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A szakma alapadatai  
Az ágazat megnevezése: Élelmiszeripar  

A szakma megnevezése: Tejipari technikus 

A szakma azonosító száma: 5 0721 05 17 

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  

Alkalmassági követelmények  

Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges  

Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges 
 
 

Az oktató képesítési követelményei: 
A Tejipari 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 17 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ TEJIPARI TECHNIKUS SZAKMÁHOZ 
Évfolyam Gyakorlati 

helyszín (%) 
Tantárgy megnevezése Heti 

óraszám 
Heti 

összes 
óraszám 

Éves összes óraszám 

9. 

évfolyam 

0 Élelmiszerismeret 1 

7 

36 

252 100 Alapozó gyakorlat 2 72 
50 Munkavédelem és higiénia 1 36 

100 Alágazati specializáció 3 108 

10. 

évfolyam 

0 Munkavállalói ismeretek 0,5 

9 

18 

324 
0 Élelmiszerismeret 1 36 
0 Műszaki alapismeretek 1 36 

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

11. 

évfolyam 

0 Tejipari technológia I. 3+1 

12 
+2 

108+36 

432 
+72 

100 Tejipari technológia gyakorlat I. 6 216 
0 Tejipari gépek I. 1 36 
0 Minőségbiztosítás 1 36 
0 Portfólió 1 36 

Egybefüggő szakmai gyakorlat                 140 

12. 
évfolyam 

0 Tejipari technológia I. 3+1 

12 
+2 

108+36 

432 
+72 

100 Tejipari technológia gyakorlat I. 6 216 
0 Tejipari gépek I. 1+1 36+36 
0 Gazdasági és vállalkozási ismeretek 1 36 
0 Portfólió 1 36 
50 Üzemvezetési ismeretek 1 36 

Egybefüggő szakmai gyakorlat                  105 

13. 
évfolyam 

0 Munkavállalói idegen nyelv 2 

23 
+1 

62 

713 
+31 

0 Tejipari laboratóriumi mérések 3 93 
0 Gazdasági és vállalkozási ismeretek 2 62 
0 Tejipari technológia II. 3+1 93+31 

100 Tejipari technológia gyakorlat II. 9 279 
0 Tejipari gépek II. 2 62 
0 Portfólió 1 31 
50 Üzemvezetési ismeretek 1 31 

1/13. 
évfolyam 

0 Munkavállalói ismeretek 0,5+0,5 

32,5 
+2,5 

18+18 

1170 
+90 

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+0,5 198+18 
0 Tejipari technológia I. 4 144 

100 Tejipari technológia gyakorlat I. 6,5+0,5 234+18 
0 Tejipari gépek I. 1+1 36+36 
0 Gazdasági és vállalkozási ismeretek 1 36 
0 Minőségbiztosítás 1 36 
0 Portfólió 2 72 
50 Üzemvezetési ismeretek 1 36 

Egybefüggő szakmai gyakorlat                  160 

2/14. 
évfolyam 

0 Munkavállalói idegen nyelv 2 

31,5 
+3,5 

62 

976,5 
+108,5 

0 Tejipari technológia I. 2+1 62+31 
100 Tejipari technológia gyakorlat I. 5,5+0,5 170,5+15,5 
0 Tejipari gépek I. 1+1 31+31 
0 Tejipari laboratóriumi mérések 3 93 
0 Gazdasági és vállalkozási ismeretek 2 62 
0 Tejipari technológia II. 3+1 93+31 

100 Tejipari technológia gyakorlat II. 9 279 
0 Tejipari gépek II. 2 62 
0 Portfólió 1 31 
50 Üzemvezetési ismeretek 1 31 
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9. ÉVFOLYAM ÓRATERVE 
36 hét /tanév 

 
 

Élelmiszerismeret  
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Anyagismeret 

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

36 

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

Témakörök Tartalmak Óraszám 

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

Szakmaspecifikus 
alapműveletek 

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

54 

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

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Munkavédelem 

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

18 

Higiénia 

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

18 

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

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Alágazati 
specializáció 

Tej jellemzőinek megismerése, mérése 
Tejipari műveletek: fölözés, beoltás, alvasztás, érlelés 
alvadékkészítés, felvágás, savóleválasztás, sózás, köpülés. 

108 

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. 
 



 

8 

Élelmiszervizsgálat 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 
Bevezetés a 
laboratóriumi 
munkába 

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

8 

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

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

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

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

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

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

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

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Szakmaspecifikus 
alapműveletek 

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

72 

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

Témakörök Tartalmak Óraszám 
Alágazati 
specializáció 

Tejipari műveletek: fölözés, beoltás, alvasztás, érlelés 
alvadékkészítés, felvágás, savóleválasztás, sózás, köpülés. 90 

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

 
Tejipari technológia I. 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

A tejipari technológia 
élelmiszerkémiai és 
mikrobiológiai alapjai 

A szénhidrátok tejipari jelentősége 
A fehérjék tejipari jelentősége 
A zsiradékok tejipari jelentősége 
A vitaminok tejipari jelentősége 
Az ásványi anyagok tejipari jelentősége 
A vírusok tejipari jelentősége 
A baktériumok tejipari jelentősége 
Az élesztők tejipari jelentősége 
A penészek tejipari jelentősége 

34+12 

A tej összetevői, 
technológiai szerepük, 
tejátvétel, tejkezelés 

A tej összetétele, az alkotók technológiai szerepe 
A tej tulajdonságai, hibái 
A tej minőségi és mennyiségi átvétele 
A tej elsődleges és általános kezelése, az adott technológiai 
művelet alapanyagra gyakorolt hatása 
Az alapanyagok hibái, a lehetséges kezelésük 
A műveletek higiéniai és munkavédelmi előírásai 

37+12 

Natúr és ízesített 
termékek gyártása 

A natúr termékek gyártástechnológiája 
Alap- és járulékos anyagok és előkészítésük 
A különböző zsírtartalmú fogyasztói tejek gyártása 
Ízesített tejkészítmények (soványtejes-kakaó, karamellás tej, 
csokoládés tej) gyártása 
Tejszínkészítmények (tejszínek, ízesített tejszínkészítmények, 
aeroszolos tejszínek és tejszínkészítmények) 
gyártástechnológiája 
Különleges tejkészítmények gyártástechnológiája 
A késztermékek minősítésének előírásai 
A késztermékek csomagolása, tárolása 
Üzemi számítások 
A műveletek higiéniai és munkavédelmi előírásai 

37+12 

Éves óraszám:  108+36 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
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Tejipari technológia gyakorlat I. 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

