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A szakma alapadatai  
 
Az ágazat megnevezése: Élelmiszeripar  

A szakma megnevezése: Édességkészítő 

A szakma azonosító száma: 4 0721 05 02 

A szakma szakmairányai: -  

A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4  

A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4  

Ágazati alapoktatás megnevezése: Élelmiszeripari ágazati alapoktatás  

Kapcsolódó részszakmák megnevezése:  

Csokoládétermék gyártó; 

Keksz-és ostyagyártó 

Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

Szakképző iskolai oktatásban: 140 óra,  

Technikumi oktatásban: -,  

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: 
Az Édességkészítő szakmai képzés tantárgyait oktató végzettségére, szakképesítésére, 

munkatapasztalatára vonatkozó speciális elvárások nincsenek. 

Az idegen nyelv oktatását nyelvtanári végzettséggel rendelkező oktató végezheti. 
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4 0721 05 02 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ ÉDESSÉGÉSZÍTŐ 
SZAKMÁHOZ 

Évfolyam Gyakorlat
i helyszín 

(%) 

Tantárgy megnevezése Heti 
óraszám 

Heti 
összes 

óraszám 

Éves összes óraszám 

9. 

évfolyam 

0 Munkavállalói ismeretek 0,5 

16 

18 

576 

0 Élelmiszerismeret 2 72 
0 Műszaki alapismeretek 1 36 

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

10. 

évfolyam 

0 Édesipari ismeretek 2,5+2 

22,5  
+2,5 

90+72 

810 
+90 

20 Szakmai gépek 1+0,5 36+18 
100 Édességkészítés 15 540 
20 Minőség-ellenőrzés és minőségbiztosítás 2 72 
0 Gazdasági és vállalkozási ismeretek 1 36 
0 Portfólió készítés  1 36 

Egybefüggő szakmai gyakorlat         140 

11. 

évfolyam 

0 Munkavállalói idegen nyelv 2 

23,5 
+1,5 

62 

775 
+46,5 

0 Édesipari ismeretek 2,5+1,5 77,5+46,5 
20 Szakmai gépek 2 62 
100 Édességkészítés 14 434 
0 Gazdasági és vállalkozási ismeretek 2 62 
0 Portfólió készítés  1 31 

1. 
évfolyam 

0 Munkavállalói ismeretek 0,5 

31 
+4 

18 

1116 
+144 

0 Élelmiszerismeret 2 72 
0 Műszaki alapismeretek 1 36 

100 Élelmiszervizsgálat 2 72 
100 Alapozó gyakorlatok 4 144 
50 Munkavédelem és higiénia 1 36 
100 Alágazati specializáció 5,5+0,5 198+18 
0 Édesipari ismeretek 2,5+2 90+72 
20 Szakmai gépek 1+1 36+36 
100 Édességkészítés 7,5+0,5 270+18 
20 Minőség-ellenőrzés és minőségbiztosítás 2 72 
0 Gazdasági és vállalkozási ismeretek 1 36 
0 Portfólió készítés  1 36 

Egybefüggő szakmai gyakorlat         160 

2. 
évfolyam 

0 Munkavállalói idegen nyelv 2 

31 
+4 

62 

961 
+124 

0 Édesipari ismeretek 2,5+2,5 77,5+77,5 
20 Szakmai gépek 2+1 62+31 

100 Édességkészítés 21,5+0,5 666,5 
+15,5 

0 Gazdasági és vállalkozási ismeretek 2 62 
0 Portfólió készítés  1 31 
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9. 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 
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. 
 
 
 
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 
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Hőmérsékletmérés Alapfogalmak, mértékegységek, átváltás, mérések, hőmérők 
használata 8 

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

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

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

Témakörök Tartalmak Óraszám 

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

Szakmaspecifikus 
alapműveletek 

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

126 

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

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Munkavédelem 

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

18 

Higiénia 

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

18 

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

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Tanműhely rendje 

Munkavédelmi, balesetvédelmi és higiéniai szabályok. 
A tanműhely rendje, HACCP előírások és dokumentumok 
megismerése, vezetése.  
A tanműhely részei, berendezései, eszközei. 
Az eszközök és szerszámok használatának, tisztításának és 
tárolásának szabályai.  

20 

Nyersanyagok 
előkészítése 

A nyersanyagok tárolása, kiválasztása, átvétele, tárolásának  
általános szabályai. 
A nyersanyagok tárolásának módjai. 
Az anyagok mérése, szitálása, keverése. 

40 

A gyártás előkészítése Gépek üzembe helyezése, sütők előmelegítése, formák, 
sütőlapok előkészítése, tisztítása. 20 

Az édesipari termékek 
csoportjai, az édesipar 
műveletei  

Keverés, oldás, emulzió-, szuszpenzió készítése, szűrés.  
Aprító műveletek. 
Tésztakészítés műveletei, formázás, sütés 
Csokoládé temperálása 
Cukoroldatok készítése 

60 

Késztermék kezelési 
műveletek Hűtés, töltés, szeletelés, mártás, díszítés, csomagolás 58 

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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10. ÉVFOLYAM ÓRATERVE 
36 hét /tanév 

 
Édesipari ismeretek 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Édesipari anyagok 

A lisztek fajtái és jellemzőik 
Az édesítőanyagok (cukrok, méz, keményítőszörp, egyéb 
édesítőszerek) jellemzői 
Az édesiparban használt zsiradékok jellemzői, technológiai 
szerepük 
A tej, a tejpor, a sűrített tejek és a tejtermékek jellemzése, 
technológiai szerepük 
A tojás jellemzése, összetétele, technológiai szerepe, 
tojáskészítmények az édesiparban 
Lazítószerek: fizikai, kémiai, biológiai lazítószerek 
A só jellemzése, technológiai szerepe 
A víz jellemzése, szerepe a technológiában 
Felületi bevonó- és díszítőanyagok 
Az olajos magvak, diófélék jellemzése 
A gyümölcsök, gyümölcskészítmények jellemzése 
A szeszesitalok jellemzése 
A rágógumi-alapanyagok (pl. latex) jellemzése 
A kakaóbab fajtái, jellemzése 
A csokoládétermékek alap-, segéd-, járulékos és 
adalékanyagai 
A csokoládégyártáshoz használható anyagok tárolása, 
előkészítése 
A kakaómassza, a kakaópor és a kakaóvaj jellemzése 
A bevonók jellemzése, felhasználásuk szabályai 
A keményítőszörp, invertszörp jellemzése 
Ízesítő- és színezőanyagok jellemzése 
A kávétermés jellemzése 
Technikai segédanyagok 
Édesipari tisztítószerek és takarítószerek jellemz 

