
Magiszter Menedzser Kft. Szakmai program 
Engedélyszám: E/2020/000305 Sörgyártó részszakma 

 

1 
 

 

 

SÖRGYÁRTÓ 

részszakmára történő felkészítésre vonatkozó 

szakmai program 

 

 

 

 

 

 

 



Magiszter Menedzser Kft. Szakmai program 
Engedélyszám: E/2020/000305 Sörgyártó részszakma 

 

2 
 

 

I. Az írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének 

rendje, célja 

 

A részszakmára felkészítő képzések céljának teljesüléséhez elengedhetetlen a folyamatos visszacsatolás a 
képzésben résztvevő személyek, illetve a képzési csoport tanulmányi előrehaladásáról. A képzés során 
elsajátításra kerülő elméleti és gyakorlati ismeretek és készségek folyamatos és eredményes fejlesztése, az 
ismeretek egymásra épülésének szükségessége elengedhetetlenné teszi a felnőtt résztvevők esetében is a 
„számonkérés” bizonyos formáinak rendszeres alkalmazását. 

Intézményünk a visszacsatolás célú tudásmérést, azaz a résztvevők előrehaladásáról történő információgyűjtést 
az andragógiai szempontok figyelembevételével, a résztvevők életkorának és élethelyzetének 
figyelembevételével tervezi, és valósítja meg. Oktatóink módszertani szabadságát nem korlátozva, az alábbi 
ajánlásokat fogalmazzuk meg az eredményes pedagógiai-andragógiai munkához, a szakmai oktatás és képzés 
megtervezéséhez és eredményes megvalósításához. 

Diagnosztikai célú tudásmérés egy-egy új témájú tananyagegység kezdetén: a képzési csoport motivációjának 
megteremtése céljából a témát vagy átfogóan, vagy annak csak egy kiragadott területét bemutató, rövid (15-20 
perces), de érdekes bevezető előadás tartása. Ezt követően egy interaktív, heurisztikus beszélgetés során az 
oktató felméri a csoport meglévő ismereteit annak megállapítása céljából, hogy az új témakörhöz szükséges 
alapozó ismeretek és készségek milyen szinten állnak rendelkezésre. Amennyiben a beszélgetés során feltett 
kérdésekre kapott válaszok nem megnyugtatóak, vagy a csoporton belüli egyéni teljesítmények nagyon nagy 
különbségekre engednek következtetni, a következő foglalkozáson egy egyszerű, nem teljesítmény centrikus, 
inkább nyilvánvalóan tájékozódó célú írásbeli feladatlappal (pl. tesztkérdésekkel) célszerű a személyenkénti 
tudásszintről biztosabb információt szerezni. Ezt előre jelezni kell a csoportnak, kiemelve ennek célját, segítő 
jellegét. Ennek eredménye alapján határozhatja meg az oktató a tananyag foglalkozásonkénti konkrét tartalmát, 
az előrehaladás ütemezését. A kirívóan alacsony bemeneti ismeretekkel rendelkező résztvevőknek segítséget kell 
nyújtani lemaradásuk, esetleges lemorzsolódásuk elkerülése céljából, ami a differenciált óraszervezésen túl a 
pótlandó tananyag, illetve annak forrásanyagainak kijelölését, vagy akár biztosítását is jelentheti. 

A fejlesztési célú (folyamat közbeni) tudásmérés: a képzés során az oktató (és a képzési program) által diktált 
előrehaladás megfelelőségének ellenőrzésére szolgáló számonkérési forma, módszer. Célja annak elkerülése, 
hogy a csoport meghatározó része „lemaradjon” a tananyaggal, mert ez esetben lényegesen romolhat a 
foglalkozások hatékonysága, ezzel együtt a résztvevőknek aránytalanul növekedhet az önálló tanulásra 
fordítandó energiája, ami lemaradáshoz, a motiváció csökkenéséhez, esetleg lemorzsolódáshoz is vezethet. A 
folyamat közbeni tudásmérésnek kötött időpontja nincs, bizonyos módszerei folyamatosan alkalmazhatóak, 
például egy-egy kérdés a résztvevők felé, amelyből megítélhető a csoport előrehaladása. Mivel a résztvevők 
aktivitása jellemzően nem egyenletes, esetenként szükséges lehet a személyre szabott kérdésfeltevés, ezzel 
szélesebb körű információ gyűjthető, valamint lehetősége lesz minden résztvevőnek gyakorolni a szóbeli 
megnyilvánulást, a szakmai terminológia használatát. 

