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Köszöntő 
 

Kedves Pályaválasztó Fiatalok! 

A Kinizsi Pál Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola 2020. július 1-től a Déli 

Agrárszakképzési Centrum iskolája. Az élelmiszeripari szakképzés megbecsült intézménye a 

Dél-Dunántúlon. Több mint fél évszázados fennállása óta számos kiváló szakembert adott a 

cukor-, a sütő-, a hús-, a tej-, a malom- és a cukrász szakmáknak. Az élelmiszeripar ágazaton 

belül a legkeresettebb élelmiszeripari szakmákat technikumi és szakképző iskolai formában is 

választhatjátok. A technikusi vizsga emelt szintű érettséginek számít, amellyel lehetőség 

kínálkozik elhelyezkedni a munkaerőpiacon, vagy továbbtanulni az adott szakirányban. 

Iskolánkban az élelmiszeripari mellett több évtizedes múltra tekint vissza a környezetvédelmi 

képzés is. A környezetvédelmi technikus képzés tanulói az iskolai elméleti tanórák mellett a 

terepi vizsgálatokban is részt tudnak venni.  

 

Az iskolai gyakorlóhelyek, tanműhelyek, laboratóriumok, szaktantermek a húsipari, édesipari, 

sütő és környezetvédelmi munkaterületeken is korszerű berendezésekkel, eszközökkel 

felszereltek, ahol a szakma mesterei oktatják a tanulókat. Az iskola jó adottságokkal 

rendelkezik a környezetvédelmi terepi vizsgálatok lebonyolításához is hordozható 

mérőeszközökkel, műszerekkel, mérőberendezésekkel.  

 

A képzés jellegéből adódóan nagy hangsúlyt kap a szakmai oktatás, ezért fontos, hogy 

megfelelően felszerelt szakmai tantermek is legyenek. A szakmai tantermek mindegyike 

projektorral és interaktív táblával fel van szerelve. 

 

Az elméleti órák mellett az iskolában, tanórai keretek között kerül sor a szakmai alapozó jellegű 

gyakorlatokra, valamint – különösen a technikusképzés esetében – a laboratóriumi 

gyakorlatokra. A fenti tevékenységek laborokban, illetve géptan tanteremben zajlanak. A 

laboratóriumok tekintetében az alábbiakkal rendelkezünk: 

˗ környezetvédelmi laboratórium 

˗ szakmai alapozó laboratórium 

˗ élelmiszeripari laboratórium 

˗ mérőszoba (műszeres laboratórium) 

A szakmai képzésben jól felszerelt tanműhelyeinkben az iskola épületében lehetőség van a 

szakmai gyakorlatok lebonyolítására. Tanműhelyeink megfelelnek a HACCP előírásainak: 

˗ sütőipari tanműhely 

˗ édesipari tanműhely 

 

Tanulóink rendszeresen, eredményesen vesznek részt a szakmai versenyeken. Példaszerűen 

megoldott a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése, így látás-, hallássérült tanulók 

szerezhetnek szakmát is. A tehetséggondozást arra hivatott és elkötelezett tanárok végzik. 

 

Az iskolai könyvtár az oktató-nevelő munka eszköztára, szellemi bázisa.  

Megtalálhatók a középiskolákban kötelező, vagy ajánlott jellegű szépirodalmi, és szakirodalmi 

kötetek, különös tekintettel az iskolában oktatott szaktantárgyakra, az élelmiszeripari és 

környezetvédelmi területen.  

A könyvtárban nyílik lehetőség a diákok számára – főleg a tanítás utáni időszakban, esetleg 

egy-egy lyukasóra esetén – internet használatra is.  



 

 

 

Az iskola zárt- és szabadtéren is kiváló lehetőséget biztosít a sportolásra, az egészséges 

kikapcsolódásra. Fedett sportpályánk kosárlabda- és röplabdapálya-festéssel van ellátva, 

kosárlabdapalánkkal, röplabdahálóval. Szükség esetén két térrészre osztható egy leengedhető 

választófüggöny segítségével. A szabadtéri pálya alkalmas a fent említett labdajátékok mellett 

kézilabda, kispályás futball, vagy akár teniszezés céljaira is. A fedett tornacsarnok 

csúszásmentes linóleum, a kültéri tornapálya modern gumiborítású. 

A sportpályák mellett lehetőség van asztaliteniszezni is, illetve kialakításra került egy 

kondicionáló edzőterem is.    