30+10 

Édességkészítés 
műveletei 

Mérési műveletek (tömeg-, térfogat- és hőmérsékletmérés) 
Előkészítési műveletek 
Aprítási műveletek 
Egyneműsítési, keverési műveletek (gyúrás, keverés, 
habosítás) 
Hőkezelési műveletek (hűtés, melegítés, temperálás) 
Formázási műveletek 
Állagkialakítási műveletek (pl. kristályosítás, rétegelés, 
dermesztés, tablírozás) 
Besűrítési műveletek 
Főzés, sütés, pirítás, pörkölés 
A töltés, felvágás, bevonás, áthúzás, mártás, talpazás 
műveletei 
Díszítési műveletek 
Felületkezelési műveletek 
Csomagolási műveletek 
Tisztítási és takarítási műveletek 

24+10 
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Kakaóbab feldolgozás 

A szükséges alap-, segéd-, járulékos és adalékanyagok 
jellemzői 
A kakaóbab jellemzése, csoportosítása 
A kakaóbab elsődleges feldolgozása 
Az anyagkiválasztás hatása a késztermékek minőségére 
A fékész termékek meghatározása 
A kakaómassza, a kakaópor, a kakaóvaj és a csokoládémassza 
technológiai folyamata 
A műveletek során alkalmazott technológiai paraméterek 
megválasztása 
A folyamat során lejátszódó változások 
A gyártás során előforduló hibák és javítási módjuk 
A félkész termékek további feldolgozási lehetőségei 

6+30 

Tartós lisztesáruk 

A különböző szerkezetű lisztesáruk meghatározása, 
csoportosítása, jellemzése 
Anyag-előkészítő műveletek 
A tészta kialakulásának folyamata 
Kémiai, fizikai és biológiai tésztalazítás 
A kolloid-, enzimes és mikrobiológiai folyamatok 
Különböző termékszerkezet-kialakítási módok: kevert, omlós, 
leveles, piskóta, mézes, ostya és kréker 
A kekszek, teasütemények jellemzése 
Snackek jellemzése 
Mézes és mézes jellegű lisztesáruk 
Emulziók, szuszpenziók 
Különböző formázási módok (kézi, gépi formázás) 
A sütés művelete, paraméterei 
A sülés során végbemenő változások 

30+22 

Éves óraszám:  90+72 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
 
Szakmai gépek 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Édesipari eszközök 

Az édesipari termékek előállításához használt kézi eszközök 
és kisebb teljesítményű gépek feladata, szabályos használata  
Munkavédelmi előírások  
Higiéniai szabályok  
Egyszerűbb karbantartási műveletek   

4 

A tartós lisztesáru 
készítéséhez 
szükséges gépek 

A gépek feladata a technológiai folyamatban, a technológiai 
sorban való elhelyezkedésük és kezelésük   
A tészta- és szuszpenziókészítés berendezései, a keverő-
habverő, a Z-karú keverő és a spirálkarú dagasztók kezelése 
Töltelékkészítő gépek kezelése   
Az állagkialakítás és gépei, a tömörítőgépek kezelése   
Formázóberendezések, -sorok kezelése  
A sütés berendezései, a kondicionált hűtés megvalósítása, 
hűtőalagút, vertikális hűtők   
A felületi bevonás, díszítés berendezései   
Mártó- és bevonó berendezés kezelése   
Csomagológépek, gépsorok kezelése  

16+10 
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A kakaóbab-
feldolgozás gépei 

A gépek feladata a technológiai folyamatban, a technológiai 
sorban való elhelyezkedésük A tisztítóberendezések 
alkalmazása különböző nyersanyagok esetében   
A magféleségek szárító- és pörkölőberendezései és az ezekhez 
szükséges kisegítő- és szállítógépek, -eszközök helye a 
technológiában   
A hántolás és aprítás elvi megvalósításának mechanikus 
kialakítása   
A kakaópor- és kakaóvaj-készítés fázisai, a feltárás, préselés, 
porítás, desodorálás gépei a technológiai sorban   
A csokoládémassza-féleségek, nugátmasszák, krémek 
készítéséhez szükséges gépek feladata, a tárolás, kiszerelés 
berendezései, szállítási módszerek  

12+6 

A kakaótartalmú 
termékek 
előállításához 
szükséges gépek  
 

A gépek feladata a technológiai folyamatban és a technológiai 
sorban való elhelyezkedésük   
A csokoládémassza-, nugátmassza-, krémmasszatároló, -
előkészítő gépek jellemzői és kezelésük   
A masszatemperálás gépei  
Csokoládédrazsé korpusz előállítása   
Táblás csokoládé, szeletes áru, a pralinéformázás berendezései 
és kisegítő gépeinek kezelése   
A mártás, drazsírozás elvi megoldásai, gépeinek kezelése   
Csomagológépek, -sorok kezelése  

4+2 

Éves óraszám:  36+18 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
A képzés órakeretének 20%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani. 
 
 
Édességkészítés 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Édességkészítő üzem 
működése 

Az édesipari üzemek helyiségei és rendeltetésük  
A nyersanyag átvételének műveletei  
A raktárak jellemzői, különböző tárolásmódok  
Az üzemi viselkedés szabályai  
A takarítóeszközök tárolása  
Az üzemi étkezés szabályai, helyiségei  
A jelenléti ívek vezetése  
Viselkedés a dolgozókkal szemben  
Az öltözők használata, a tisztálkodás szabályai  
A munkafegyelem szabályai  
Üzemi szokások 

10 

Tartós lisztesáruk 
készítése 

A lisztesáruk alap-, segéd-, járulékos és adalék anyagainak 
átvétele, tárolása, érzékszervvel ellenőrizhető tulajdonságai, 
mérése, előkészítésének műveletei 
Teasütemények (töltött – zsírkrémmel – és töltetlen), kekszek, 
krékerek, ostyafélék (töltött, töltetlen), mézes és mézes jellegű 
lisztesáruk készítése  
A gyártás előkészítése: anyagok mérése, szitálása, keverése, 
oldat, emulzió és szuszpenzió készítése, szűrés, temperálás  
Gépek összerakása, sütők előmelegítése, formák, sütőlapok 

230 
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tisztítása stb.   
A technológiai folyamatok, műveletek paramétereinek 
beállítása, ellenőrzése   
Tészta/massza készítése   
Kémiai, fizikai és élesztős 
tésztalazítás alkalmazása 
Formázási műveletek  
A töltés, áthúzás, mártás, bevonás, panírozás műveletei  
Felületi díszítőműveletek   
Sütési műveletek, a berendezés szabályozása, ellenőrzése  

