsoport 
jellemzése, az ide sorolható termékek gyártástechnológiája  
Anyagszükséglet számítása adott termékmennyiség és 
megadott termékösszetétel alapján 

110+10 

Finompékáruk 
készítése 

A finompékáruk jellemzése, csoportosítása  
A tojással dúsított, omlós, leveles tésztából készült 
termékek jellemzése, gyártástechnológiája  
Különleges minőségű tojással dúsított, omlós, leveles 
termékcsoport jellemzése, az ide sorolható termékek 
gyártástechnológiája  
Anyagszükséglet számítása adott termékmennyiség és 
megadott termékösszetétel alapján 

130+11 
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Egyéb termékek 
készítése 

Egyedi táplálkozási igényeket kielégítő, hagyományőrző és 
tájjellegű termékek jellemzése, gyártástechnológiája  
Anyagszükséglet számítása, adott termékmennyiség és 
megadott termékösszetétel alapján  
A zsemlemorzsa jellemzése, készítésének műveletei  
Félkész és késztermékek szakszerű fagyasztásának módja 

50 

Éves óraszám:  310+31 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
A képzés órakeretének legalább 60%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 
lebonyolítani.  
 
 
Cukrászipari termékkészítés 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Kikészített sütemények 

A torták, szeletek, tekercsek, minyonok, desszertek, 
csemegék, krémesek, tejszínhabos, marcipános 
sütemények 
A kikészített sütemények készítésének műveletei:  
‒ a szükséges nyersanyagok előkészítése  
‒ félkész termékek (cukorkészítmények, töltelékek, 
bevonó anyagok) előállítása, elő-készítése a 
felhasználásra  
‒ a tészta elkészítése, alakítása, sütése, sütés utáni 
teendők  
‒ befejező, kikészítő műveletek (töltés, bevonás, 
díszítés) alkalmazása  
A kikészített sütemények csoportosítása, fajtáinak 
készítése  
A nemzetközi cukrászati termékek jellemzése  
A nemzetközi cukrászati termékek készítése:  
‒ tészták: különböző ízű nehéz felvertek, liszt nélküli 
felvertek, jokonde (joconde) felvert, dacquise felvert, 
financier felvert, francia omlós tészta (sablé Breton), 
fran-cia forrázott tészta  
‒ különböző állagú betétek: zselés betétek, ropogós 
rétegek  
‒ töltelékek: mousse-ok, ganache, egyéb krémek  
‒ bevonók (tükörbevonó), díszítőelemek (csokoládé-, 
meringue- (habcsók) díszek, szivacs piskóta stb.)  
A nemzetközi trendnek megfelelő cukrászati termékek 
készítése:  
‒ rétegelt torták  
‒ vágott és formában készült monodesszertek  
‒ macaron  
‒ tart, tartlet  
‒ francia forrázott tésztából készült desszertek 
előállítása  
‒ mini francia desszertek (petit fours)  
‒ rétegelt pohárdesszertek  
Anyaghányad számítása receptúra alapján, a 
veszteségek figyelembevételével  
A kikészített sütemények előállításához használt 
gépek, berendezések és kéziszerszámok balesetmentes 
alkalmazása 

120+10 
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Teasütemények 

Az édes és sós teasütemények általános jellemzése, 
csoportosítása  
Omlós, felvert hengerelt és egyéb tésztából készült, 
töltetlen és töltött édes teasütemények előállítása  
Sós omlós vajas vagy leveles tésztából készült, 
töltetlen és töltött sós teasütemények előállítása  
Forrázott tésztából készült, töltött sós teasütemények 
előállítása  
A teasütemények készítéséhez szükséges 
nyersanyagok előkészítése, a szükséges félkész 
termékek előállítása, előkészítése a felhasználásra  
A tészta elkészítése, az elkövethető hibák, azok 
megelőzése, kijavítása  
A tészta alakítása, sütése, befejező, kikészítő 
műveletek  
Anyaghányad számítása receptúra alapján, a 
veszteségek figyelembevételével  
A teasütemények előállításához használt gépek, 
berendezések és kéziszerszámok baleset-mentes 
alkalmazása 