Egy-egy témakör lezárásakor biztos képet kaphat az oktató az írásbeli feladatlappal történő számonkéréssel. 
Ennek időpontját, felnőttekről lévén szó, mindig előre egyeztetni kell a csoporttal, hogy legyen idejük felkészülni, 
hiszen élethelyzetükből adódóan nem feltétlenül biztosítottak a mindennapi tanulás feltételei. Javasolt 
tudásmérési módszer intézményünkben a tanult ismeretek alkalmazását igénylő önálló feladat megoldása, 
kidolgozása, akár otthoni munka, akár tanórai foglalkozás keretében. Az otthoni munkák esetében az oktatóknak 
kérdésekkel kell meggyőződnie arról, hogy a résztvevő biztosan saját maga teljesítette-e a feladatot. A képzés 
során megszerzett gyakorlati ismeretek és készségek ellenőrzése és értékelése a gyakorlati oktató által az önálló 
gyakorlati feladatok szóbeli értékelésével történik. Minden önálló gyakorlati feladatot értékelni kell. 

Szummatív tudásmérést az egyes modulok, illetve a teljes képzés befejezésekor, vizsga jelleggel kell alkalmazni. 
A tudásmérés módszere azonos kell legyen az adott részszakma képzési és kimeneti követelményeiben 
meghatározott ágazati alapvizsga-, illetve szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjaiban 
meghatározottakkal. Ezzel nem csupán a tudásmérés leginkább adekvát módját alkalmazzuk, hanem lehetőséget 
biztosítunk a résztvevőknek a vizsgaszituáció megismerésére is. 

Az időtartamnak rövidebbnek, a feladatoknak kevésbé összetettnek kell lennie egy tényleges vizsgafeladatnál. 
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Ennek megfelelően a vizsga elemei az alábbiak lehetnek: 

• Írásbeli vizsga, amely tartalmazhat feleletválasztós, feleletalkotós, szakmai számításos és rajzkészítési 

feladatokat. 

• Szóbeli vizsga, amelyet tételsorból történő tételhúzással, a kihúzott tétel kidolgozásához idő 

biztosításával kell lebonyolítani. Az utolsó vizsgázónak is legalább három tétel közül kell húzási 

lehetőséget biztosítani, ha szükséges, ehhez a kihúzott tételeket vissza kell tenni a tételsorba. 

• Interaktív vizsgafeladat, amely informatikai tevékenységet is igénylő írásbeli jellegű összetett feladat. 

• Projektfeladat, amely önállóan, részben vagy egészében otthon vagy az intézményben előre elkészített, 

gyakorlati jellegű feladat vagy produktum készítési folyamatának szóbeli bemutatása (megvédése, 

kérdésekre válaszolás). 
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I. A képzésben részt vevő fogyatékkal élő személy tekintetében a fogyatékosság 

típusához és fokához igazodó fejlesztő program 

 

Intézményünk a részszakmára felkészítő képzésekből sem zárja ki a fogyatékkal élő személyeket. Azon 
részszakmák esetében, ahol a képzésbe történő bekapcsolódás feltétele az egészségügyi alkalmasság orvosi 
igazolása, ott a beiskolázás tekintetében az orvosi vélemény a meghatározó. 

Amely részszakmáknál nem feltétel az egészségügyi alkalmasság orvosi igazolása, ott a fogyatékkal élő 
jelentkezővel történő előzetes egyeztető megbeszélés keretében határozzuk meg a résztvevő képzésbe történő 
bekapcsolódásával járó azon teendőket, feltételeket illetve lehetőségeket, amelyek megnyugtató módon 
biztosíthatják a fogyatékkal élő résztvevő eredményes szakmai fejlődését, illetve a képzés sikeres teljesítését. 
Ezen esetekben a beiskolázásnál, illetve az ezt megelőző elbeszélgetésnél mindenképpen figyelembe kell venni, 
illetve a jelentkezőt tájékoztatni kell a részszakma jellemzőiről, az azzal betölthető munkakörökről, 
munkalehetőségekről. 