Kakaó tartalmú 
termékek készítése 

Az anyagok kimérése, oldása, keverése stb.  
Táblás csokoládé készítése, dúsított táblás csokoládé készítése  
Csokoládépasztillák előállítása   
Pralinék készítése  
Desszertek előállítása 
Üreges csokoládék készítése 
Marcipánalapú csokoládékészítmények előállítása  
Nugátok és nugátalapú csokoládékészítmények előállítása  
Bonbonok készítése (hüvelyes, kézi dresszírozású, vágott)   
Drazsék készítése  
A használatos eszközök, gépek, berendezések higiéniájának 
ellenőrzése   
A gépek, berendezések előkészítése használatra 
(összeszerelés, a gépek megfelelő sorrendbe állítása)   
Műveletek elvégzése a berendezéseken  
A folyamatok, műveletek paramétereinek beállítása, 
ellenőrzése   
A csokoládétermék-gyártás előkészítése: az anyagok 
kimérése, homogenizálása, temperálása, hőmérsékletének 
beállítása, a korpuszok elkészítése, hűtése, pihentetése, 
formák előmelegítése, a gépek, berendezések beállítása  
Formázási műveletek végzése   
Hűtés, bolygatás, pihentetés, töltés   
Mártás (részleges, teljes)   

230 

Cukorkák készítése 

Amorf  szerkezetű cukorkák készítése  
Kristályosszerkezetű cukorkák előállítása  
Alapfondant, fondantkészítmények  
Karamellák készítése  
Gélállagú cukorkák előállítása  
Drazsék készítése  
Marcipán készítése  

70 

Éves óraszám:  540 
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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Minőség-ellenőrzés és minőségbiztosítás  
 
Nyersanyag vizsgálatok  

 
A liszt tulajdonságainak vizsgálata  
Nedvességtartalom-vizsgálat  
Szárazanyag-tartalom mérése  
Nyersanyagok érzékszervi vizsgálata  

18 

Késztermék vizsgálatok 

Készterméktömeg mérése  
Késztermék érzékszervi minősítése  
Töltelékhányad-mérés  
Mártási hányad mérése  
Savtartalommérés titrálással és pH-méréssel  

18 

Minőségszabályozás 

A minőség fogalma  
A minőségszabályozás jogi alapjai  
Az élelmiszer-biztonság elemei  
A minőségbiztosítás története  
A minőségbiztosítási rendszerek felsorolása  
A Jó gyártási gyakorlat és a HACCP elemei, kritikus pontok 
azonosítása, a HACCP kézikönyv fejezetei, HACCP-
dokumentumok Gyártmánylapok tartalma, gyártmánylap 
készítése  
Üzemek működési engedélyei  

18 

Üzemi minőségbiztosítási 
feladatok 

HACCP-dokumentáció vezetése  
Kritikus pontok ellenőrzése 
Technológiai paraméterek ellenőrzése  
Üzemi környezet és feltételek ellenőrzése  
Javaslat a változtatásokra  
Közreműködés az üzemi mintavételekben, nyersanyag-, 
félkész- vagy késztermékvizsgálatok   
Technológiai paraméterek ellenőrzése  
Üzemi környezet és feltételek ellenőrzése  
Javaslat a változtatásokra  
Közreműködés az üzemi mintavételekben, nyersanyag-, 
félkész- vagy késztermékvizsgálatok.   

18 

Éves óraszám:  72 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
A képzés órakeretének 20%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani. 
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Gazdasági és vállalkozási ismeretek 
 

Témakör Tartalom Óraszám 

Gazdasági alapismeret 

A gazdaság fogalma, működése  
Szükségletek, az áru és a 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 munkáltató jogai és kötelességei, a munkavállaló 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. 
 
 
Portfólió készítés 
 

Témakör Tartalom 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  

12 

Bemutatkozás, célkitűzés Az írásban történő bemutatkozás szabályai, dokumentumai  
Bemutatkozókártya, levél, önéletrajz, motivációs levél írása  12 

Dokumentumgyűjtés 

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

12 

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

Témakörök Tartalmak Óraszám 
Gyártás előkészítés A gyártás előkészítése, anyagnormák, receptek kezelése  14 

Az édesipar műveletei 

Anyagok mérése, szitálása, keverése, oldat-, emulzió-, 
szuszpenzió készítése, szűrés, temperálás, cukoroldatok 
készítése, sütés, hűtés.  A technológiai folyamatok, műveletek 
paramétereinek beállítása, ellenőrzése 

98 

Késztermék kezelési 
műveletek 

Hűtés, töltés, szeletelés, mártás, díszítés  
  14 

Gépek, berendezések 
 

Gépek, berendezések üzemeltetése, karbantartása, higiéniájuk 
 14 

Éves óraszám:  140 
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11. 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 

Állásinterjú 
A témakör végére a tanuló képes viszonylagos 
folyékonysággal, hatékony kommunikációt folytatni az 
állásinterjú során.  

20 
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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. 

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. 
 
 
Édesipari ismeretek 
 

Tartós lisztesáruk 

A technológiai folyamatok ismertetése    
A műveleti lépések és az alkalmazott paraméterek 
megválasztása a különböző lisztesáruknál  
A késztermékek kezelése, tárolása, csomagolása   
A tartós édesipari készítmények minőségi előírásai  
A termék anyagösszetétele, anyagnorma-számítási feladatok   
Műveleti anyaghányad   
Gyártási kapacitás, anyagmérleg   
Veszteségszámítás  
A sülési, hűlési veszteség számítása   

5,5+6,5 

Kakaó tartalmú 
termékek 

A csokoládétermék alap-, segéd-, járulékos és adalékanyainak 
ismerete   
A csokoládégyártáshoz használható anyagok tárolása, 
előkészítése  
A csokoládétermékek meghatározása   
A termékek csoportosítása  
Tömör csokoládék, dúsított tömör csokoládék   
Mártott, vágott desszertek, pralinék, darabáruk, táblás 
csokoládék   
Kézi desszertgyártás   
Üreges csokoládék   
Nugátok, zsírmasszák   
A korpuszok jellemzői, csoportosításuk, előállításuk    
A műveletek során alkalmazható paraméterek  
A temperálás során alkalmazható paraméterek   
Hibalehetőségek és javításuk   
A folyamatok és műveletek szervezése, irányítása   
Az anyagtulajdonságok hatása a késztermékek minőségére   
Anyaghibák, anyagromlás   