100 

Fagylaltok, parfék, 
pohárkrémek 

A fagylalt fogalma, nyersanyagai és az összetevők 
szerepe, hatása a fagylalt minőségére  
A fagylaltok csoportosítása összetételük, a 
fagylaltkeverék készítési módja és a fagyasztás módja 
szerint  
A fagylaltkészítés műveleteinek jellemzése, 
alkalmazása, a fagylaltkészítés hibái  
Adagolt fagylaltkészítmények (fagylaltkelyhek) 
készítése  
A parfék általános jellemzése, a parfékészítés 
műveleteinek jellemzése, a műveletek alkalmazása, 
parféfajták készítése  
A pohárkrémek általános jellemzése, csoportosítása  
A pohárkrémek készítésének műveletei, a műveletek 
alkalmazása  
Főzött krémből készült pohárkrémek, ízesített 
tejszínhabkrémből készült pohárkrémek, vegyes 
összetételű pohárkrémek készítése  
A higiéniai rendszabályok alkalmazása  
A fagylaltok, parfék, pohárkrémek előállításához 
használt gépek, berendezések és kézi-szerszámok 
balesetmentes alkalmazása 

15+15 

Díszítés 

A díszítés fogalma, célja, az egyszerű és különleges 
díszítés műveleteinek (bevonás, burkolás, beszórás, 
formázás, felrakás, fecskendezés) jellemzése, 
alkalmazása  
Alkalmi díszmunkák tervezése, készítése  
A különleges díszítés nyersanyagai, módszerei  
Csokoládé, plasztik csokoládé, marcipán, karamell, 
grillázs tortadíszek készítése 

35 

Bonbonok  

A bonbonok általános jellemzői, nyersanyagai, 
csoportosítása  
A csokoládé temperálásának célja, módszerei, az egyes 
módszerek alkalmazása  
Gyümölcs-, marcipán-, nugát-, grillázs-, krém-, 
csokoládé-, cukorkabonbonok jellemzése, készítése 

25+6 
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A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is 
A képzés órakeretének legalább 60%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 
lebonyolítani.  
 
Sütő-és cukrászipari gépek 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Félkész termékek, 
tészták készítésének 
gépei, berendezései 

Kovászkészítő berendezés  
A tésztakészítés gépei: univerzális konyhagép; krémkeverő, 
habverő és dagasztógép; spirál dagasztógép; hengergép  
A félkész termékek előállítása, valamint a tészta készítése 
során alkalmazott gépek és be-rendezések feladata, 
működési elve, kezelése, tisztítása, a biztonságos 
üzemeltetés munka-védelmi előírásai 

15+7 

A tésztafeldolgozás, 
kelesztés gépei, 
berendezései 

Kenyértészta feldolgozó gépek: osztó-, gömbölyítőgép, 
egyéb formázógépek  
Süteménytészta feldolgozó gépek: tésztaosztók, osztó- és 
gömbölyítőgépek, kiflisodró gépek, tésztanyújtó gép  
Piskótakenő (masszahúzó) gép  
Feldolgozó gépsorok  
Kelesztő eszközök, berendezések  
A tészta feldolgozása és kelesztése során alkalmazott gépek 
és berendezések feladata, működési elve, kezelése, 
tisztítása, a biztonságos üzemeltetés munkavédelmi 
előírásai 

18+6 

A sütés, készáru 
kezelés gépei, 
berendezései 

A sütés célja, a kemencék csoportosítása, szerkezeti 
felépítésük, fűtési rendszerük, működésük, kiszolgálási 
módjaik, szabályozásuk, biztonságtechnikájuk  
Hűtőberendezések  
A fagyasztás hatása, szakaszai, berendezései  
Szeletelő-, csomagológépek  
Készterméktárolók  
A sütés, készáru kezelés során alkalmazott gépek és 
berendezések feladata, működési elve, kezelése, tisztítása, a 
biztonságos üzemeltetés munkavédelmi előírásai 

22+11 

Egyéb gépek, 
berendezések 

Fagylaltgépek, zselé- és festékszórók, a rekeszmosó 
feladata, működési elve, kezelése, tisztítása, a biztonságos 
üzemeltetés munkavédelmi előírásai 

7+7 

Éves óraszám:  62+31 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
A képzés órakeretének legalább 80%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 
lebonyolítani  
 

Különleges táplálkozási 
célú termékek 

Csökkentett szénhidráttartalmú, gluténmentes, tej- és 
tojásmentes cukrászati termékek jellemzése, készítése  
A termékek előállításához használt gépek, 
berendezések és kéziszerszámok balesetmentes 
alkalmazása 

15 

Éves óraszám:  310+31 
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Portfóliókészítés 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Dokumentumgyűjtés 
A portfólió készítésének lépései: a dokumentumgyűjtés 
tervezése, előkészítése, dokumentumkészítés, -szerkesztés, 
reflexió 