A fogyatékkal élőkkel a személyes kapcsolatot a képzés során – a foglalkozásokon túlmenően is – folyamatosan 
fenntartjuk, véleményüket, tapasztalataikat, esetleg felmerülő nehézségeiket rendszeresen felmérjük, 
fejlődésüket, tanulmányi előmenetelüket, hiányzásaikat kiemelten figyelemmel kísérjük. Ugyancsak 
rendszeresen konzultálunk az oktatásukban résztvevő kollégákkal is, hogy az esetlegesen szükséges 
beavatkozásokat időben, célirányosan megtehessük, ezzel is segítve a képzéseinkbe bekapcsolódó fogyatékkal 
élők eredményes szakmai előmenetelét, életminőségük javítását, illetve az oktatásban résztvevő kollégák 
tudatos odafigyelését. 

A fogyatékosság típusától függően intézményünk – a kiegyensúlyozott, megértő és együttműködő légkör 
megteremtésén túl – jellemzően az alábbi támogatást tudja biztosítani a képzéseiken résztvevők számára. 

• Látássérült, gyengén látó résztvevők esetében az előadóhoz, illetve a természetes fényforrásokhoz 

közeli elhelyezés, szükség esetén helyi világítás, a nyomtatott anyagok (tananyagok, feladatlapok) 

nagyított példányban történő biztosítása. 

• Hallássérült résztvevők esetében az előadóhoz közeli elhelyezés, videón átadott tananyagok 

feliratozása, vagy a hanganyag biztosítása nyomtatásban is. 

• Mozgásukban korlátozott résztvevők esetében a jelenléti képzési alkalmak akadálymentesített 

környezetben történő megszervezése, vagy ha erre nincs lehetőség, segítő személyzet biztosítása a 

megközelítéshez. 

• Enyhefokú értelmi fogyatékkal, vagy egyéb igazolt tanulási nehézséggel küzdő résztvevők esetében 

differenciált, egyénre szabott munkaformák alkalmazásával, illetve szükség és igény esetén segítő, 

korrepetálás jellegű plusz foglalkozások szervezésével segítjük szakmai fejlődésüket. Esetükben a 

tudásmérésnél is alkalmazzuk a differenciált módszereket, a feladatok és munkaformák 

megválasztásánál, illetve a kidolgozásukra fordítható idő meghatározásánál. A tanulási nehézséggel 

küzdők esetében, annak fajtájától függően írásbeli feladat helyett szóbeli felelet (diszgráfia), illetve 

szóbeli számonkérés helyett írásbeli felelet alkalmazása is lehetséges (pl. súlyos beszédhiba esetében). 

A fogyatékkal élők a fogyatékosságuk kompenzálására szolgáló egyéni segédeszközeiket, illetve a saját maguk 
által biztosított, érzékelésüket, mozgásukat, tanulásukat, fejlődésüket elősegítő felszereléseket szakmai 
képzésük során korlátozás nélkül használhatják. 
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I. A képzési és kimeneti követelmények és a programtanterv alapján az 

intézményre konkretizált 

SÖRGYÁRTÓ 

RÉSZSZAKMA 

képzési programja 
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1. Alapadatok 

A képzési és kimeneti követelmény alapján szervezhető részszakmára felkészítő szakmai oktatás: 

1.1. A részszakma megnevezése: Sörgyártó 

1.2. A szakma megnevezése: Erjedés- és üdítőital-ipari termékkészítő 

1.3. A szakma azonosító száma: 4 0721 05 07 

1.4. Ágazat megnevezése: Élelmiszeripar 

1.5. 
A részszakma besorolása az Európai Képesítési 
Keretrendszer (EKKR) szerinti szint: 

3 

1.6. 
A részszakma besorolása a Magyar Képesítési 
Keretrendszer (MKKR) szerint szint: 

3 

1.7. 
A részszakma besorolása a Digitális Kompetencia 
Keretrendszer szerinti szint: 

2 

1.8. 
A részszakma legjellemzőbb FEOR száma és 
megnevezése: 

8111 - Malátagyártó gép kezelője 
7115 - Sörterjesztő, Sörfokoló, Sörfőző, Söripari 
munkás, Sörgyártó 
8325 - Sörgyári palackozó 

1.9. 

A részszakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása: 

Különböző típusú és alkohol tartalmú sört készít. Elvégzi sörgyártáshoz szükséges anyagok 
mennyiségi-és minőségi átvételét, vizsgálatát, dokumentálását. A sörgyártás technológiai műveleteit 
teljes körűen alkalmazza, sörlevet készít, irányítja az erjesztési folyamatokat, kiszerelést végez, 
pasztőröz és ismeri az egyes technológiai lépések késztermékre gyakorolt hatását. Gyártásközi és 
késztermék ellenőrzéseket és minősítéseket végez. Szakszerűen és biztonságosan üzemelteti a 
sörgyártáshoz tartozó gépeket, berendezéseket. A technológiai feladatokat rendszeres vezetői 
irányítás mellett a gazdaságossági elvek, minőségbiztosítási, a tűz- munka-, környezetvédelmi és 
higiéniai előírások figyelembevételével önállóan végzi. 