A képzőhely, iparág 
sajátosságai 

Szakmai munkavédelmi és baleset-megelőzési előírások, baleset 
esetén tanúsítandó magatartási formák és első intézkedések 
A megelőző tűzvédelmi előírások, valamint a tűz esetén 
tanúsítandó magatartási formák, tűzoltási intézkedések 
A képzőhely felépítése és feladatai 
Az alkalmazott minőségirányítási rendszerek (céljai, feladatai, 
felépítése és működtetése) 
Alap- félkész és késztermékek ellenőrzési módjai és eszközei, 
áruátvételi ellenőrzések 
Üzemi eszközök tárolása az élelmiszerekre gyakorolt hatásuk 
figyelembevétele 
A termékszabványok jelentősége 
A képzőhely alapfunkciói (beszerzés, gyártás, forgalmazás, 
igazgatás stb.) 
Tisztító- és fertőtlenítő oldatok készítése, alkalmazása, 
kapcsolódó környezet- és munkavédelmi intézkedések 
Termelőberendezések és vezetékrendszerek tisztítása, 
fertőtlenítése és sterilizálása 
Személyzeti, termék- és üzemi higiéniával kapcsolatos 
intézkedések 
Hulladékok keletkezésének elkerülése, az anyagok továbbítása a 
környezetkímélő ártalmatlanítási folyamatokba 
Üzemi információs és kommunikációs rendszerek használata, 
munkahely-specifikus szoftver(ek) 
Adatok rögzítése, mentése és karbantartása; az adatvédelmi és 
adatbiztonsági szabályok 
A készítmények, a nyers-, segéd- és adalékanyagok, valamint 
csomagolóanyagok átvétele és ellenőrzése 
Munkamegrendelések átvétele és ellenőrzése, munkafolyamatok 
tervezése és dokumentálása, munkaműveletek meghatározása 

27 

A tej átvétele, 
kezelése 

A tej minőségi átvétele 
A tej mennyiségi átvétele 
A tej előtárolása, tisztítása 
A tej hőkezelése 
A tej fölözése, zsírtartalmának beállítása 
A tej homogénezése 
A tej hűtése és utótárolása 

70 

Natúr és ízesített 
termékek gyártása 

Fogyasztói tej gyártása 
Soványtejes kakaó gyártása 
Egyéb ízesítésű tejek gyártása 
A gyártósor és egyes berendezéseinek tisztítása 
Kávétejszín, főzőtejszín, habtejszín gyártása 

85 

Vaj gyártása 

A tejszín kezelése 
A tejszín érlelése (fizikai, biológiai) 
Vajkészítés köpülőben: a tejszín előkészítése, köpülése; 
íróleeresztés, mosás, gyúrás (előgyúrás, utógyúrás, víztartalom- 
és pH-érték vizsgálata, beállítása) 
Vajkészítés folytonos üzemű vajgyártóval: a vajgyártógép 
üzembehelyezése, a kívánt paraméterek beállítása (verőléc és 
gyúróhengerek fordulatszáma, vízadagoló szivattyú, a pH érték 
beállítása citromsavval) 

24 

Éves óraszám:  216 
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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Tejipari gépek I. 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

A tejátvétel és 
tejkezelés gépei, 
berendezései 

Tejszállító berendezések, tartálykocsik 
A tejtárolás berendezései: tartályok, tankok, tejsilók 
Tejszivattyúk, csőrendszerek, csőszerelvények 
Tejipari szűrők, centrifugák (fölözőgép, tisztítócentrifuga, 
baktofuga, klarifixátor) 
Homogénező berendezések 
Hőcserélők (lemezpasztőr, csöves hőcserélő, hűtőtartály) 
Lemezes hőcserélők 

26 

A natúr és ízesített 
termékek gyártásának 
gépei 

Fogyasztói tej gyártóvonal 
Ízesített termékek gyártóvonalai 
Csomagológépek (hajtogató rendszerű csomagológépek, 
tasakos csomagológépek, dobozos 
csomagológépek, előregyártott poharakkal üzemelő 
csomagológépek, mélyhúzó-formázó 
csomagológépek, egységcsomagoló-gépek) 
Tisztítógépek (rekesz- és ládamosók, a központi tisztítás 
gépei, mosótelepek, nagynyomású 
tisztítóberendezések, egyéb tisztítóberendezések) 

10 

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

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Minőségbiztosítási 
alapismeretek 

Minőségirányítási rendszerek 
ISO szabványok 
Beszállítói rendszerek: IFS, BRC 
Élelmiszer-biztonsági rendszerek 
Jó gyakorlatok (GMP, GHP) 
HACCP rendszer 
ISO 22000 

15 

Iparági 
minőségbiztosítás 

Tejipari minőségirányítási rendszerekhez kapcsolódó 
dokumentációk: 

Minőségirányítási kézikönyv 
Minőségirányítási eljárások (folyamatleírások „ki-mit-
mikor”) 
Munkautasítások (részletes szakmai leírások „hogyan”) 
Feljegyzések, ellenőrző lapok (tevékenységek 
végrehajtásának igazolása) 

A tejipari HACCP rendszerhez kapcsolódó dokumentációk: 
Nyilvántartások, ellenőrző lapok, jegyzőkönyvek 
Gyártmánylap 
Új élelmiszer engedélyeztetésének folyamata 

21 

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

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Portfólió készítés 

Dokumentumok (munkanapló-részlet, laboratóriumi mérési 
jegyzőkönyv, adott technológia feladat elvégzéséhez 
kapcsolódó ábragyűjtemény, szakmai számítás, dolgozat, a 
diák elvégzett munkájáról, teljesítményéről szóló fotó, 
animáció, film, prezentáció, versenyeredmény, valamint olyan 
iskolán kívül végzett tevékenység produktuma, fotója, 
amelyeket a tanuló/oktató érdemesnek tart a bemutatásra) 
gyűjtése, rendszerezése, portfólió összeállítása. 

36 

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

Témakörök Tartalmak Óraszám 

A képzőhely, iparág 
sajátosságai 

Szakmai munkavédelmi és baleset-megelőzési előírások, baleset 
esetén tanúsítandó magatartási formák és első intézkedések 
A megelőző tűzvédelmi előírások, valamint a tűz esetén 
tanúsítandó magatartási formák, tűzoltási intézkedések 
A képzőhely felépítése és feladatai 
Az alkalmazott minőségirányítási rendszerek (céljai, feladatai, 
felépítése és működtetése) 
Személyzeti, termék- és üzemi higiéniával kapcsolatos 
intézkedések 

14 

A tej átvétele, 
kezelése 

A tejátvétel 
A tej elsődleges kezelése 42 

Natúr és ízesített 
termékek gyártása 

Fogyasztói tej és ízesített tejitalok gyártása 
Kávétejszín, főzőtejszín, habtejszín gyártása 42 

Vaj gyártása 
A tejszín kezelése, érlelése 
Vajkészítés köpülőben 
Vajkészítés folytonos üzemű vajgyártóval 

42 

Éves óraszám:  140 
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12. ÉVFOLYAM ÓRATERVE 
36 hét /tanév 

 
Tejipari technológia I. 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Vaj és 
vajkészítmények 
gyártása 