26 

Összegzés, reflexió Az összegzés tartalmi elemei  
Összegzés (reflexió) írása 

5 

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

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Vállalkozás 
működtetése 

A vállalkozások működésének általános és speciális 
feladatai. Adózási ismeretek. Adónemek, adófajták, 
bevallási és megfizetési kötelezettségek. Vállalkozások 
dokumentációs kötelezettségei. Munkavállalókkal 
kapcsolatos kötelezettségek. Hatósági ellenőrzések, ható-
ságokkal való együttműködés. A vállalkozások 
tevékenységének bővítése. Szigorú szám-adású 
dokumentumok kezelése. Árajánlatok készítése. 
Vállalkozásokkal kapcsolatos tisztességes piaci magatartás 
és vállalkozásetika. Vállalkozások megszüntetése 

108,5 

Éves óraszám:  108,5 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
 
Élelmiszerbiztonság 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Élelmiszerjogi 
alapismeretek 

Az élelmiszerek biztonságára vonatkozó törvények, 
rendeletek, útmutatók  
A Codex Alimentarius jelentősége  
A Magyar Élelmiszerkönyv tartalma, irányelvei, előírásai  
Az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos alapfogalmak  
Az élelmiszerjog általános elvei: kockázatelemzés, 
elővigyázatosság elve, a fogyasztók érdekeinek védelme, az 
átláthatóság elve  
Az élelmiszerjog általános követelményei: élelmiszer-
biztonsági követelmények, nyomonkövethetőség (célja, 
módja, rendszerek, eljárások), az élelmiszer, termék forga-
lomból történő kivonása, a termék visszahívása a 
fogyasztótól  
Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA): 
küldetése, feladatai, szervezete, működése  
Az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások: sürgősségi 
riasztórendszer, válságkezelés, szükséghelyzetek  
Az élelmiszerlánc-biztonság fogalma, megvalósításának 
alappillérei (tudásmenedzsment, hatékony hatósági 
kockázatcsökkentés), az élelmiszerlánc-biztonsági stratégia 
alapelvei  
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH): 
feladatai, szervezete 

8+4 
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Élelmiszer-higiénia 

Élelmiszer-higiéniai alapfogalmak  
Az élelmiszer-vállalkozók kötelezettségei az élelmiszer-
higiénia terén: elsődleges felelősség, élelmiszer-biztonság 
szavatolása a teljes élelmiszerláncon, a hűtési lánc 
fenntartása, HACCP-elvein alapuló eljárások alkalmazása, 
jó higiéniai gyakorlat alkalmazása, mikro-biológiai 
kritériumok és hőmérséklet-szabályozási követelmények 
bevezetése, betartása  
A helyes gyakorlatról szóló útmutatók: nemzeti, közösségi 
útmutatók  
A vállalkozások élelmiszer-biztonsági 
szabályozórendszere: jó higiéniai gyakorlat, HACCP-elvein 
alapuló eljárások alkalmazása  
A sütő- és a cukrászipar jó higiéniai gyakorlata (nemzeti 
útmutató): általános és különleges higiéniai követelmények, 
szállításra, berendezésekre vonatkozó higiéniai 
követelmények, élelmiszer-hulladék kezelése, vízellátás, az 
élelmiszerekre vonatkozó rendelkezések, csomagolás 
követelményei, személyi higiénia,  
Üzemeltetési szabályok: kínálat tervezése, beszerzés, 
áruszállítás, áruátvétel, alapanyagok tárolása, előkészítés, 
termékkészítés, késztermék kezelése, tárolása, értékesítés, 
kiszállítás  
A HACCP-rendszer és alkalmazása (MÉ): alapfogalmak, 
HACCP alapelvei, alapelvek alkalmazása, az alkalmazás 
logikai sorrendje, dokumentumok, online HACCP 
(eHACCP) használata  
A sütő- és cukrásziparra jellemző mikrobiológiai, kémiai, 
fizikai veszélyek, veszélylista  
A hatósági élelmiszer-ellenőrzés célja, területei, élelmiszer-
ellenőrző hatóságok, hatósági intézkedések 

23+11,5 

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

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Minőségbiztosítási 
rendszerek  

A minőségbiztosítási rendszerek kapcsolata, kiépítésének 
lépései: GMP, GHP, HACCP, ISO 9000, TQM  
ISO 9000 szabványsorozat célja, főbb elemei, ISO 9002 
szabvány tartalma  
A TQM (Total Quality Management) fogalma, alappillérei 
(vevőközpontúság, folyamatos javítás, teljes 
elkötelezettség), alapelvei, megvalósításának lépései  
Minőségbiztosítási módszerek, technikák, eszközök  
A minőségfejlesztés lépései: problémafeltárás, tervkészítés, 
minőségfejlesztés véghezvitele, ellenőrzés, értékelés 