1.10. 

A képzés célja: 

A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő sajátítsa el a Sörgyártó részszakma megszerzéséhez, 
kapcsolódó munkakör betöltéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket és 
kompetenciákat. 

1.11. 

A képzés célcsoportja: 

A képzési program célcsoportját jelenti minden olyan személy, aki a belépési feltételeknek megfelel 
és a szakmai programmal elérhető ismeretek, készségek és kompetenciák megszerzését tűzte ki 
célként maga elé. 

1.12. 

A képzés során megszerezhető kompetenciák: 

• A sörgyártáshoz szükséges anyagokat átveszi, minősíti, szakszerűen tárolja. 
• A technológiai utasításnak megfelelően előkészítő műveleteket végez a sörgyártás területén. 
• A technológiai célnak megfelelően különböző malátát gyárt. 
• Sörlevet gyárt. 
• Sörlé hűtését, levegőztetését végzi. 
• Sörlevet erjeszt. 
• Befejező műveleteket végez a sörgyártás területén. 
• A jövedéki törvény előírásait alkalmazza a sörgyártás területén. 
• Szakszerűen kezeli a sörgyártás során keletkező melléktermékeket és hulladékokat, gondoskodik az 
esetleges hasznosításukról. 
• A technológiának és a biztonsági előírásnak megfelelően működteti a munkája során alkalmazott 
erjedés- és üdítőitalipari gépeket és berendezéseket. 
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2. A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei 

2.1. Iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy a Dobbantó program elvégzése 

2.2. Szakmai végzettség: - 

2.3. Szakmai gyakorlat: - 

2.4. Egészségügyi alkalmasság: Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 

2.5. Pályaalkalmasság: Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges 

2.6. Előzetesen elvárt ismeretek: - 

2.7. Egyéb feltételek: - 

 

3. Tervezett képzési idő 

3.1. A képzés óraszáma: 320 

3.2. Megengedett hiányzás mértéke: Maximum 20% 

 

4. Tananyagegységek  

A képzés tananyagegységeinek megnevezése: 
Elméleti 

óraszáma: 
Gyakorlati 
óraszáma: 

Óraszáma 
összesen: 

4.1. Munkavédelem és higiénia 10 10 20 

4.2. 
A malátagyártás technológiája, műveletei, gépei, 
berendezései 

14 40 54 

4.3. 
A sörgyártás technológiája, műveletei, gépei, 
berendezései 

18 52 70 

4.4. Csomagolóanyagok előkészítése, készítése 12 34 46 

4.5. Palackozás 12 34 46 

4.6. Alkalmazott számítástechnika 8 24 32 

4.7. Élelmiszerbiztonság 14 38 52 

A képzés összes óraszáma: 88 232 320 

 

4.1. Tananyagegység 

4.1.1. Megnevezése: Munkavédelem és higiénia 

4.1.2. Célja: 

Cél megismerteti a munkavédelmi alapfogalmakat, az üzemek 
egységes munkavédelmi szabályait, a biztonságos és 
balesetmentes munkavégzés feltételeit, megalapozni a higiénikus 
és biztonságos élelmiszer-előállítási szemléletet, és felkészíteni a 
résztvevőt a higiénikus 
élelmiszer-előállítás iránti felelősségvállalásra. 
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4.1.3. 
Megvalósítása során alkalmazott 
munkaformák: 

A képzésben részt vevő személyes jelenlétét vagy interaktív és 
távolléti kapcsolattal megvalósuló jelenlétét igénylő csoportos 
képzés, igény esetén konzultáció: frontális oktatás, egyéni 
feladatmegoldás, csoportos munka, kooperatív csoportmunka. 
A képzésben részt vevő személyes jelenlétét nem igénylő önálló 
tanulás (távoktatás): távoktatási tananyagba épített 
iránymutatás, irányított tanulás, e-learning, digitális platformon 
való tananyagfeldolgozás, egyéni feladatmegoldás. 