A vajgyártás különböző technológiái 
A vajrögök kialakulása során lejátszódó folyamatok 
Vajgyártás édes tejszínből, vajgyártás savanyú tejszínből 
Vajgyártás szakaszos technológiával 
Vajgyártás folytonos technológiával. 
A vaj mosása, a vaj gyúrása, a vaj víztartalmának, pH-
értékének beállítása, a vaj sózása 
Az elkészült vaj tárolása, csomagolása 
Különféle vajkészítmények gyártása 
Melléktermék feldolgozása és hasznosítása 
Üzemi számítások 
A műveletek higiéniai és munkavédelmi előírásai 

21 

Savanyított termékek 
gyártása 

A joghurt gyártástechnológiája 
Natúr, pohárban alvasztott, májas állományú joghurt gyártása 
Tankban alvasztott, habart joghurt gyártása 
Natúr, pohárban alvasztott, májas állományú kefir gyártása 
Tankban alvasztott habart kefir gyártása 
Különböző technológiával gyártott ízesített joghurtok gyártása 
Joghurtok, ízesített joghurtok, kefirek minőségi előírása és 
ellenőrzésük 
Üzemi számítások 
A műveletek higiéniai és munkavédelmi előírásai 

31 

Tartós és tartósított 
termékek gyártása 

Tartós és féltartós termékek gyártása 
Aszeptikus technológia alkalmazása 
Steril termékek gyártása 
Membrántechnológiai eljárások a tejiparban 
A sűrített tej készítésének gyártástechnológiája 
Natúr és ízesített sűrített tej készítésének műveletei 
Porított termékek gyártástechnológiája 
Az alapanyagok előkészítése a különböző berendezésekben 
készítendő tejporgyártáshoz 
Az étkezési és a takarmánytejpor minősége és 
gyártechnológiája közti különbségek 
Üzemi számítások 
A műveletek higiéniai és munkavédelmi előírásai 

33 

Termékek 
csomagolása 

A tejiparban alkalmazott csomagolóanyagok 
Tejipari csomagolóeszközök, -technikák 
Csomagolóanyagok ellenőrzése és a felhasználás céljának 
megfelelő megítélése 
Termékjelölési előírások 

23 

Éves óraszám:  108 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
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Tejipari technológia gyakorlat I. 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Vaj gyártása 

Vajgyártás a gép folyamatos működtetésével, közben a 
paraméterek folyamatos ellenőrzése 
Gyártás utáni géptisztítás 
A vaj csomagolása a megrendelői igényeknek megfelelően 
Tömbvaj csomagolása, vaj csomagolása automata géppel, az 
adagolt vaj gyűjtőcsomagolása 
A megfelelő jelölések beállítása, folyamatos ellenőrzése 
A termelés befejezése után a berendezések tisztítása 

25 

Savanyított termékek 
gyártása 

Joghurtok gyártása: alapanyag kiválasztása, tejtisztítás, 
zsírtartalom beállítása, homogénezés, 
pasztőrözés, hűtés beoltási hőmérsékletre, beoltás, adagolás, 
csomagolás, alvasztás 
érlelőszekrényben (kamrában), hűtés, utóérlelés, tárolás 
Natúr, pohárban alvasztott májas állományú joghurt gyártása 
Májas állományú poharas kefir gyártása 
Tankban alvasztott habart joghurt gyártása 
Tankban alvasztott habart kefir gyártása 
Tejföl gyártása, a gyártás irányítása 
Különböző technológiával gyártott ízesített joghurtok gyártása 
Joghurtok, ízesített joghurtok, kefirek, tejföl minőségi 
előírásai és ellenőrzésük 
A termelés befejezése után a berendezések tisztítása 

77 

Tartós termékek 
gyártása 

UHT-termék gyártása 
A tej membrántechnológiával történő kezelése 
Sűrített tej készítése: 
A gyártóvonal előkészítése 
A tej bevezetése, előmelegítése, hőkezelése, hőntartása 
A tej besűrítése, az egyes besűrítő testekben az előírásnak 
megfelelő nyomás, hőmérséklet 
biztosítása 
A sűrítmény szárazanyagtartalmának folyamatos ellenőrzése 
A sűrítmény homogénezése 
A homogénezési paraméterek beállítása a homogenizátoron 
Ízesítőanyagok bevitele a sűrítménybe ízesített sűrített tej 
gyártásánál 
Porított termékek gyártása: 
Tejporgyártás porlasztva szárítóval. 
A porlasztva szárító előkészítése; a sűrítmény beadagolása; a 
beállított paraméterek folyamatos 
ellenőrzése; a porítótorony folyamatos működtetése 
A termelés befejezése után a berendezések tisztítása 

51 

Vizsgaszituációk 

A tej átvétele, kezelése témakörben maghatározott feladat(ok) 
elvégzése 
A natúr és ízesített termékek gyártása témakörben 
maghatározott feladat(ok) elvégzése 
A vaj gyártása témakörben maghatározott feladat(ok) 
elvégzése 
A savanyított termékek gyártása témakörben maghatározott 
feladat(ok) elvégzése 
A sűrített, porított termékek gyártása témakörben 
maghatározott feladat(ok) elvégzése 

61 

Éves óraszám:  216 
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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Tejipari gépek I. 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

A vajgyártás gépei Köpülőhenger 
Folytonos vajgyártó berendezések 10+9 

A savanyított 
termékek gyártásának 
gépei 

Kultúrakészítő tartályok 
Alvasztótankok, habarófeltétek 
Érlelőszekrények 

9+9 

A sűrített, porított 
termékek gyártásának 
gépei 

Csöves besűrítők, lemezes és tányéros besűrítők, szakaszos és 
folytonos üzemű szárítóberendezések 
(hengerszárító, porlasztva szárító, instantizáló berendezések) 
Membránszűrők 

9+9 

Termékek 
csomagolása 

Tömlős töltőgépek 
Poharas töltőgépek 
Vajak, vajkészítmények csomagolóberendezései 
Porított termékek csomagolóberendezései 
Gyűjtőcsomagolások berendezései 
Szállítócsomagolások berendezései 

8+9 

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

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Gazdasági alapismeret 

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

24 

Vállalkozás alapítása 

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

12 

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

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Portfólió készítés 

Dokumentumok (munkanapló-részlet, laboratóriumi mérési 
jegyzőkönyv, adott technológia feladat elvégzéséhez 
kapcsolódó ábragyűjtemény, szakmai számítás, dolgozat, a 
diák elvégzett munkájáról, teljesítményéről szóló fotó, 
animáció, film, prezentáció, versenyeredmény, valamint olyan 
iskolán kívül végzett tevékenység produktuma, fotója, 
amelyeket a tanuló/oktató érdemesnek tart a bemutatásra) 
gyűjtése, rendszerezése, portfólió összeállítása. 

36 

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

 
 
Üzemvezetési ismeretek 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Tervezés és szervezés 

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

20 

Kommunikáció és 
vezetési ismeretek 

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

16 

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

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Vaj gyártása Vajgyártás befejező műveletei (csomagolás, gépek tisztítása, 
minőség-ellenőrzés) 35 

Savanyított termékek 
gyártása 

Joghurtok gyártása 
Kefir gyártása 
Tejföl gyártása 

35 

Tartós termékek 
gyártása 

UHT-termék gyártása 
A tej membrántechnológiával történő kezelése 
Sűrített tej készítése: 
Porított termékek gyártása 

35 

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). 