32+10 
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Az anyagok helyettesíthetősége   
A receptúra összeállítása  
A csokoládétermék anyagösszetétele, a műveletek 
anyaghányada   
Gyártási kapacitás, anyagmérleg-számítás   
Bevonati hányad számítása   
A töltelékarány meghatározása   
Termelési nyilvántartások 

Cukorkák 

A cukorkák meghatározása   
A cukorkák csoportosítása, jellemzésük (puha és kemény 
cukorkák)  
Amorf szerkezetű cukorkák   
Kristályos szerkezetű cukorkák   
Alapfondant, fondant-készítmények    
Karamellák   
Gélállagú cukorkák    
Drazsék   
Marcipán  
Rágógumi   
A különböző cukorkaféleségek technológiai folyamatai   
A technológiai folyamatok műveleti lépései   
A műveletek során alkalmazott technológiai mutatók 
megválasztása   
A folyamat során lejátszódó változások    
Karamellizáció, a Maillard-reakció elve   
A szol-gél állapot fenntartásának elve  
Speciális műveletek végzése a különböző cukorkák gyártása 
közben (selymesítés, laminálás, tablírozás, rétegzés)  
A gyártás során előforduló hibák és javításuk  
A késztermékek minőségi követelményei   
A folyamatok és műveletek szervezése, irányítása  
A receptúra összeállítása  
Gyártási kapacitás, anyagmérleg-számítás   
Termelési nyilvántartások 

22+20 

Kávétermékek     

A kávétermék alap-, segéd-, járulékos és adalékanyagainak 
ismerete, minősítése   
A nyersanyagok jellemzése, csoportosítása, kiválasztásának 
szempontjai  A kávé elsődleges feldolgozása   
A nyersanyagok tárolása, előkészítése   
Az anyagok helyettesíthetősége    
A kávé élettani szerepe   
A kávétermékek meghatározása   
Technológiai folyamatok, műveleti lépések, alkalmazható 
paraméterek  
Pörkölt szemes kávé gyártása   
Pörkölt őrölt kávé gyártása   
Nescafé gyártása   
Pótkávék gyártása   
Különböző csomagolási módok, aromavédelem   

8+10 

Egyedi táplálkozási 
igényt kielégítő 
édesipari termékek 
készítése 

Szénhidrátcsökkentett vagy lassan felszívódó szénhidrátot 
tartalmazó anyagokkal készült termékek, sószegény termékek, 
csökkentett cukortartalmú termékek, rostban gazdag termékek, 
édesítőszerekkel készült csokoládétermékek, vitaminokkal 
dúsított termékek    

10 

Éves óraszám:   77,5+46,5 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
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Szakmai gépek 
 

A tartós lisztesáru 
készítéséhez 
szükséges gépek 

A gépek feladata a technológiai folyamatban, a technológiai 
sorban való elhelyezkedésük és kezelésük   
A tészta- és szuszpenziókészítés berendezései, a keverő-
habverő, a Z-karú keverő és a spirálkarú dagasztók kezelése 
Töltelékkészítő gépek kezelése   
Az állagkialakítás és gépei, a tömörítőgépek kezelése   
Formázóberendezések, -sorok kezelése  
A sütés berendezései, a kondicionált hűtés megvalósítása, 
hűtőalagút, vertikális hűtők   
A felületi bevonás, díszítés berendezései   
Mártó- és bevonóberendezés kezelése   
Csomagológépek, gépsorok kezelése  

5 

A kakaótartalmú 
termékek 
előállításához 
szükséges gépek  
 

A gépek feladata a technológiai folyamatban és a technológiai 
sorban való elhelyezkedésük   
A csokoládémassza-, nugátmassza-, krémmasszatároló, -
előkészítő gépek jellemzői és kezelésük   
A masszatemperálás gépei  
Csokoládédrazsé korpusz előállítása   
Táblás csokoládé, szeletes áru, a pralinéformázás berendezései 
és kisegítő gépeinek kezelése   
A mártás, drazsírozás elvi megoldásai, gépeinek kezelése   
Csomagológépek, -sorok kezelése  

17 

A cukorkagyártás 
gépei 

A gépek feladata a technológiai folyamatban, a technológiai 
sorban való elhelyezkedésük, kezelésük és alkalmazásuk 
különböző műveletek elvégzésére  
A cukorkagyártás anyag-előkészítő gépei, a habosító-, 
lamináló-, begyúró-, ízesítő-, színező-, selymesítő 
berendezések kezelése   
A temperálás gépeinek működési elve   
A cukorkaformázáshoz használt préselő-, tablettázó-, 
extrudáló-, öntő- és lepúderezőgépek kezelése   
Állagkialakító berendezések kezelése   
A védőbevonatot kialakító berendezések és tartozékaik   
Csomagológépek, gépsorok részei, feladatuk és kezelésük  

20 

A kávégyártás gépei 

A gépek feladata a technológiai folyamatban és a technológiai 
sorban való elhelyezkedésük  
A nyersanyagok tisztító gépei és segédberendezéseik kezelése   
Szárítás és pörkölés, a hűtés elvi megoldásai, berendezéseik 
kezelése.  Az aprítógépek kezelése  

10 

Éves óraszám  62 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
A képzés órakeretének 20%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani. 
 
 
Édességkészítés 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Tartós lisztesáruk 
készítése 

Késztermékkezelési műveletek: hűtés, töltés, szeletelés, 
mártás, díszítés  
Csomagolás, előkészítés kiszállításra  
Receptúra alapján nyersanyagszükséglet- és veszteségszámítás   
Minőség-ellenőrzés: tömegmérés, érzékszervi minősítés  

70 

Kakaó tartalmú 
termékek készítése 

Receptúra alapján nyersanyagszükséglet- és veszteségszámítás   
Tárolás, csomagolási műveletek   
Folyamatok, műveletek paramétereinek beállítása, ellenőrzése   
A csokoládétermék gyártásközi ellenőrzése, dokumentálása, 
az eredmények kiértékelése    

150 
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Cukorkák készítése  
 

A cukorkagyártás előkészítése   
Cukorkák előállítása szakaszos technológiával   
Különböző töménységű oldatok készítése   
Az oldatok szűrése, besűrítése    
Zseléoldatok készítése   
Hűtés, színezés, ízesítés, formázás   
Szerkezetkialakítási műveletek: selymesítés, laminálás  
Receptúra alapján nyersanyagszükséglet- és veszteségszámítás   
Felületi védőréteg kialakítása   
Tárolás, csomagolás   
A technológiai folyamatok, műveletek paramétereinek 
beállítása folytonos vonalon, ellenőrzések  
A cukorka gyártásközi ellenőrzése    