4.1.4. 
Megvalósítása során alkalmazott 
képzési módszerek: 

A tananyagegység/modul/témakör tartalmának, jellegének, a 
megvalósítás során alkalmazott munkaformának, valamint a 
csoport összetételének és igényeinek megfelelően a módszerek a 
következők lehetnek: előadás, magyarázat, szemléltetés, 
megbeszélés, rendszerezés, megfigyelés, együttes és önálló 
tananyag feldolgozás, csoportos feladatmegoldás, gyakorlati 
feladatok megoldása, projektmódszer, feladatlap kitöltése, 
írásbeli felelet, házi feladat, kiadott feladatok pontosítása, 
távoktatási tananyag és tananyagba épített iránymutatás. 

4.1.5. Óraszáma1: 
20 óra, melyből 10 óra gyakorlat. 

A gyakorlat gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kerül 
lebonyolításra. 

4.1.6. Beszámítható óraszáma2: 10 óra (elmélet) 

4.1.7 A tananyagegység tartalma: 

1. 

Munkavédelem - 10 óra 
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 

2. 

Higiénia - 10 óra 
Üzemi higiénia, személyi higiénia, előírások, szabályok, élelmiszerbiztonsági előírások, a 
nyersanyagtárolás higiéniája, a feldolgozás higiéniája 
Élelmiszerekkel terjedő betegségek 
Élelmiszerhigiéniai kockázatok kiküszöbölése, megelőzése 

4.1.8. 
A tananyagegység elvégzéséről 
szóló igazolás kiadásának 
feltétele(i): 

A tananyagegység elvégzéséről nem kerül kiadásra külön 
igazolás. A 7.2. pontban meghatározott feltételek teljesítése 
esetén a képzés végén kerül kiadásra a tanúsítvány 

 

4.2. Tananyagegység 

4.2.1. Megnevezése: A malátagyártás technológiája, műveletei, gépei, berendezései 

4.2.2. Célja: 

A tananyagegység oktatásának célja, hogy a résztvevők 
megismerjék a malátagyártás technológiáját, 
műveleteinek főbb jellemzőit, az alkalmazott gépek, 
berendezések működtetését, a technológiai lépések 
késztermékre gyakorolt hatásait, és rendelkezzenek azokkal a 
kompetenciákkal, 
amelyek birtokában képesek lesznek végrehajtani a 
malátagyártás területén elvégzendő feladatokat. 

 
1 Megegyezik a 4. pontban megadott óraszámmal, és megegyezik a témakörök összóraszámával. 
2 Kontaktórától eltérő munkaforma alkalmazása esetén, ha az a képzés óraszámába beszámítható - egyéb esetben nem releváns. 
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4.2.3. 
Megvalósítása során alkalmazott 
munkaformák: 

A képzésben részt vevő személyes jelenlétét vagy interaktív és 
távolléti kapcsolattal megvalósuló jelenlétét igénylő csoportos 
képzés, igény esetén konzultáció: frontális oktatás, egyéni 
feladatmegoldás, csoportos munka, kooperatív csoportmunka. 
A képzésben részt vevő személyes jelenlétét nem igénylő önálló 
tanulás (távoktatás): távoktatási tananyagba épített 
iránymutatás, irányított tanulás, e-learning, digitális platformon 
való tananyagfeldolgozás, egyéni feladatmegoldás. 

4.2.4. 
Megvalósítása során alkalmazott 
képzési módszerek: 

A tananyagegység/modul/témakör tartalmának, jellegének, a 
megvalósítás során alkalmazott munkaformának, valamint a 
csoport összetételének és igényeinek megfelelően a módszerek a 
következők lehetnek: előadás, magyarázat, szemléltetés, 
megbeszélés, rendszerezés, megfigyelés, együttes és önálló 
tananyag feldolgozás, csoportos feladatmegoldás, gyakorlati 
feladatok megoldása, projektmódszer, feladatlap kitöltése, 
írásbeli felelet, házi feladat, kiadott feladatok pontosítása, 
távoktatási tananyag és tananyagba épített iránymutatás. 

4.2.5. Óraszáma3: 
54 óra, melyből 40 óra gyakorlat. 

A gyakorlat gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kerül 
lebonyolításra. 

4.2.6. Beszámítható óraszáma4: 14 óra (elmélet) 

4.2.7 A tananyagegység tartalma: 

1. 