11 

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). 

11 
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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 

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

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Általános 
laboratóriumi 
műveletek 

Oldatok készítése: tömeg és térfogatszázalékos oldat, mólos 
oldat, normálos oldat 
Titrimetria: sav-bázis mérőoldatok készítése és faktorozása 
Sav-bázis titrálások 
Csapadékos mérőoldatok készítése, és faktorozása 
Nátrium-klorid-tartalom meghatározása 
Oldatok szárazanyag-tartalmának meghatározása: 
A refraktométer használata 
A mintavétel általános szabályai 
Mintavétel módja nyersanyagból, félkész és késztermékből 
A minta előkészítése a különböző vizsgálatokhoz 
A mikroszkóp részei, használata, preparátumok készítése 
Mikrobatenyésztéses módszerek alkalmazása 

7 

Alapanyagok 
vizsgálata 

A nyerstej fizikai tisztaságának meghatározása, frissességének 
és higiénikus kezeltségének megállapítása 
A nyerstej hamisításának (vizezés, fölözés) vizsgálata 
A nyerstej szárazanyag-tartalmának meghatározása 
A nyerstej és tejszín zsírtartalmának meghatározása 
A nyerstej sűrűségének meghatározása 
A nyerstej pH-értékének meghatározása 
A nyerstej savfokának meghatározása 
A nyerstej fehérjetartalmának meghatározása 

18 

Tejipari 
nyersanyagok, félkész 
és késztermékek 
vizsgálata 

Mintavétel: tej, tejszín, vaj, savanyított készítmények, 
tartósított termékek 
Nedvességtartalom meghatározása klasszikus és gyors 
módszerrel (fogyasztói tej, vaj, tejpor vizsgálata) 
Homogénezett tej és tejkészítmények zsírtartalmának 
meghatározása 
Vaj, joghurt, kefir, tejföl, író savfokának meghatározása 
Sófürdő savfokának vizsgálata 
Joghurt, sűrített tej pH-értékének meghatározása 

40 

Mikrobiológiai 
vizsgálatok, higiéniai 
mérések 

A tej gyors mikrobaszám meghatározása metilénkék redukciós 
próbával. 
Joghurtok tejsavbaktérium számának ellenőrzése Breed-
módszerrel 
Termékek mikrobaszámának meghatározása tenyésztéses 
módszerrel 
Enterobaktériumok számának meghatározása 
Coliformok kimutatása 
Escherichia coli kimutatása 
Felületi szennyezettség mérése, higiéniai gyorstesztek 
alkalmazásával 

21 

Érzékszervi 
vizsgálatok 

Az érzékszervi vizsgálatok célja, körülményei, módjai 
Pontozásos érzékszervi vizsgálat 
A vizsgálat értékelése 
Különböző termékek előírások szerinti érzékszervi vizsgálata 

7 

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

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Vállalkozás 
működtetése 

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

62 

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

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Túró- és sajtgyártás 

A különböző típusú túrók gyártástechnológiája (sovány, 
félzsíros, zsíros) 
A vajkultúra hatása 
Alvadék aprítása 
A felaprított alvadék hőkezelése 
A savóleválasztás módjai 
A túró csomagolása 
Különböző krémtúrók gyártástechnológiája 
A sajtgyártás alapanyagai, oltóanyagai 
Oltós és savas alvasztás 
A sajt felvágási módjai 
Az alvadék különleges kezelése (gyúrás, cseddározás, 
alvadékdarálás, mártásos hőkezelés, 
csurgatás, az alvadék centrifugálása, az alvadék hűtése, 
utólagos hőkezelés) 
Az alvadék formázása (röglyukas, erjedési lyukas és zárt 
tésztájú sajtok alvadékának formázása, különleges formázási 
eljárások) 
Sajtok préselése 
Sajtok érlelése, füstölése 
Keménysajtok gyártástechnológiája 
Rúzzsal érő sajtok gyártástechnológiája 
Camembert típusú sajtok gyártástechnológiája 
Ömlesztett sajtok gyártástechnológiája 
Különféle sajtok minőségének ellenőrzése 
A melléktermékek feldolgozása és hasznosítása 
Üzemi számítások 
A műveletek higiéniai és munkavédelmi előírásai 

93+31 

Éves óraszám:  93+31 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
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Tejipari technológia gyakorlat II. 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Túró- és sajtgyártás 

Túró gyártása: 
A sajttej előkészítése (tisztítás, zsírtartalom beállítása, 
pasztőrözés, hőfokbeállítás). 
A tej alvasztása, beoltása 
Az alvadék kidolgozása 
A termék előállítás után a berendezések tisztítása 
A túrókészítés folyamatának ellenőrzése 
Sajtgyártás: 
A sajttej kezelése, a tej alvasztása oltós alvasztással 
Az alvadék kidolgozása (felvágás, aprítás, elősajtolás, 
utómelegítés, alvadékmosás, utósajtolás) 
Az alvadék különleges kezelése (gyúrás, cseddározás, darálás, 
mártásos hőkezelés, centrifugálás, 
hűtés) 
Az alvadék formázása: röglyukas sajtok alvadékának 
formázása, különleges formázási eljárások 
A sajtok préselése (csurgatás, álló vagy fekvő sorozatprések 
működtetése, formába préselés, 
különböző rendszerű prések üzemeltetése), megjelölése 
Sajtok sózása (sófürdővel, száraz sózással, alvadéksózással) 
Sajtok érlelése (hagyományos érleléssel, bevonatos érleléssel) 
Sajtok tárolása és csomagolása 
Különféle sajtok gyártása a megrendelő kérésére alapján 
Sajtkészítmények gyártása 
Ömlesztett sajt gyártása: 
Az alapanyagok kiválasztása, előkészítése, alapanyag-keverék 
összeállítása, próbaömlesztés 
Ömlesztés és ultrapasztőrözés (ömlesztőüstben, kutteres 
technológiával) 
Ömlesztett sajt adagolása, csomagolása 
Hűtés, füstölés, tárolás 
A félkész termék és a késztermék minőségének folyamatos 
ellenőrzése 
A melléktermék a savó feldolgozása: savóporkészítés 
A termelés befejezése után a berendezések tisztítása 

251 

Vizsgaszituációk 

A túrógyártás során meghatározott feladat(ok) elvégzése 
A sajttej kezelés során meghatározott feladat(ok) elvégzése 
Az alvadék kidolgozás során meghatározott feladat(ok) 
elvégzése 
Az alvadék formázás során meghatározott feladat(ok) 
elvégzése 
A sajtok sózása során meghatározott feladat(ok) elvégzése 
A sajtok préselése során meghatározott feladat(ok) elvégzése 
Sajtok érlelése során meghatározott feladat(ok) elvégzése 
Ömlesztett sajt gyártása meghatározott feladat(ok) elvégzése 