 

Az iskola könnyen megközelíthető helyen, Kaposvár belvárosában, felújított, modern épületben 

várja az élelmiszeripar, illetve a környezetvédelem iránt érdeklődő fiatalokat s idősebbeket 

egyaránt.  

 

Iskolánk elérhetőségei: 

Déli ASzC Kinizsi Pál Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola 

7400 Kaposvár, Baross G. u. 19. 

OM azonosító: 036410 

http://kinizsi-kap.hu 

e-mail: kinizsi.kaposvar@deliaszc.hu 

telefon: 82/312-177 

 

Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt iskolánkban!  

 

 

Balázs Tibor  

    igazgató 

 

  

http://kinizsi-kap.hu/
mailto:kinizsi.kaposvar@deliaszc.hu


 

 

Összefoglaló táblázat az iskolánkban 2022/2023-as tanévben 

induló képzésekről 
 

Technikumi képzéseink (5 év) 
 

Képzés 

megnevezése 
Ágazat Tagozatkód 

Felvételi pontok 

számítása 

Élelmiszer-

ellenőrzési 

technikus 

Élelmiszeripar 1001 
 magyar 

 történelem 

 matematika 

 idegen nyelv 

 biológia 

 

8. évfolyam félévi 

eredményei. 

 

 

Húsipari technikus 

 

Élelmiszeripar 1002 

Sütő- és 

cukrászipari 

technikus 

Élelmiszeripar 1003 

Környezetvédelmi 

technikus 

Környezetvédelem-

vízügy 
1004 

 

 

Szakképző iskolai képzéseink (3 év) 
 

Képzés 

megnevezése 
Ágazat Tagozatkód 

Felvételi pontok 

számítása 

 

Édességkészítő 

 

Élelmiszeripar 1005 
•    magyar 

•    történelem 

•    matematika 

•    biológia 

•    kémia 

 

8. évfolyam félévi 

eredményei. 

 

Hentes és 

húskészítmény-

készítő 

Élelmiszeripar 1006 

 

Pék 

 

Élelmiszeripar 1007 

Pék-cukrász Élelmiszeripar 1008 

  



 

 

Technikumi képzések 
 

 
 

A technikum egyesíti a gimnáziumi és a szakmatanulás előnyeit 

 

 Matematikából, magyarból, történelemből, valamint egy idegen nyelvből ugyanaz a 

tananyagtartalom, ugyanolyan óraszámban, mint a gimnáziumban. Ezekből a 

közismereti tantárgyakból érettségi vizsgával zárul az oktatás, három tárgyból 

előrehozott érettségi lehetőséggel. 

 A nyelvvizsga megszerzésére a lehetőség adott, hiszen ugyanolyan összóraszámban 

történik a nyelvtanulás, mint a gimnáziumban, de itt egy nyelvből. 

 Nem kell ötödik érettségi tantárgyat választani, mivel a szakmai vizsga lesz az ötödik 

érettségi tantárgy. 

 A technikusi vizsga emelt szintű érettségi tantárgynak számít. 

 

A technikumi képzés sajátosságai: 

 

 A 9-10. évfolyamon a közismereti tantárgyak mellett ágazati alapoktatás történik, így a 

diákok a választott ágazat szakmáival 2 évig ismerkednek. 

 A 10. évfolyam után történik a szakmaválasztás. 

 Az 5. év elvégzése után egyszerre ad érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet.  

 

 

  



 

 

Élelmiszer ellenőrzési technikus  

Élelmiszeripar ágazat 

 

Tagozatkód: 1001 

 

Az élelmiszer-ellenőrzési technikus rendelkezik a teljes élelmiszeripart átfogó ismeretekkel. A 

különböző élelmiszerek és az azokhoz szükséges alapanyagok eltérő tulajdonságainak 

vizsgálatait végzi. Ismernie kell a különböző élelmiszeripari műveletek hatásait, az azokat 

befolyásoló tényezőket. Munkája kiterjed a technológiai folyamotok ellenőrzésére is. 

Jól végzett munkája biztosíthatja a biztonságos élelmiszerek előállítását. 

Élelmiszeripari üzemekben, laboratóriumokban vizsgálja az élelmiszer-alapanyagok 

minőségét, mennyiségét. 