150 

Kávépörkölés 

A gyártás előkészítése: az anyagok mérése, keverése  
A technológiai folyamatok, műveletek paramétereinek 
beállítása, ellenőrzése  
A pörkölés műveletei  
A hűtés műveletei  
Az aprítás műveletei  
Az anyagok helyettesíthetősége   

30 

Egyedi táplálkozási 
igényt kielégítő 
édesipari termékek 
készítése 

Szénhidrátcsökkentett vagy lassan felszívódó szénhidrátot 
tartalmazó anyagokkal készült termékek előállítása  
Sószegény termékek készítése  
Csökkentett hozzáadottcukor-tartalmú termékek előállítása  
Rostban gazdag termékek készítése  
Édesítőszerekkel készült csokoládétermékek előállítása  
Vitaminokkal dúsított termékek készítése  
Gluténmentes édesipari termékek előállítása  
Laktóz-, tejmentes, tojásmentes édesipari termékek készítése  

34 

Éves óraszám:  434 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani. 
 
 
Gazdasági és vállalkozási ismeretek 

 
Témakör Tartalom Óraszám 

Vállalkozás 
működtetése 

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

62 

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

Témakör Tartalom Óraszám  

Dokumentumgyűjtés 

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

21 

Összegzés, reflexió   Az összegzés tartalmi elemei  
Összegzés (reflexió) írása  10 

Éves óraszám 31 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
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1. 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 
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Élelmiszeripari 
technológiai alapok 

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

36 

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

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Géprajzi 
alapismeretek 

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

9 

Gépelemek 

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

7 

Erőátviteli gépelemek 

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

7 

Csövek, csővezetékek 

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

7 

Villanymotorok, 
hajtóművek, áttételek 

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

6 

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

Témakörök Tartalmak Óraszám 
Bevezetés a 
laboratóriumi 
munkába 

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

8 

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

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

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

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

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

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

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

Témakörök Tartalmak Óraszám 

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

Szakmaspecifikus 
alapműveletek 

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

126 

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

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Munkavédelem 

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

18 

Higiénia 

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

18 

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

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Tanműhely rendje 

Munkavédelmi, balesetvédelmi és higiéniai szabályok. 
A tanműhely rendje, HACCP előírások és dokumentumok 
megismerése, vezetése.  
A tanműhely részei, berendezései, eszközei. 
Az eszközök és szerszámok használatának, tisztításának és 
tárolásának szabályai.  

20 

Nyersanyagok 
előkészítése 

A nyersanyagok tárolása, kiválasztása, átvétele, tárolásának  
általános szabályai. 
A nyersanyagok tárolásának módjai. 
Az anyagok mérése, szitálása, keverése. 

40 

A gyártás előkészítése Gépek üzembe helyezése, sütők előmelegítése, formák, 
sütőlapok előkészítése, tisztítása. 20 

Az édesipari termékek 
csoportjai, az édesipar 
műveletei  

Keverés, oldás, emulzió-, szuszpenzió készítése, szűrés.  
Aprító műveletek. 
Tésztakészítés műveletei, formázás, sütés 
Csokoládé temperálása 
Cukoroldatok készítése 

60+18 

Késztermék kezelési 
műveletek Hűtés, töltés, szeletelés, mártás, díszítés, csomagolás 58 

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. 
 
Édesipari ismeretek 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Édesipari anyagok 

A lisztek fajtái és jellemzőik 
Az édesítőanyagok (cukrok, méz, keményítőszörp, egyéb 
édesítőszerek) jellemzői 
Az édesiparban használt zsiradékok jellemzői, technológiai 
szerepük 
A tej, a tejpor, a sűrített tejek és a tejtermékek jellemzése, 
technológiai szerepük 
A tojás jellemzése, összetétele, technológiai szerepe, 
tojáskészítmények az édesiparban 
Lazítószerek: fizikai, kémiai, biológiai lazítószerek 
A só jellemzése, technológiai szerepe 
A víz jellemzése, szerepe a technológiában 
Felületi bevonó- és díszítőanyagok 
Az olajos magvak, diófélék jellemzése 
A gyümölcsök, gyümölcskészítmények jellemzése 
A szeszesitalok jellemzése 
A rágógumi-alapanyagok (pl. latex) jellemzése 
A kakaóbab fajtái, jellemzése 
A csokoládétermékek alap-, segéd-, járulékos és 
adalékanyagai 
A csokoládégyártáshoz használható anyagok tárolása, 
előkészítése 
A kakaómassza, a kakaópor és a kakaóvaj jellemzése 
A bevonók jellemzése, felhasználásuk szabályai 
A keményítőszörp, invertszörp jellemzése 
Ízesítő- és színezőanyagok jellemzése 
A kávétermés jellemzése 
Technikai segédanyagok 
Édesipari tisztítószerek és takarítószerek jellemzői 

30+10 
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Édességkészítés 
műveletei 

Mérési műveletek (tömeg-, térfogat- és hőmérsékletmérés) 
Előkészítési műveletek 
Aprítási műveletek 
Egyneműsítési, keverési műveletek (gyúrás, keverés, 
habosítás) 
Hőkezelési műveletek (hűtés, melegítés, temperálás) 
Formázási műveletek 
Állagkialakítási műveletek (pl. kristályosítás, rétegelés, 
dermesztés, tablírozás) 
Besűrítési műveletek 
Főzés, sütés, pirítás, pörkölés 
A töltés, felvágás, bevonás, áthúzás, mártás, talpazás 
műveletei 
Díszítési műveletek 
Felületkezelési műveletek 
Csomagolási műveletek 
Tisztítási és takarítási műveletek 

24+10 

Kakaóbab feldolgozás 

A szükséges alap-, segéd-, járulékos és adalékanyagok 
jellemzői 
A kakaóbab jellemzése, csoportosítása 
A kakaóbab elsődleges feldolgozása 
Az anyagkiválasztás hatása a késztermékek minőségére 
A fékész termékek meghatározása 
A kakaómassza, a kakaópor, a kakaóvaj és a csokoládémassza 
technológiai folyamata 
A műveletek során alkalmazott technológiai paraméterek 
megválasztása 
A folyamat során lejátszódó változások 
A gyártás során előforduló hibák és javítási módjuk 
A félkész termékek további feldolgozási lehetőségei 