10 

Termékfejlesztés 

Az élelmiszeripari innováció célja, helyzete  
A Magyar Nemzeti Élelmiszer-technológiai platform 
küldetése, feladata  
Az innováció fő mozgatórugói: élvezet, kényelem, 
egészség, fitnesz  
Az innováció fő területei: magasabb hozzáadott értékű, 
megkülönböztethető termékek, egészségtudatos étrendet 
segítő termékek, fenntartható élelmiszer-termelés elérése, 
új technológiák, műszaki megoldások alkalmazása  

10 
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A sütő- és cukrászipari termékek fejlesztésének 
lehetőségei: egészséges táplálkozás irány-elveinek 
megfelelő termékek, vonzó érzékszervi tulajdonságú, 
nagyobb élvezeti értéket nyújtó termékek, hagyományos 
különleges termékek, megkülönböztető minőségi jelöléssel 
ellátott termékek, nagyobb kényelmet nyújtó termékek stb.  
Az innovációt segítő tényezők: támogató szemlélet, tudás 
és technológiai transzfer, oktatás, képzés, részvétel 
nemzetközi hálózatokban 

Csomagolás, jelölés 

Csomagolással kapcsolatos alapfogalmak  
A korszerű csomagolással szemben támasztott 
követelmények  
Csomagolások típusai, csoportosítása  
A csomagolás elemei: anyag, méret, forma, szín, grafika, 
szöveg, vonalkód  
Környezettudatosság a csomagolásban  
Az élelmiszer-jelölés jogi szabályozása  
Az élelmiszerek jelölésének elemei 

5 

Gyártmánylap 

A gyártmánylap fogalma, szerepe, tartalma, tárolásának 
szabályai  
Gyártmánylap készítése, gyártmánylap-készítő programok  
Anyaghányad-nyilvántartás adatai, készítése 

6 

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

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Munkavédelmi 
kockázatértékelés 

A munkavédelmi kockázatértékelés lényege, jelentősége  
A kockázatértékelés folyamata: veszélyek azonosítása, az 
érintettek számának meghatározása, a kockázatot 
súlyosbító tényezők, a kockázatok minőségi és mennyiségi 
értékelése, megelőző intézkedések  
A sütő- és cukrászipari tevékenység főbb kockázati 
tényezői  
Fizikai kóroki tényezők: hőmérséklet, zaj- és 
rezgésexpozíció, váz- és izomrendszer túlzott terhelése, 
sugárzás stb.  
Kémiai kóroki tényezők: lisztpor, adalékanyagok és 
komponensei, fertőtlenítőszerek stb.  
Biológiai kóroki tényezők: mikroorganizmusok  
Ergonómiai kóroki tényezők: emberi tényezők, az ember, a 
munkaeszköz, a gép és a környezet kölcsönhatása  
Fokozott pszichés terhelés és pszicho-szociális kóroki 
tényezők: stressz, kiégés, munka-szervezés 

6+6 

A munkahelyek 
munkavédelmi 
követelményeinek 
minimális szintje 

Menekülési utak, vészkijáratok  
Munkahelyi hulladékkezelés  
Zárt munkahelyek szellőztetése, a helyiségek, terek 
hőmérséklete, természetes és mesterséges megvilágítása, 
padlózata, falai, mennyezete és tetőzete  
Ablakok, tetőablakok, ajtók, kapuk  
Közlekedési útvonalak, veszélyes területek, rakodók 
(rámpák)  
Helyiségek mérete, légtere, a szabad mozgás biztosítása a 

5+5 
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munkahelyeken  
Pihenőhelyek, öltözőhelyiségek, tisztálkodó- és 
mellékhelyiségek, elsősegélyhelyek  
Ivóvízellátás a munkahelyen  
Munkahelyi zaj és rezgések elleni védelem 

Gépek, 
berendezések, 
munkaeszközök 
biztonsági és 
egészségügyi 
követelményei 

Beépített, biztonságot adó tervezői intézkedések  
Műszaki védelem (védőburkolat, védőberendezés)  
Használati információk  
Gépek vezérlőrendszere, karbantartása, elhelyezése, 
rögzítése  
Gépkezelők tájékoztatása  
Gépek megfelelőségének értékelése 

3+3 

Egyéni 
védőeszközök 

Egyéni védőeszköz értelmezése, használatának esetei, 
fontosabb védelmi funkciói  
A munkáltató és munkavállaló feladatai az egyéni 
védőeszközökkel (EVE) történő ellátással, és az eszközök 
használatával kapcsolatban 

1,5+1,5 

Éves óraszám:  15,5+15,5 
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  
 