A szakképzettséggel rendelkező:  

 meghatározza az élelmiszerek fizikai sajátosságait és kémiai összetevőit; 

 mérőeszközöket kezel a nyersanyagok mennyiségi és minőségi átvételekor; 

 élelmiszeripari alapműveleteket végez: 

melegítés, hűtés, oldatkészítés, 

 lepárlás, desztillálás, sűrítés, erjesztés, 

sűrítés, főzés, sterilizálás, stb.; 

 megszervezi a gépek és berendezések 

napi beállítási, karbantartási, tisztítási, 

javítási feladatait; 

 méri az anyagnormákat, pontosítja 

azokat, az eredményekről grafikonokat 

és diagramokat készít; 

 megadott szempontok szerint vizsgálja az elkészült élelmiszereket, elvégzi a 

mintavételt; 

 gondoskodik a receptek, technológiai utasítások, környezetvédelmi és munkavédelmi 

előírások betartásáról; 

 részfeladatokat lát el a gyártmányfejlesztés területén; 

Választható idegen nyelvek: angol, német. 

 

  



 

 

Húsipari technikus 

Élelmiszeripar ágazat 

 

Tagozatkód: 1002 

 

A húsipari technikus szaktudásával a húsok és hústartalmú élelmiszerek biztonságosan jutnak 

a fogyasztókhoz Önállóan vagy mérnöki irányítással élelmiszer-ipari üzemekben vagy 

laboratóriumokban az élelmiszer alapanyagainak minőségi és mennyiségi átvételében, 

vizsgálatában, feldolgozásában, tárolási és csomagolási munkáiban vesz részt a hús- és 

baromfifeldolgozás területén. A technikus képesítés birtokában jó áttekintőképességgel, 

irányító képességgel és az ehhez szükséges magasabb szintű szakmai tudással kell 

rendelkezniük. 

 

A szakképzettséggel rendelkező:  

 átveszi az alapanyagokat, 

minősíti, tisztítja, kezeli, 

minőségüket ellenőrzi; 

 elvégzi a gyártásközi fizikai, 

kémiai, érzékszervi 

vizsgálatokat;  

 a késztermékeket ellenőrzi és 

minősíti; 

 beállítja, ellenőrzi és 

üzemelteti a technológiai 

berendezéseket, gépeket; 

 a gyártmányfejlesztésben 

kisebb részfeladatokat lát el; 

 megszervezi az üzem víz- és energia-gazdálkodását; 

 részt vesz minőségbiztosítással kapcsolatos tevékenységekben. 

Választható idegen nyelvek: angol, német. 

Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a húsfeldolgozás, a hagyományos és korszerű 

húskészítmények összeállítása, elkészítése. 

 

 

 

  



 

 

Sütő- és cukrászipari technikus 

Élelmiszeripar ágazat 

 

Tagozatkód: 1003 

 

A sütő- és cukrászipari technikus képesítéssel rendelkező szakember rendelkezik a pék és a 

cukrász szakma alapjainak ismereteivel is. Keresett szakma, hiszen a vállalkozásoknak is nagy 

szükségük van a sokrétű szakmai tudással rendelkező szakemberekre. A technikus képesítés 

birtokában jó áttekintőképességgel, irányító képességgel és az ehhez szükséges magasabb 

szintű szakmai tudással kell rendelkezni 

 

A szakképzettséggel rendelkező:  

 cukrásztechnológiai 

alapműveleteket végez; 

 cukrászati késztermékeket készít; 

 diétás és különleges táplálkozási 

igényű termékeket készít; 

 sütőipari és cukrászati termékeket 

minősít; 

 termeléstervezési és szervezési 

feladatokat végez; 

 minőségbiztosítási 

dokumentumokat vezet; 

 minőségbiztosítási ellenőrzéseket 

végez; 

 gyártásközi fizikai, kémiai, 

érzékszervi vizsgálatokat végez;  

 a késztermékeket ellenőrzi és 

minősíti; 

 technológiai berendezéseket, 

gépeket beállít, üzemeltet; 

 a termékgyártás víz- és energiagazdálkodását megszervezi; 

 a melléktermékeket, hulladékokat kezeli, esetleg hasznosítja. 

Választható idegen nyelvek: angol, német. 

 

Ajánlott minden fiatal számára, akik szeretik a szervezést, a gépeket, érdeklik az édességek, a 

süteménykészítés, a kenyérfélék és péksütemények előállítása. 

 

 

  



 

 

Környezetvédelmi technikus 

Környezetvédelem- vízügy ágazat 

 

Tagozatkód: 1004 

 

A képzésben a környezet- és természetvédelem, hulladékgazdálkodás választható 

szakirányoknak köszönhetően a fiatalok megismerkednek a természeti és épített környezet 

sajátosságaival, valamint a környezetkárosító hatásokkal.  