A malátagyártás alapanyagai - 9 óra 
A malátagyártás alapanyagainak jellemzői 
A mintavétel szabályai 
A sörárpa vizsgálata 
Vizsgálati eredmények értékelése 
A magyar élelmiszertörvény és a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak értelmezése 
A sörárpa vizsgálatához szükséges eszközök, berendezések alkalmazása 
A sörárpa átvétele 
Speciális munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi előírások 
Az adatok dokumentálásának szabályai 

2. 

A malátagyártás előkészítő műveletei - 14 óra 
A sörárpa tárolásának szabályai, gyakorlati megvalósítása, tárolóberendezések kialakítása 
A sörárpa tisztítása, a tisztítóberendezések működtetése 
A sörárpa osztályozása, az osztályozóberendezések működtetése 
Speciális munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi előírások 
A levegőtisztítás módjai 
Az adatok dokumentálásának szabályai, dokumentálás, minőségbiztosítási előírások 

3. 

Malátagyártás - 21 óra 
A sörárpa áztatása, áztatóberendezések kialakítása 
Az áztatást befolyásoló tényezők 
A csírázás feltételei, a csíranövekedés és az enzimek képződésének összefüggése 
A csíráztatás vezetése, ellenőrzése 
Csíráztatóberendezések kialakítása 
Enzimes folyamatok 
A csíráztatás dokumentálása 
A zöldmaláta aszalása, a sörmaláták aszalásának vezetése 
Aszalóberendezések kialakítása, csoportosítása 
A toronymalátázás folyamata, toronymalátázó kialakítása 

 
3 Megegyezik a 4. pontban megadott óraszámmal, és megegyezik a témakörök összóraszámával. 
4 Kontaktórától eltérő munkaforma alkalmazása esetén, ha az a képzés óraszámába beszámítható - egyéb esetben nem releváns. 
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Speciális munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi előírások 
Aszalási diagramok értelmezése, adatok dokumentálása 
A különleges maláták jellemzői 
Az adatok dokumentálásának szabályai, dokumentálás, minőségbiztosítási előírások, diagramok értelmezése 

4. 

A malátagyártás befejező műveletei - 10 óra 
A maláta csírátlanítása, a csírátlanítóberendezések kialakítása 
A maláta tisztítása 
A malátagyártás melléktermékeinek jellemzői, hasznosításuk, kezelésük 
Malátavizsgálati módszerek, a maláta minősítésének szempontjai 
Az adatok dokumentálásának szabályai, dokumentálás 

4.2.8. 
A tananyagegység elvégzéséről 
szóló igazolás kiadásának 
feltétele(i): 

A tananyagegység elvégzéséről nem kerül kiadásra külön 
igazolás. A 7.2. pontban meghatározott feltételek teljesítése 
esetén a képzés végén kerül kiadásra a tanúsítvány 

 

4.3. Tananyagegység 

4.3.1. Megnevezése: A sörgyártás technológiája, műveletei, gépei, berendezései 

4.3.2. Célja: 

A tananyagegység oktatásának célja, hogy a résztvevők 
megismerjék a sörgyártás technológiáját, műveleteinek főbb 
jellemzőit, az alkalmazott gépek, berendezések működtetését, a 
technológiai 
lépések késztermékre gyakorolt hatásait, nyitottak legyenek az új 
technológiai, műszaki megoldásokra, és rendelkezzenek azokkal a 
kompetenciákkal, amelyek birtokában képesek lesznek 
végrehajtani a sörgyártás területén elvégzendő feladatokat. 

4.3.3. 
Megvalósítása során alkalmazott 
munkaformák: 

A képzésben részt vevő személyes jelenlétét vagy interaktív és 
távolléti kapcsolattal megvalósuló jelenlétét igénylő csoportos 
képzés, igény esetén konzultáció: frontális oktatás, egyéni 
feladatmegoldás, csoportos munka, kooperatív csoportmunka. 
A képzésben részt vevő személyes jelenlétét nem igénylő önálló 
tanulás (távoktatás): távoktatási tananyagba épített 
iránymutatás, irányított tanulás, e-learning, digitális platformon 
való tananyagfeldolgozás, egyéni feladatmegoldás. 

4.3.4. 
Megvalósítása során alkalmazott 
képzési módszerek: 

A tananyagegység/modul/témakör tartalmának, jellegének, a 
megvalósítás során alkalmazott munkaformának, valamint a 
csoport összetételének és igényeinek megfelelően a módszerek a 
következők lehetnek: előadás, magyarázat, szemléltetés, 
megbeszélés, rendszerezés, megfigyelés, együttes és önálló 
tananyag feldolgozás, csoportos feladatmegoldás, gyakorlati 
feladatok megoldása, projektmódszer, feladatlap kitöltése, 
írásbeli felelet, házi feladat, kiadott feladatok pontosítása, 
távoktatási tananyag és tananyagba épített iránymutatás. 