28 

Éves óraszám:  279 
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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Tejipari gépek II. 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

A túró- és 
sajtgyártás gépei 

Túrókészítőtankok 
Sajtkádak, sajtkészítőtankok 
Alvadékcsurgatók 
Alvadékformázó és préselőgépek 
Sajtprések 
Sajtdarabolók, cheddarmalom, szeletelőberendezések, 
őrlőberendezések 
Kaskavalsajt-gyártó, sajtömlesztők (ikerüstös, kutter), 
ömlesztettsajt-sterilező 

62 

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

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Portfólió készítés 

Dokumentumok (munkanapló-részlet, laboratóriumi mérési 
jegyzőkönyv, adott technológia 
feladat elvégzéséhez kapcsolódó ábragyűjtemény, szakmai 
számítás, dolgozat, a diák 
elvégzett munkájáról, teljesítményéről szóló fotó, animáció, 
film, prezentáció, versenyeredmény, 
valamint olyan iskolán kívül végzett tevékenység produktuma, 
fotója, amelyeket 
a tanuló/oktató érdemesnek tart a bemutatásra) gyűjtése, 
rendszerezése, portfólió összeállítása. 

31 

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

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Munkajogi ismeretek 

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

10 

Létszám és 
bérgazdálkodás 

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

10 

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

11 

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

 
Munkavállalói ismeretek  
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Álláskeresés 

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

5+5 

Munkajogi 
alapismeretek 

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

5+5 

Munkaviszony 
létesítése 

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

5+5 

Munkanélküliség 

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

3+3 

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

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Anyagismeret 

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

36 
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Élelmiszeripari 
technológiai alapok 

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

36 

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

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Géprajzi 
alapismeretek 

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

9 

Gépelemek 

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

7 

Erőátviteli gépelemek 

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

7 

Csövek, csővezetékek 

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

7 

Villanymotorok, 
hajtóművek, áttételek 

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

6 

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

Témakörök Tartalmak Óraszám 
Bevezetés a 
laboratóriumi 
munkába 

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

8 

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

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

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

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

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

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

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

Témakörök Tartalmak Óraszám 

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

Szakmaspecifikus 
alapműveletek 

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

126 

Éves óraszám:  144 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
 
Munkavédelem és higiénia 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Munkavédelem 

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

18 

Higiénia 

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

18 

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

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Alágazati 
specializáció 

Tej jellemzőinek megismerése, mérése 
Tejipari műveletek: fölözés, beoltás, alvasztás, érlelés 
alvadékkészítés, felvágás, savóleválasztás, sózás, köpülés. 

198+18 

Éves óraszám:  198+18 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani.  
 
 
Tejipari technológia I. 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

A tejipari technológia 
élelmiszerkémiai és 
mikrobiológiai alapjai 

A szénhidrátok tejipari jelentősége 
A fehérjék tejipari jelentősége 
A zsiradékok tejipari jelentősége 
A vitaminok tejipari jelentősége 
Az ásványi anyagok tejipari jelentősége 
A vírusok tejipari jelentősége 
A baktériumok tejipari jelentősége 
Az élesztők tejipari jelentősége 
A penészek tejipari jelentősége 

31 

A tej összetevői, 
technológiai szerepük, 
tejátvétel, tejkezelés 

A tej összetétele, az alkotók technológiai szerepe 
A tej tulajdonságai, hibái 
A tej minőségi és mennyiségi átvétele 
A tej elsődleges és általános kezelése, az adott technológiai 
művelet alapanyagra gyakorolt hatása 
Az alapanyagok hibái, a lehetséges kezelésük 
A műveletek higiéniai és munkavédelmi előírásai 

32 

Natúr és ízesített 
termékek gyártása 

A natúr termékek gyártástechnológiája 
Alap- és járulékos anyagok és előkészítésük 
A különböző zsírtartalmú fogyasztói tejek gyártása 
Ízesített tejkészítmények (soványtejes-kakaó, karamellás tej, 
csokoládés tej) gyártása 
Tejszínkészítmények (tejszínek, ízesített tejszínkészítmények, 
aeroszolos tejszínek és tejszínkészítmények) 
gyártástechnológiája 
Különleges tejkészítmények gyártástechnológiája 
A késztermékek minősítésének előírásai 
A késztermékek csomagolása, tárolása 
Üzemi számítások 
A műveletek higiéniai és munkavédelmi előírásai 

32 

Vaj és 
vajkészítmények 
gyártása 

A vajgyártás különböző technológiái 
A vajrögök kialakulása során lejátszódó folyamatok 
Vajgyártás édes tejszínből, vajgyártás savanyú tejszínből 
Vajgyártás szakaszos technológiával 
Vajgyártás folytonos technológiával. 
A vaj mosása, a vaj gyúrása, a vaj víztartalmának, pH-
értékének beállítása, a vaj sózása 
Az elkészült vaj tárolása, csomagolása 
Különféle vajkészítmények gyártása 
Melléktermék feldolgozása és hasznosítása 
Üzemi számítások 
A műveletek higiéniai és munkavédelmi előírásai 

21 
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Savanyított termékek 
gyártása 

A joghurt gyártástechnológiája 
Natúr, pohárban alvasztott, májas állományú joghurt gyártása 
Tankban alvasztott, habart joghurt gyártása 
Natúr, pohárban alvasztott, májas állományú kefir gyártása 
Tankban alvasztott habart kefir gyártása 
Különböző technológiával gyártott ízesített joghurtok gyártása 
Joghurtok, ízesített joghurtok, kefirek minőségi előírása és 
ellenőrzésük 
Üzemi számítások 
A műveletek higiéniai és munkavédelmi előírásai 

28 

Éves óraszám:  144 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
 
Tejipari technológia gyakorlat I. 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

A képzőhely, iparág 
sajátosságai 

Szakmai munkavédelmi és baleset-megelőzési előírások, 
baleset esetén tanúsítandó magatartási formák és első 
intézkedések 
A megelőző tűzvédelmi előírások, valamint a tűz esetén 
tanúsítandó magatartási formák, tűzoltási intézkedések 
A képzőhely felépítése és feladatai 
Az alkalmazott minőségirányítási rendszerek (céljai, feladatai, 
felépítése és működtetése) 
Alap- félkész és késztermékek ellenőrzési módjai és eszközei, 
áruátvételi ellenőrzések 
Üzemi eszközök tárolása az élelmiszerekre gyakorolt hatásuk 
figyelembevétele 
A termékszabványok jelentősége 
A képzőhely alapfunkciói (beszerzés, gyártás, forgalmazás, 
igazgatás stb.) 
Tisztító- és fertőtlenítő oldatok készítése, alkalmazása, 
kapcsolódó környezet- és munkavédelmi intézkedések 
Termelőberendezések és vezetékrendszerek tisztítása, 
fertőtlenítése és sterilizálása 
Személyzeti, termék- és üzemi higiéniával kapcsolatos 
intézkedések 
Hulladékok keletkezésének elkerülése, az anyagok továbbítása 
a környezetkímélő ártalmatlanítási folyamatokba 
Üzemi információs és kommunikációs rendszerek használata, 
munkahely-specifikus szoftver(ek) 
Adatok rögzítése, mentése és karbantartása; az adatvédelmi és 
adatbiztonsági szabályok 
A készítmények, a nyers-, segéd- és adalékanyagok, valamint 
csomagolóanyagok átvétele és ellenőrzése 
Munkamegrendelések átvétele és ellenőrzése, 
munkafolyamatok tervezése és dokumentálása, 
munkaműveletek meghatározása 