6+30 

Tartós lisztesáruk 

A különböző szerkezetű lisztesáruk meghatározása, 
csoportosítása, jellemzése 
Anyag-előkészítő műveletek 
A tészta kialakulásának folyamata 
Kémiai, fizikai és biológiai tésztalazítás 
A kolloid-, enzimes és mikrobiológiai folyamatok 
Különböző termékszerkezet-kialakítási módok: kevert, omlós, 
leveles, piskóta, mézes, ostya és kréker 
A kekszek, teasütemények jellemzése 
Snackek jellemzése 
Mézes és mézes jellegű lisztesáruk 
Emulziók, szuszpenziók 
Különböző formázási módok (kézi, gépi formázás) 
A sütés művelete, paraméterei 
A sülés során végbemenő változások 

30+22 

Éves óraszám:  90+72 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
 
 
 
Szakmai gépek 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Édesipari eszközök 

Az édesipari termékek előállításához használt kézi eszközök 
és kisebb teljesítményű gépek feladata, szabályos használata  
Munkavédelmi előírások  
Higiéniai szabályok  
Egyszerűbb karbantartási műveletek   

4 
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A tartós lisztesáru 
készítéséhez 
szükséges gépek 

A gépek feladata a technológiai folyamatban, a technológiai 
sorban való elhelyezkedésük és kezelésük   
A tészta- és szuszpenziókészítés berendezései, a keverő-
habverő, a Z-karú keverő és a spirálkarú dagasztók kezelése 
Töltelékkészítő gépek kezelése   
Az állagkialakítás és gépei, a tömörítőgépek kezelése   
Formázóberendezések, -sorok kezelése  
A sütés berendezései, a kondicionált hűtés megvalósítása, 
hűtőalagút, vertikális hűtők   
A felületi bevonás, díszítés berendezései   
Mártó- és bevonó berendezés kezelése   
Csomagológépek, gépsorok kezelése  

16+10 

A kakaóbab-
feldolgozás gépei 

A gépek feladata a technológiai folyamatban, a technológiai 
sorban való elhelyezkedésük A tisztítóberendezések 
alkalmazása különböző nyersanyagok esetében   
A magféleségek szárító- és pörkölőberendezései és az ezekhez 
szükséges kisegítő- és szállítógépek, -eszközök helye a 
technológiában   
A hántolás és aprítás elvi megvalósításának mechanikus 
kialakítása   
A kakaópor- és kakaóvaj-készítés fázisai, a feltárás, préselés, 
porítás, desodorálás gépei a technológiai sorban   
A csokoládémassza-féleségek, nugátmasszák, krémek 
készítéséhez szükséges gépek feladata, a tárolás, kiszerelés 
berendezései, szállítási módszerek. 

12+10 

A kakaótartalmú 
termékek 
előállításához 
szükséges gépek  
 

A gépek feladata a technológiai folyamatban és a technológiai 
sorban való elhelyezkedésük   
A csokoládémassza-, nugátmassza-, krémmasszatároló, 
előkészítő gépek jellemzői és kezelésük   
A masszatemperálás gépei  
Csokoládédrazsé korpusz előállítása   
Táblás csokoládé, szeletes áru, a pralinéformázás berendezései 
és kisegítő gépeinek kezelése   
A mártás, drazsírozás elvi megoldásai, gépeinek kezelése   
Csomagológépek, -sorok kezelése  

4+16 

Éves óraszám:  36+36 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
A képzés órakeretének 20%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani. 
 
 
Édességkészítés 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Édességkészítő üzem 
működése 

Az édesipari üzemek helyiségei és rendeltetésük  
A nyersanyag átvételének műveletei  
A raktárak jellemzői, különböző tárolásmódok  
Az üzemi viselkedés szabályai  
A takarítóeszközök tárolása  
Az üzemi étkezés szabályai, helyiségei  
A jelenléti ívek vezetése  
Viselkedés a dolgozókkal szemben  
Az öltözők használata, a tisztálkodás szabályai  
A munkafegyelem szabályai  
Üzemi szokások 

10 
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Tartós lisztesáruk 
készítése 

A lisztesáruk alap-, segéd-, járulékos és adalékanyagainak 
átvétele, tárolása, érzékszervvel ellenőrizhető tulajdonságai, 
mérése, előkészítésének műveletei.  
Teasütemények (töltött – zsírkrémmel – és töltetlen), kekszek, 
krékerek, ostyafélék (töltött, töltetlen), mézes és mézes jellegű 
lisztesáruk készítése  
A gyártás előkészítése: anyagok mérése, szitálása, keverése, 
oldat, emulzió és szuszpenzió készítése, szűrés, temperálás  
Gépek összerakása, sütők előmelegítése, formák, sütőlapok 
tisztítása stb.   
A technológiai folyamatok, műveletek paramétereinek 
beállítása, ellenőrzése   
Tészta/massza készítése   
Kémiai, fizikai és élesztős tésztalazítás alkalmazása Formázási 
műveletek elvégzése kézzel és géppel  
A töltés, áthúzás, mártás, bevonás, panírozás műveletei  
Felületi díszítőműveletek   
Sütési műveletek, a berendezés szabályozása, ellenőrzése 

114 

Kakaó tartalmú 
termékek készítése 

Az anyagok kimérése, oldása, keverése stb.  
Táblás csokoládé készítése, dúsított táblás csokoládé készítése  
Csokoládépasztillák előállítása   
Pralinék készítése  
Desszertek előállítása 
Üreges csokoládék készítése 
Marcipánalapú csokoládékészítmények előállítása  
Nugátok és nugátalapú csokoládékészítmények előállítása 
Bonbonok készítése (hüvelyes, kézi dresszírozású, vágott)   
Drazsék készítése  
A használatos eszközök, gépek, berendezések higiéniájának 
ellenőrzése   
A gépek, berendezések előkészítése használatra 
(összeszerelés, a gépek megfelelő sorrendbe állítása)   
Műveletek elvégzése a berendezéseken  
A folyamatok, műveletek paramétereinek beállítása, 
ellenőrzése   
A csokoládétermék-gyártás előkészítése: az anyagok 
kimérése, homogenizálása, temperálása, hőmérsékletének 
beállítása, a korpuszok elkészítése, hűtése, pihentetése, a 
formák előmelegítése, a gépek, berendezések beállítása  
Formázási műveletek végzése   
Hűtés, bolygatás, pihentetés, töltés   
Mártás (részleges, teljes)   

114 

Cukorkák készítése 

Amorf  szerkezetű cukorkák készítése 
Kristályos szerkezetű cukorkák előállítása  
Alapfondant, fondant-készítmények  
Karamellák készítése  
Gélállagú cukorkák előállítása  
Drazsék készítése  
Marcipán készítése  