4.3.5. Óraszáma5: 
70 óra, melyből 52 óra gyakorlat. 

A gyakorlat gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kerül 
lebonyolításra. 

4.3.6. Beszámítható óraszáma6: 18 óra (elmélet) 

4.3.7 A tananyagegység tartalma: 

 
5 Megegyezik a 4. pontban megadott óraszámmal, és megegyezik a témakörök összóraszámával. 
6 Kontaktórától eltérő munkaforma alkalmazása esetén, ha az a képzés óraszámába beszámítható - egyéb esetben nem releváns. 
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1. 

A sörgyártás anyagai - 16 óra 
A sörfőzővíz jellemzői 
A sörfőzővíz hatása a technológiára és a késztermékre 
Az ivóvízre vonatkozó követelmények 
Vízkezelési eljárások 
A vízkezelő berendezések felépítése 
A sörmaláták jellemzői 
A söripari pótanyagok jellemzői, előkészítésük 
A komló szerepe a sörfőzésben 
A komló, komlókészítmények jellemzői 
A sörélesztő jellemzői, kémiai összetétele, szaporodása 
Az élesztő-színtenyészet fogalma 
Az élesztő kezelése 
Az élesztőre vonatkozó követelmények 

2. 

A sörlé készítése - 17 óra 
A maláta megválasztásának szempontjai, a maláta mennyiségének meghatározása 
A maláta őrlése, a malátaőrlő berendezések csoportosítása, felépítése, működése 
Az őrlés műveletének ellenőrzési szempontjai 
A sörfőzővíz előkészítése, mennyiségének meghatározása 
Cefrézési receptúra, cefrézési diagram értelmezése 
A maláta enzimjei, enzimműködés cefrézés alatt 
Cefrekészítés, cefrézés vezetése, cefrézés ellenőrzése 
A cefrézőberendezések kialakítása, kezelése 
A cefreszűrés célja, műveletei, a színlé, máslás és sörlé fogalma 
A cefreszűrő berendezések kialakítása, kezelése 
A cefreszűrés ellenőrzése 
A komlóforralás vezetése 
A komló feladata, a komlóadagolás hatása a késztermékre 
A komlóforralás ellenőrzése 
A komlóforralók kialakítása, kezelése 
A sörlé ülepítése, a forró seprő fogalma 
A sörléülepítő berendezések kialakítása, kezelése 
A sörléülepítés ellenőrzése 
A főzőházi hasznosítás meghatározása, a kapott érték értékelése, a kihozatal növelésének 
lehetőségei 
A sörlé hűtése, a sörlé hőmérsékletének hatása a technológiai folyamatra és a késztermékre 
A sörlé levegőztetése, az oxigén hatása a technológiai folyamatra 
Az adatok dokumentálása 

3. 

A sörlé erjesztése - 17 óra 
Az erjesztési diagram értelmezése 
Az erjesztőberendezések kialakítása, kezelése 
Az élesztőadag meghatározása, a beélesztőzés szabályai 
Az erjesztés vezetése, szakaszai, ellenőrzése 
Az erjesztés alatt végbemenő folyamatok 
A sörélesztő kezelése, felhasználása 
A szén-dioxid kezelése, felhasználása 
Speciális munkavédelmi, környezetvédelmi előírások 
Higiéniai előírások, a megfelelő higiéniai szint biztosításának lehetőségei 
Az adatok dokumentálása 
Ízesített sör előállítása 
Alkoholszegény, alkoholmentes sör előállítása 

4. 

A sör szűrése, stabilizálása - 17 óra 
Az élesztőelvétel technológiája 
A sörszűrő berendezések kialakítása, kezelése 
A szűrési segédanyag jellemzői 
A sörszűrés technológiája, vezetése 
A sörszűrés ellenőrzése 
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A sör stabilizálása, pasztőrözési módok 
A pasztőrdiagram értelmezése 
A pasztőrözési hőfok és a pasztőrözési idő beállításának szempontjai 
A pasztőrözőberendezések kialakítása 
Speciális munkavédelmi, környezetvédelmi előírások, hulladékok kezelése 
Az adatok dokumentálása 

5. 