25+3 

A tej átvétele, 
kezelése 

A tej minőségi átvétele 
A tej mennyiségi átvétele 
A tej előtárolása, tisztítása 
A tej hőkezelése 
A tej fölözése, zsírtartalmának beállítása 
A tej homogénezése 
A tej hűtése és utótárolása 

67+5 
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Natúr és ízesített 
termékek gyártása 

Fogyasztói tej gyártása 
Soványtejes kakaó gyártása 
Egyéb ízesítésű tejek gyártása 
A gyártósor és egyes berendezéseinek tisztítása 
Kávétejszín, főzőtejszín, habtejszín gyártása 

72+5 

Vaj gyártása 

A tejszín kezelése 
A tejszín érlelése (fizikai, biológiai) 
Vajkészítés köpülőben: a tejszín előkészítése, köpülése; 
íróleeresztés, mosás, gyúrás (előgyúrás, utógyúrás, 
víztartalom- és pH-érték vizsgálata, beállítása) 
Vajkészítés folytonos üzemű vajgyártóval: a vajgyártógép 
üzembehelyezése, a kívánt paraméterek beállítása (verőléc és 
gyúróhengerek fordulatszáma, vízadagoló szivattyú, a pH 
érték beállítása citromsavval)  
Vajgyártás a gép folyamatos működtetésével, közben a 
paraméterek folyamatos ellenőrzése 
Gyártás utáni géptisztítás 
A vaj csomagolása a megrendelői igényeknek megfelelően 
Tömbvaj csomagolása, vaj csomagolása automata géppel, az 
adagolt vaj gyűjtőcsomagolása 
A megfelelő jelölések beállítása, folyamatos ellenőrzése 
A termelés befejezése után a berendezések tisztítása 

47+2 

Savanyított termékek 
gyártása 

Joghurtok gyártása: alapanyag kiválasztása, tejtisztítás, 
zsírtartalom beállítása, homogénezés, 
pasztőrözés, hűtés beoltási hőmérsékletre, beoltás, adagolás, 
csomagolás, alvasztás érlelőszekrényben (kamrában), hűtés, 
utóérlelés, tárolás 

23+3 

Éves óraszám:  234+18 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani.  
 
Tejipari gépek I. 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

A tejátvétel és 
tejkezelés gépei, 
berendezései 

Tejszállító berendezések, tartálykocsik 
A tejtárolás berendezései: tartályok, tankok, tejsilók 
Tejszivattyúk, csőrendszerek, csőszerelvények 
Tejipari szűrők, centrifugák (fölözőgép, tisztítócentrifuga, 
baktofuga, klarifixátor) 
Homogénező berendezések 
Hőcserélők (lemezpasztőr, csöves hőcserélő, hűtőtartály) 
Lemezes hőcserélők 

26+10 

A natúr és ízesített 
termékek gyártásának 
gépei 

Fogyasztói tej gyártóvonal 
Ízesített termékek gyártóvonalai 
Csomagológépek (hajtogató rendszerű csomagológépek, 
tasakos csomagológépek, dobozos 
csomagológépek, előregyártott poharakkal üzemelő 
csomagológépek, mélyhúzó-formázó 
csomagológépek, egységcsomagoló-gépek) 
Tisztítógépek (rekesz- és ládamosók, a központi tisztítás 
gépei, mosótelepek, nagynyomású 
tisztítóberendezések, egyéb tisztítóberendezések) 

10+26 

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

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Gazdasági alapismeret 

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

24 

Vállalkozás alapítása 

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

12 

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

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Minőségbiztosítási 
alapismeretek 

Minőségirányítási rendszerek 
ISO szabványok 
Beszállítói rendszerek: IFS, BRC 
Élelmiszer-biztonsági rendszerek 
Jó gyakorlatok (GMP, GHP) 
HACCP rendszer 
ISO 22000 

15 

Iparági 
minőségbiztosítás 

Tejipari minőségirányítási rendszerekhez kapcsolódó 
dokumentációk: 

Minőségirányítási kézikönyv 
Minőségirányítási eljárások (folyamatleírások „ki-mit-
mikor”) 
Munkautasítások (részletes szakmai leírások „hogyan”) 
Feljegyzések, ellenőrző lapok (tevékenységek 
végrehajtásának igazolása) 

A tejipari HACCP rendszerhez kapcsolódó dokumentációk: 
Nyilvántartások, ellenőrző lapok, jegyzőkönyvek 
Gyártmánylap 
Új élelmiszer engedélyeztetésének folyamata 

21 

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

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Portfólió készítés 

Dokumentumok (munkanapló-részlet, laboratóriumi mérési 
jegyzőkönyv, adott technológia feladat elvégzéséhez 
kapcsolódó ábragyűjtemény, szakmai számítás, dolgozat, a 
diák elvégzett munkájáról, teljesítményéről szóló fotó, 
animáció, film, prezentáció, versenyeredmény, valamint olyan 
iskolán kívül végzett tevékenység produktuma, fotója, 
amelyeket a tanuló/oktató érdemesnek tart a bemutatásra) 
gyűjtése, rendszerezése, portfólió összeállítása. 

72 

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

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Tervezés és szervezés 

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

20 

Kommunikáció és 
vezetési ismeretek 

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

16 

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

Témakörök Tartalmak Óraszám 

A képzőhely, iparág 
sajátosságai 

Szakmai munkavédelmi és baleset-megelőzési előírások, baleset 
esetén tanúsítandó magatartási formák és első intézkedések 
A megelőző tűzvédelmi előírások, valamint a tűz esetén 
tanúsítandó magatartási formák, tűzoltási intézkedések 
A képzőhely felépítése és feladatai 
Az alkalmazott minőségirányítási rendszerek (céljai, feladatai, 
felépítése és működtetése) 
Személyzeti, termék- és üzemi higiéniával kapcsolatos 
intézkedések 

 

A tej átvétele, 
kezelése 

A tejátvétel 
A tej elsődleges kezelése  

Natúr és ízesített 
termékek gyártása 

Fogyasztói tej és ízesített tejitalok gyártása 
Kávétejszín, főzőtejszín, habtejszín gyártása  
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Vaj gyártása 
A tejszín kezelése, érlelése 
Vajkészítés köpülőben 
Vajkészítés folytonos üzemű vajgyártóval 

 

A képzőhely, iparág 
sajátosságai 

Szakmai munkavédelmi és baleset-megelőzési előírások, baleset 
esetén tanúsítandó magatartási formák és első intézkedések 
A megelőző tűzvédelmi előírások, valamint a tűz esetén 
tanúsítandó magatartási formák, tűzoltási intézkedések 
A képzőhely felépítése és feladatai 
Az alkalmazott minőségirányítási rendszerek (céljai, feladatai, 
felépítése és működtetése) 
Személyzeti, termék- és üzemi higiéniával kapcsolatos 
intézkedések 

 

A tej átvétele, 
kezelése 

A tejátvétel 
A tej elsődleges kezelése  

Natúr és ízesített 
termékek gyártása 

Fogyasztói tej és ízesített tejitalok gyártása 
Kávétejszín, főzőtejszín, habtejszín gyártása  

Éves óraszám:  140 
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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). 