32+18 

Éves óraszám:  270+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. 
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Minőség-ellenőrzés és minőségbiztosítás  
 

Nyersanyag 
vizsgálatok 

A liszt tulajdonságainak vizsgálata  
Nedvességtartalom-vizsgálat  
Szárazanyag-tartalom mérése  
Nyersanyagok érzékszervi vizsgálata  

18 

Késztermék 
vizsgálatok 

Készterméktömeg mérése  
Késztermék érzékszervi minősítése  
Töltelékhányad-mérés  
Mártási hányad mérése  
Savtartalommérés titrálással és pH-méréssel  

18 

Minőségszabályozás 

A minőség fogalma  
A minőségszabályozás jogi alapjai  
Az élelmiszer-biztonság elemei  
A minőségbiztosítás története  
A minőségbiztosítási rendszerek felsorolása  
A Jó gyártási gyakorlat és a HACCP elemei, kritikus pontok 
azonosítása, a HACCP kézikönyv fejezetei, HACCP-
dokumentumok Gyártmánylapok tartalma, gyártmánylap 
készítése  
Üzemek működési engedélyei  

18 

Üzemi 
minőségbiztosítási 
feladatok 

HACCP-dokumentáció vezetése  
Kritikus pontok ellenőrzése 
Technológiai paraméterek ellenőrzése  
Üzemi környezet és feltételek ellenőrzése  
Javaslat a változtatásokra  
Közreműködés az üzemi mintavételekben, nyersanyag-, 
félkész- vagy késztermékvizsgálatok   
Technológiai paraméterek ellenőrzése  
Üzemi környezet és feltételek ellenőrzése  
Javaslat a változtatásokra  
Közreműködés az üzemi mintavételekben, nyersanyag-, 
félkész- vagy késztermékvizsgálatok.   

18 

Éves óraszám:  72 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
A képzés órakeretének 20%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani. 
 
 
Gazdasági és vállalkozási ismeretek 

 
Témakör Tartalom Óraszám 

Gazdasági 
alapismeret 

A gazdaság fogalma, működése  
Szükségletek, az áru és a 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 munkáltató jogai és kötelességei, a munkavállaló jogai és 
kötelességei  
Munkaügyi jogorvoslati lehetőségek 

24 
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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. 
 
 
 

 
Portfólió készítés 

 
Témakör Tartalom 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  

12 

Bemutatkozás, 
célkitűzés 

Az írásban történő bemutatkozás szabályai, dokumentumai  
Bemutatkozó kártya, levél, önéletrajz, motivációs levél írása 12 

Dokumentumgyűjtés 

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

12 

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

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Gyártás előkészítés A gyártás előkészítése, anyagnormák, receptek kezelése 
 28 

Az édesipar műveletei 

Anyagok mérése, szitálása, keverése, oldat-, emulzió-, 
szuszpenzió készítése, szűrés, temperálás, cukoroldatok 
készítése, sütés, hűtés.  
A technológiai folyamatok, műveletek paramétereinek 
beállítása, ellenőrzése 

105 

Késztermék kezelési 
műveletek 

Hűtés, töltés, szeletelés, mártás, díszítés  
 13 

Gépek, berendezések 
 

Gépek, berendezések üzemeltetése, karbantartása, higiéniájuk 14 

Éves óraszám:  160 
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2. 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. 
 
 
Édesipari ismeretek 

Tartós lisztesáruk 

A technológiai folyamatok ismertetése    
A műveleti lépések és az alkalmazott paraméterek 
megválasztása a különböző lisztesáruknál  
A késztermékek kezelése, tárolása, csomagolása   
A tartós édesipari készítmények minőségi előírásai  
A termék anyagösszetétele, anyagnorma-számítási feladatok   
Műveleti anyaghányad   
Gyártási kapacitás, anyagmérleg   
Veszteségszámítás  
A sülési, hűlési veszteség számítása   

6+10 

Kakaó tartalmú 

termékek 

A csokoládétermék alap-, segéd-, járulékos és adalékanyainak 
ismerete   
A csokoládégyártáshoz használható anyagok tárolása, 
előkészítése  
A csokoládétermékek meghatározása   
A termékek csoportosítása  
Tömör csokoládék, dúsított tömör csokoládék   
Mártott, vágott desszertek, pralinék, darabáruk, táblás 
csokoládék   
Kézi desszertgyártás   
Üreges csokoládék   
Nugátok, zsírmasszák   
A korpuszok jellemzői, csoportosításuk, előállításuk    
A műveletek során alkalmazható paraméterek  
A temperálás során alkalmazható paraméterek   
Hibalehetőségek és javításuk   
A folyamatok és műveletek szervezése, irányítása   

32+20 
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Az anyagtulajdonságok hatása a késztermékek minőségére   
Anyaghibák, anyagromlás   
Az anyagok helyettesíthetősége   
A receptúra összeállítása  
A csokoládétermék anyagösszetétele, a műveletek 
anyaghányada   
Gyártási kapacitás, anyagmérleg-számítás   
Bevonati hányad számítása   
A töltelékarány meghatározása   
Termelési nyilvántartások 

Cukorkák 

A cukorkák meghatározása   
A cukorkák csoportosítása, jellemzésük (puha és kemény 
cukorkák)  
Amorf szerkezetű cukorkák   
Kristályos szerkezetű cukorkák   
Alapfondant, fondant-készítmények    
Karamellák   
Gélállagú cukorkák    
Drazsék   
Marcipán  
Rágógumi   
A különböző cukorkaféleségek technológiai folyamatai   
A technológiai folyamatok műveleti lépései   
A műveletek során alkalmazott technológiai mutatók 
megválasztása   
A folyamat során lejátszódó változások    
Karamellizáció, a Maillard-reakció elve   
A szol-gél állapot fenntartásának elve  
Speciális műveletek végzése a különböző cukorkák gyártása 
közben (selymesítés, laminálás, tablírozás, rétegzés)  
A gyártás során előforduló hibák és javításuk  
A késztermékek minőségi követelményei   
A folyamatok és műveletek szervezése, irányítása  
A receptúra összeállítása  
Gyártási kapacitás, anyagmérleg-számítás   
Termelési nyilvántartások 