Duális képzés keretében a szakmai gyakorlatokon jól felszerelt laboratóriumokban, vállalati 

helyszíneken és külső helyszíni mérések által, korszerű eszközpark segítségével sajátíthatják el 

a magas szintű ismereteket.  

 

Az 5 éves képzés érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. 

Választható szakmairányok:  

 Természetvédelem szakmairány,  

 Hulladékhasznosító, -feldolgozó szakmairány, 

 Környezetvédelem szakmairány,  

 Igazgatás szakmairány.  

Napjainkban egyre fontosabb a környezetvédelem. A 

környezetvédelmi technikus ismeri a környezeti elemeket. 

Önállóan vagy mérnöki irányítással, mérőműszerek segítségével 

megállapítja a környezetszennyező anyagok és egyéb 

egészségkárosító tényezők nagyságát, koncentrációját. 
 

A szakképzettséggel rendelkező  

 alkalmazza a szakmai előírásokat, nyilvántartja a környezeti adatokat, a kibocsátásokat; 

 nyilvántartja a védett természeti értékeket, a szennyezett területeket; 

 részt vesz környezetvédelmi tervek készítésében; 

 kapcsolatot tart a környezet- és 

természetvédelmi és vízügyi 

hatóságokkal, önkormányzati területen a 

lakossággal; 

 részt vesz pályázatírási munkákban; 

 közreműködik levegő-, víz- és 

talajvédelmi feladatokban; 

 részt vesz természetvédelmi, 

hulladékgazdálkodási, szennyvízkezelési feladatokban; 

 részt vesz zaj- és rezgésmérési feladatokban; 

 részt vesz környezetvédelmi ellenőrzésben, szabálysértési ügyek intézésében; 

 közreműködik a környezet- és természetvédelmi jogszabályok, biztonságtechnikai 

előírások betartatásában. 

 

Választható idegen nyelvek: angol, német. 

 

  



 

 

Szakképző iskolai képzések 
 

 
 

A szakképző iskolai képzés újdonsága, előnyei: 

 a szakképző iskolai évfolyamokon mesterképzés folyik 

 minden képzés 3 éves 

 az első év ágazati ismereteket adó oktatás, így a 9. évfolyam után jó tanulmányi 

eredmény estén a technikummal átjárható rendszer 

 a képzésben résztvevők ösztöndíjban részesülnek  

 a 9. évfolyam után történik a szakmaválasztás 

 10. és 11. évfolyam szakmai képzés duális keretek között zajlik, itt az ösztöndíjat a 

szakképzési munkaszerződés váltja fel 

 

Duális képzés = a képzés helyszíne elsősorban vállalatoknál, vállalkozóknál lesz, ahol a szakma 

elsajátítása történik. 

 

  



 

 

Édességkészítő 

Élelmiszeripar ágazat 

 

Tagozatkód: 1005 

 

Élelmiszeripar ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. 

 

Élelmiszeripar ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. 

Az édességkészítő az ember egyik legkedvesebb élelmiszereit, az édességeket és a sós 

aprósüteményeket készíti. Neki köszönhetően élvezhetjük a csokoládék, a teasütemények, a 

kekszfélék, a drazsék, a bonbonok nyújtotta kellemes élményeket, és még sok-sok más 

termékük teszi élvezetesebbé mindennapjainkat. Az édességkészítő képes arra, hogy kézműves 

és ipari körülmények között is megfelelő édességeket készítsen. 

 

A szakképzettséggel rendelkező: 

 technológiai, illetve termelési számításokat végez; 

 átveszi és előkészíti a gyártáshoz szükséges anyagokat; 

 a munka megkezdése előtt ellenőrzi a gépeket, 

berendezéseket, eszközöket; 

 kezeli a gépeket, berendezéseket; 

 édesipari félkész- és késztermékeket készít; 

 a készterméket átadja a hűtő- vagy tároló raktárnak, 

illetve elvégzi a raktározást; 

 a hatályos szabályozások szerint kezeli a képződő 

hulladékot; 

 alapanyagot, készterméket vizsgál, illetve ellenőriz; 

 gyártásközi vizsgálatokat végez. 

 

Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti az édességeket, 

szeretne igényes munkát kiadni a kezéből, aki elkötelezettséget 

érez a nemes nyersanyagokból készült termékek iránt. 

 

  



 

 

Hentes és húskészítmény-készítő 

Élelmiszeripar ágazat 

 

Tagozatkód: 1006 

 

Élelmiszeripar ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. 