11 

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). 

11 
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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 

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

Témakörök Tartalmak Óraszám 
Savanyított termékek 
gyártása 

Üzemi számítások 
A műveletek higiéniai és munkavédelmi előírásai 8+2 

Tartós és tartósított 
termékek gyártása 

Tartós és féltartós termékek gyártása 
Aszeptikus technológia alkalmazása 
Steril termékek gyártása 
Membrántechnológiai eljárások a tejiparban 
A sűrített tej készítésének gyártástechnológiája 
Natúr és ízesített sűrített tej készítésének műveletei 
Porított termékek gyártástechnológiája 
Az alapanyagok előkészítése a különböző berendezésekben 
készítendő tejporgyártáshoz 
Az étkezési és a takarmánytejpor minősége és 
gyártechnológiája közti különbségek 
Üzemi számítások 
A műveletek higiéniai és munkavédelmi előírásai 

32+15 

Termékek 
csomagolása 

A tejiparban alkalmazott csomagolóanyagok 
Tejipari csomagolóeszközök, -technikák 
Csomagolóanyagok ellenőrzése és a felhasználás céljának 
megfelelő megítélése 
Termékjelölési előírások 

22+14 

Éves óraszám:  62+31 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
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Tejipari technológia gyakorlat I. 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Savanyított termékek 
gyártása 

Natúr, pohárban alvasztott májas állományú joghurt gyártása 
Májas állományú poharas kefir gyártása 
Tankban alvasztott habart joghurt gyártása 
Tankban alvasztott habart kefir gyártása 
Tejföl gyártása, a gyártás irányítása 
Különböző technológiával gyártott ízesített joghurtok gyártása 
Joghurtok, ízesített joghurtok, kefirek, tejföl minőségi 
előírásai és ellenőrzésük 
A termelés befejezése után a berendezések tisztítása 

54+5 

Tartós termékek 
gyártása 

UHT-termék gyártása 
A tej membrántechnológiával történő kezelése 
Sűrített tej készítése: 
A gyártóvonal előkészítése 
A tej bevezetése, előmelegítése, hőkezelése, hőntartása 
A tej besűrítése, az egyes besűrítő testekben az előírásnak 
megfelelő nyomás, hőmérséklet 
biztosítása 
A sűrítmény szárazanyagtartalmának folyamatos ellenőrzése 
A sűrítmény homogénezése 
A homogénezési paraméterek beállítása a homogenizátoron 
Ízesítőanyagok bevitele a sűrítménybe ízesített sűrített tej 
gyártásánál 
Porított termékek gyártása: 
Tejporgyártás porlasztva szárítóval. 
A porlasztva szárító előkészítése; a sűrítmény beadagolása; a 
beállított paraméterek folyamatos 
ellenőrzése; a porítótorony folyamatos működtetése 
A termelés befejezése után a berendezések tisztítása 

58,5+5,5 

Vizsgaszituációk 

A tej átvétele, kezelése témakörben maghatározott feladat(ok) 
elvégzése 
A natúr és ízesített termékek gyártása témakörben 
maghatározott feladat(ok) elvégzése 
A vaj gyártása témakörben maghatározott feladat(ok) 
elvégzése 
A savanyított termékek gyártása témakörben maghatározott 
feladat(ok) elvégzése 
A sűrített, porított termékek gyártása témakörben 
maghatározott feladat(ok) elvégzése 

58+5 

Éves óraszám:  170,5+15,5 
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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Tejipari gépek I. 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

A vajgyártás gépei Köpülőhenger 
Folytonos vajgyártó berendezések 7+5 

A savanyított 
termékek gyártásának 
gépei 

Kultúrakészítő tartályok 
Alvasztótankok, habarófeltétek 
Érlelőszekrények 

7+6 

A sűrített, porított 
termékek gyártásának 
gépei 

Csöves besűrítők, lemezes és tányéros besűrítők, szakaszos és 
folytonos üzemű szárítóberendezések 
(hengerszárító, porlasztva szárító, instantizáló berendezések) 
Membránszűrők 

8+10 

Termékek 
csomagolása 

Tömlős töltőgépek 
Poharas töltőgépek 
Vajak, vajkészítmények csomagolóberendezései 
Porított termékek csomagolóberendezései 
Gyűjtőcsomagolások berendezései 
Szállítócsomagolások berendezései 

9+10 

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

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Általános 
laboratóriumi 
műveletek 

Oldatok készítése: tömeg és térfogatszázalékos oldat, mólos 
oldat, normálos oldat 
Titrimetria: sav-bázis mérőoldatok készítése és faktorozása 
Sav-bázis titrálások 
Csapadékos mérőoldatok készítése, és faktorozása 
Nátrium-klorid-tartalom meghatározása 
Oldatok szárazanyag-tartalmának meghatározása: 
A refraktométer használata 
A mintavétel általános szabályai 
Mintavétel módja nyersanyagból, félkész és késztermékből 
A minta előkészítése a különböző vizsgálatokhoz 
A mikroszkóp részei, használata, preparátumok készítése 
Mikrobatenyésztéses módszerek alkalmazása 

7 

Alapanyagok 
vizsgálata 

A nyerstej fizikai tisztaságának meghatározása, frissességének 
és higiénikus kezeltségének megállapítása 
A nyerstej hamisításának (vizezés, fölözés) vizsgálata 
A nyerstej szárazanyag-tartalmának meghatározása 
A nyerstej és tejszín zsírtartalmának meghatározása 
A nyerstej sűrűségének meghatározása 
A nyerstej pH-értékének meghatározása 
A nyerstej savfokának meghatározása 
A nyerstej fehérjetartalmának meghatározása 

18 

Tejipari 
nyersanyagok, félkész 
és késztermékek 
vizsgálata 

Mintavétel: tej, tejszín, vaj, savanyított készítmények, 
tartósított termékek 
Nedvességtartalom meghatározása klasszikus és gyors 
módszerrel (fogyasztói tej, vaj, tejpor vizsgálata) 
Homogénezett tej és tejkészítmények zsírtartalmának 
meghatározása 
Vaj, joghurt, kefir, tejföl, író savfokának meghatározása 
Sófürdő savfokának vizsgálata 
Joghurt, sűrített tej pH-értékének meghatározása 