22+30 

Kávétermékek     

A kávétermék alap-, segéd-, járulékos és adalékanyagainak 
ismerete, minősítése   
A nyersanyagok jellemzése, csoportosítása, kiválasztásának 
szempontjai  A kávé elsődleges feldolgozása   
A nyersanyagok tárolása, előkészítése   
Az anyagok helyettesíthetősége    
A kávé élettani szerepe   
A kávétermékek meghatározása   
Technológiai folyamatok, műveleti lépések, alkalmazható 
paraméterek  
Pörkölt szemes kávé gyártása   
Pörkölt őrölt kávé gyártása   
Nescafé gyártása   
Pótkávék gyártása   
Különböző csomagolási módok, aromavédelem   

7,5+17,5 

Egyedi táplálkozási 
igényt kielégítő 
édesipari termékek 
készítése 

Szénhidrátcsökkentett vagy lassan felszívódó szénhidrátot 
tartalmazó anyagokkal készült termékek, sószegény termékek, 
csökkentett cukortartalmú termékek, rostban gazdag termékek, 
édesítőszerekkel készült csokoládétermékek, vitaminokkal 
dúsított termékek    

10 

Éves óraszám:   77,5+77,5 

A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
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Szakmai gépek 

A tartós lisztesáru 
készítéséhez 
szükséges gépek 

A gépek feladata a technológiai folyamatban, a technológiai 
sorban való elhelyezkedésük és kezelésük   
A tészta- és szuszpenziókészítés berendezései, a keverő-
habverő, a Z-karú keverő és a spirálkarú dagasztók kezelése 
Töltelékkészítő gépek kezelése   
Az állagkialakítás és gépei, a tömörítőgépek kezelése   
Formázóberendezések, -sorok kezelése  
A sütés berendezései, a kondicionált hűtés megvalósítása, 
hűtőalagút, vertikális hűtők   
A felületi bevonás, díszítés berendezései   
Mártó- és bevonóberendezés kezelése   
Csomagológépek, gépsorok kezelése  

5+10 

A kakaótartalmú 
termékek 
előállításához 
szükséges gépek  
 

A gépek feladata a technológiai folyamatban és a technológiai 
sorban való elhelyezkedésük   
A csokoládémassza-, nugátmassza-, krémmasszatároló, -
előkészítő gépek jellemzői és kezelésük   
A masszatemperálás gépei  
Csokoládédrazsé korpusz előállítása   
Táblás csokoládé, szeletes áru, a pralinéformázás berendezései 
és kisegítő gépeinek kezelése   
A mártás, drazsírozás elvi megoldásai, gépeinek kezelése   
Csomagológépek, -sorok kezelése  

17+10 

A cukorkagyártás 
gépei 

A gépek feladata a technológiai folyamatban, a technológiai 
sorban való elhelyezkedésük, kezelésük és alkalmazásuk 
különböző műveletek elvégzésére  
A cukorkagyártás anyag-előkészítő gépei, a habosító-, 
lamináló-, begyúró-, ízesítő-, színező-, selymesítő 
berendezések kezelése   
A temperálás gépeinek működési elve   
A cukorkaformázáshoz használt préselő-, tablettázó-, 
extrudáló-, öntő- és lepúderezőgépek kezelése   
Állagkialakító berendezések kezelése   
A védőbevonatot kialakító berendezések és tartozékaik   
Csomagológépek, gépsorok részei, feladatuk és kezelésük  

20+10 

A kávégyártás gépei 

A gépek feladata a technológiai folyamatban és a technológiai 
sorban való elhelyezkedésük  
A nyersanyagok tisztító gépei és segédberendezéseik kezelése 
Szárítás és pörkölés, a hűtés elvi megoldásai, berendezéseik 
kezelése   
Az aprítógépek kezelése  

10+1 

Éves óraszám  62+31 

A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
A képzés órakeretének 20%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani. 
 
 
Édességkészítés 
 

Témakörök Tartalmak Óraszám 

Tartós lisztesáruk 
készítése 

Késztermékkezelési műveletek: hűtés, töltés, szeletelés, 
mártás, díszítés  
Csomagolás, előkészítés kiszállításra  
Receptúra alapján nyersanyagszükséglet- és veszteségszámítás   
Minőség-ellenőrzés: tömegmérés, érzékszervi minősítés  

192 
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Kakaó tartalmú 
termékek készítése 

Receptúra alapján nyersanyagszükséglet- és veszteségszámítás    
Tárolás, csomagolási műveletek 
Folyamatok, műveletek paramétereinek beállítása, ellenőrzése   
A csokoládétermék gyártásközi ellenőrzése, dokumentálása, 
az eredmények kiértékelése   

191,5+7,5 

Cukorkák készítése  
 

A cukorkagyártás előkészítése   
Cukorkák előállítása szakaszos technológiával   
Különböző töménységű oldatok készítése   
Az oldatok szűrése, besűrítése    
Zseléoldatok készítése, hűtés, színezés, ízesítés, formázás   
Szerkezetkialakítási műveletek: selymesítés, laminálás  
Receptúra alapján nyersanyagszükséglet- és veszteségszámítás  
Felületi védőréteg kialakítása   
Tárolás, csomagolás   
A technológiai folyamatok, műveletek paramétereinek 
beállítása folytonos vonalon, ellenőrzések  
A cukorka gyártásközi ellenőrzése    

192+8 

Kávépörkölés 

A gyártás előkészítése: az anyagok mérése, keverése                 
A technológiai folyamatok, műveletek paramétereinek 
beállítása, ellenőrzése  
A pörkölés műveletei  
A hűtés műveletei Az aprítás műveletei  
Az anyagok helyettesíthetősége   

40 

Egyedi táplálkozási 
igényt kielégítő 
édesipari termékek 
készítése 

Szénhidrátcsökkentett vagy lassan felszívódó szénhidrátot 
tartalmazó anyagokkal készült termékek előállítása  
Sószegény termékek készítése  
Csökkentett hozzáadottcukor-tartalmú termékek előállítása 
Rostban gazdag termékek készítése  
Édesítőszerekkel készült csokoládétermékek előállítása  
Vitaminokkal dúsított termékek készítése  
Gluténmentes édesipari termékek előállítása  
Laktóz-, tejmentes, tojásmentes édesipari termékek készítése  

50 

Éves óraszám:  666,5+15,5 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani. 
 
 
 
Gazdasági és vállalkozási ismeretek 

 
Témakör Tartalom Óraszám  

Vállalkozás 
működtetése 

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

62 

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

Témakör Tartalom Óraszám 
Dokumentumgyűjtés A dokumentumok lehetséges köre  

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

21 

Összegzés, reflexió   Az összegzés tartalmi elemei  
Összegzés (reflexió) írása  10 

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