 

A hentes az egyik legrégebbi, nagy hagyományokkal rendelkező szakma. A hentes munkájának 

köszönhető, hogy a vágóállatok, a baromfik konyhakészen, feldolgozva kerülhetnek az üzletek 

pultjaira. A hentes készíti a húskészítményeket is, ilyenek pl. kolbászok, felvágottak, szalámik, 

virslik stb. A hentes és húskészítmény-készítő szaktudásával a húsok és hústartalmú 

élelmiszerek biztonságosan jutnak a fogyasztókhoz. A hentes nem csak feldolgozza a húsokat, 

de szakszerűen ki is szolgálja a vásárlóit. 

 

A szakképzettséggel rendelkező: 

 átveszi a munkaterületet; 

 felméri, előkészíti a szükséges 

anyagokat, eszközöket; 

 elsődleges feldolgozást és 

megelőző műveleteket végez; 

 darabolást, csontozást végez; 

 másodlagos feldolgozást végez; 

 félkész- és késztermékeket készít; 

 hőkezelt húskészítményeket gyárt; 

 sózott, pácolt húskészítményeket gyárt; 

 befejező műveleteket végez; 

 gépeket kezel, berendezéseket üzemeltet; 

 

Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a húsfeldolgozás, a hagyományos és korszerű 

húskészítmények összeállítása, elkészítése, és szeret emberekkel foglalkozni. 

 

  



 

 

Pék 

Élelmiszeripar ágazat 

 

Tagozatkód: 1007 

 

Élelmiszeripar ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. 

 

A pék a legrégebbi szakmák egyike. Munkájának és szakértelmének köszönhetően kerülhet a 

boltok polcaira a legalapvetőbb élelmiszerünk, a kenyér. A pék készíti a péksüteményeket, a 

kalácsokat, pogácsákat, leveles termékeket. A pék munkáját ma már korszerű gépek és 

technológiák segítik, hogy ne legyen annyira megterhelő, mint régebben. A pék szakma 

megbecsülése folyamatosan emelkedik, ezért nagy szükség van jól képzett pékekre. 

 

A szakképzettséggel rendelkező: 

 átvételi és raktározási feladatokat végez; 

 előkészítő műveleteket végez; 

 nyersanyagot, készterméket vizsgál, gyártásközi ellenőrzést végez; 

 eszközöket használ, 

gépeket és 

berendezéseket kezel; 

 befejező műveleteket 

végez; 

 tésztát készít; 

 tölteléket készít; 

 feldolgozza a tésztát; 

 tésztát keleszt; 

 tésztát süt; 

 készterméket kezel, 

csomagol; 

 mézeskalácsot készít és díszít; 

 adminisztrációs munkát végez; 

  

Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret sütni, érdeklődik az élelmiszerek előállítása iránt, 

szeretne olyan termékeket alkotni, amelyekre a fogyasztóknak naponta alapvető élelmiszerként 

szüksége van. 

 

  



 

 

Pék- cukrász 

Élelmiszeripar ágazat 

 

Tagozatkód: 1008 

 

Élelmiszeripar ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. 

 

A pék-cukrász képesítéssel rendelkező szakember rendelkezik a pék és a cukrász szakma 

alapjainak ismereteivel. Jól látható, hogy a cukrászok is készítenek péktermékeket és a 

pékségek is cukrász termékeket. Ennek a kettős igénynek a kiszolgálására alkalmasak a pék-

cukrász végzettséggel rendelkező szakemberek. Keresett szakma, hiszen a vállalkozásoknak is 

nagy szükségük van a sokrétű szakmai tudással rendelkező szakemberekre. 

 

 

A szakképzettséggel rendelkező 

 cukrásztechnológiai alapműveleteket végez; 

 cukrászati félkésztermékeket készít; 

 cukrászati késztermékeket készít; 

 díszítő műveleteket végez, 

 fagylaltot, parfét készít; 

 pohárkrémet készít; 

 sütőipari nyersanyagokat 

előkészít; 

 péksüteményeket és finom 

pékárukat készít; 

 célzott táplálkozási igényt 

kielégítő termékeket készít; 

 sütőipari és cukrászati 

termékeket minősít; 

 minőségbiztosítási dokumentumokat vezet; 

 minőségbiztosítási ellenőrzéseket végez; 

 technológiai berendezéseket, gépeket beállít, üzemeltet; 

 gondoskodik a melléktermékek felhasználásáról; 

 vállalkozást indít, működtet. 

 

Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekelnek az édességek, a süteménykészítés, a 

kenyérfélék és péksütemények előállítása. 

 

 

 