40 
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Mikrobiológiai 
vizsgálatok, higiéniai 
mérések 

A tej gyors mikrobaszám meghatározása metilénkék redukciós 
próbával. 
Joghurtok tejsavbaktérium számának ellenőrzése Breed-
módszerrel 
Termékek mikrobaszámának meghatározása tenyésztéses 
módszerrel 
Enterobaktériumok számának meghatározása 
Coliformok kimutatása 
Escherichia coli kimutatása 
Felületi szennyezettség mérése, higiéniai gyorstesztek 
alkalmazásával 

21 

Érzékszervi 
vizsgálatok 

Az érzékszervi vizsgálatok célja, körülményei, módjai 
Pontozásos érzékszervi vizsgálat 
A vizsgálat értékelése 
Különböző termékek előírások szerinti érzékszervi vizsgálata 

7 

Éves óraszám:  93 
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.  
A vállalkozások dokumentációs kötelezettségei. 
Munkavállalókkal kapcsolatos kötelezettségek.  
Hatósági ellenőrzések, hatóságokkal való együttműködés.  
A vállalkozások tevékenységének bővítése.  
Szigorú számadású dokumentumok kezelése.  
Árajánlatok készítése.  
Vállalkozásokkal kapcsolatok tisztességes piaci magatartás és 
vállalkozásetika.  
Vállalkozások megszüntetése 

62 

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



 

37 

Tejipari technológia II. 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Túró- és sajtgyártás 

A különböző típusú túrók gyártástechnológiája (sovány, félzsíros, 
zsíros) 
A vajkultúra hatása 
Alvadék aprítása 
A felaprított alvadék hőkezelése 
A savóleválasztás módjai 
A túró csomagolása 
Különböző krémtúrók gyártástechnológiája 
A sajtgyártás alapanyagai, oltóanyagai 
Oltós és savas alvasztás 
A sajt felvágási módjai 
Az alvadék különleges kezelése (gyúrás, cseddározás, 
alvadékdarálás, mártásos hőkezelés, 
csurgatás, az alvadék centrifugálása, az alvadék hűtése, utólagos 
hőkezelés) 
Az alvadék formázása (röglyukas, erjedési lyukas és zárt tésztájú 
sajtok alvadékának formázása, különleges formázási eljárások) 
Sajtok préselése 
Sajtok érlelése, füstölése 
Keménysajtok gyártástechnológiája 
Rúzzsal érő sajtok gyártástechnológiája 
Camembert típusú sajtok gyártástechnológiája 
Ömlesztett sajtok gyártástechnológiája 
Különféle sajtok minőségének ellenőrzése 
A melléktermékek feldolgozása és hasznosítása 
Üzemi számítások 
A műveletek higiéniai és munkavédelmi előírásai 

93+31 

Éves óraszám:  93+31 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
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Tejipari technológia gyakorlat II. 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Túró- és sajtgyártás 

A túró gyártása: 
A sajttej előkészítése (tisztítás, zsírtartalom beállítása, 
pasztőrözés, hőfokbeállítás). 
A tej alvasztása, beoltása 
Az alvadék kidolgozása 
A termék előállítás után a berendezések tisztítása 
A túrókészítés folyamatának ellenőrzése 
Sajtgyártás: 
A sajttej kezelése, a tej alvasztása oltós alvasztással 
Az alvadék kidolgozása (felvágás, aprítás, elősajtolás, 
utómelegítés, alvadékmosás, utósajtolás) 
Az alvadék különleges kezelése (gyúrás, cseddározás, darálás, 
mártásos hőkezelés, centrifugálás, 
hűtés) 
Az alvadék formázása: röglyukas sajtok alvadékának 
formázása, különleges formázási eljárások 
A sajtok préselése (csurgatás, álló vagy fekvő sorozatprések 
működtetése, formába préselés, 
különböző rendszerű prések üzemeltetése), megjelölése 
Sajtok sózása (sófürdővel, száraz sózással, alvadéksózással) 
Sajtok érlelése (hagyományos érleléssel, bevonatos érleléssel) 
Sajtok tárolása és csomagolása 
Különféle sajtok gyártása a megrendelő kérésére alapján 
Sajtkészítmények gyártása 
Ömlesztett sajt gyártása: 
Az alapanyagok kiválasztása, előkészítése, alapanyag-keverék 
összeállítása, próbaömlesztés 
Ömlesztés és ultrapasztőrözés (ömlesztőüstben, kutteres 
technológiával) 
Ömlesztett sajt adagolása, csomagolása 
Hűtés, füstölés, tárolás 
A félkész termék és a késztermék minőségének folyamatos 
ellenőrzése 
A melléktermék a savó feldolgozása: savóporkészítés 
A termelés befejezése után a berendezések tisztítása 

251 

Vizsgaszituációk 

A túrógyártás során meghatározott feladat(ok) elvégzése 
A sajttej kezelés során meghatározott feladat(ok) elvégzése 
Az alvadék kidolgozás során meghatározott feladat(ok) 
elvégzése 
Az alvadék formázás során meghatározott feladat(ok) 
elvégzése 
A sajtok sózása során meghatározott feladat(ok) elvégzése 
A sajtok préselése során meghatározott feladat(ok) elvégzése 
Sajtok érlelése során meghatározott feladat(ok) elvégzése 
Ömlesztett sajt gyártása meghatározott feladat(ok) elvégzése 

28 

Éves óraszám:  279 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani.  
 
 



 

39 

Tejipari gépek II. 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

A túró- és sajtgyártás 
gépei 

Túrókészítőtankok 
Sajtkádak, sajtkészítőtankok 
Alvadékcsurgatók 
Alvadékformázó és préselőgépek 
Sajtprések 
Sajtdarabolók, cheddarmalom, szeletelőberendezések, 
őrlőberendezések 
Kaskavalsajt-gyártó, sajtömlesztők (ikerüstös, kutter), 
ömlesztettsajt-sterilező 

62 

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

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Portfólió készítés 

Dokumentumok (munkanapló-részlet, laboratóriumi mérési 
jegyzőkönyv, adott technológia feladat elvégzéséhez 
kapcsolódó ábragyűjtemény, szakmai számítás, dolgozat, a 
diák elvégzett munkájáról, teljesítményéről szóló fotó, 
animáció, film, prezentáció, versenyeredmény, valamint olyan 
iskolán kívül végzett tevékenység produktuma, fotója, 
amelyeket a tanuló/oktató érdemesnek tart a bemutatásra) 
gyűjtése, rendszerezése, portfólió összeállítása. 
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Éves óraszám:  31 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
 
Üzemvezetési ismeretek 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Munkajogi ismeretek 

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

10 

Létszám és 
bérgazdálkodás 

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

10 

Marketing 
A marketing fogalma, típusai. A marketing elemei. Termék 
marketing. Vállalati marketing. Vállalati arculat. 
Reklámtevékenység. Részvétel a marketing tevékenységben. 
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Éves óraszám:  31 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
A képzés órakeretének 50%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani.  
 