A jövedéki törvény - 3 óra 
Az adókötelezettség, az erjedésipari jövedéki termékek, a bérfőzésre és magánfőzésre vonatkozó szabályok, a 
zárjegy feladata, a zárjegyköteles jövedéki termékek, a jövedéki ellenőrzésre vonatkozó szabályok 
A sör jövedéki adóalapja, az adó mértéke, a jövedéki ellenőrzésre vonatkozó szabályok 

4.3.8. 
A tananyagegység elvégzéséről 
szóló igazolás kiadásának 
feltétele(i): 

A tananyagegység elvégzéséről nem kerül kiadásra külön 
igazolás. A 7.2. pontban meghatározott feltételek teljesítése 
esetén a képzés végén kerül kiadásra a tanúsítvány 

 

4.4. Tananyagegység 

4.4.1. Megnevezése: Csomagolóanyagok előkészítése, készítése 

4.4.2. Célja: 

A tananyagegység oktatásának célja, hogy a résztvevők 
megismerjék a csomagolóanyagok fajtáit, az 
egyes csomagolóanyagok jellemzőit, a palackok előállításának 
technológiáját a műveleti lépések sorrendjében, elsajátítsák a 
csomagolóanyagok kiválasztásának, előállításának módszereit, és 
a környezettudatos gondolkodást. 

4.4.3. 
Megvalósítása során alkalmazott 
munkaformák: 

A képzésben részt vevő személyes jelenlétét vagy interaktív és 
távolléti kapcsolattal megvalósuló jelenlétét igénylő csoportos 
képzés, igény esetén konzultáció: frontális oktatás, egyéni 
feladatmegoldás, csoportos munka, kooperatív csoportmunka. 
A képzésben részt vevő személyes jelenlétét nem igénylő önálló 
tanulás (távoktatás): távoktatási tananyagba épített 
iránymutatás, irányított tanulás, e-learning, digitális platformon 
való tananyagfeldolgozás, egyéni feladatmegoldás. 

4.4.4. 
Megvalósítása során alkalmazott 
képzési módszerek: 

A tananyagegység/modul/témakör tartalmának, jellegének, a 
megvalósítás során alkalmazott munkaformának, valamint a 
csoport összetételének és igényeinek megfelelően a módszerek a 
következők lehetnek: előadás, magyarázat, szemléltetés, 
megbeszélés, rendszerezés, megfigyelés, együttes és önálló 
tananyag feldolgozás, csoportos feladatmegoldás, gyakorlati 
feladatok megoldása, projektmódszer, feladatlap kitöltése, 
írásbeli felelet, házi feladat, kiadott feladatok pontosítása, 
távoktatási tananyag és tananyagba épített iránymutatás. 

4.4.5. Óraszáma7: 
46 óra, melyből 34 óra gyakorlat. 

A gyakorlat gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kerül 
lebonyolításra. 

4.4.6. Beszámítható óraszáma8: 12 óra (elmélet) 

4.4.7 A tananyagegység tartalma: 

1. 

Csomagolóanyagok jellemzői - 7 óra 
A csomagolóanyagok fajtái, jellemzői 
Az egyes csomagolóanyagok előnyei, hátrányai 
A csomagolóanyagok követelményei 

 
7 Megegyezik a 4. pontban megadott óraszámmal, és megegyezik a témakörök összóraszámával. 
8 Kontaktórától eltérő munkaforma alkalmazása esetén, ha az a képzés óraszámába beszámítható - egyéb esetben nem releváns. 
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A csomagolóanyagok környezetre gyakorolt hatásai 
A fogyasztói, gyűjtő- és szállítói csomagolás jellemzői 
A palackmosás folyamata, alkalmazott paraméterek 
A palackmosógép felépítése, működése 
Új palackok, dobozok előkészítése 

2. 
Csomagolási segédanyagok - 6 óra 
A csomagolási segédanyagok jellemzői, felhasználásuk 
A csomagolási segédanyagok tárolása 

3. 

Palackok előállítása - 6 óra 
A műanyagok jellemzői, jelölése 
A palackok előállításának módjai, folyamatai 
A palackfúvó gép működése 

4. 

Fogyasztói, gyűjtő- és szállítói csomagolás - 7 óra 
Az egyes csomagolási módok jellemzői 
A csomagolóanyagokkal szembeni elvárások 
A csomagolás és a termék minősége közötti összefüggés 

5. 

Egyutas palackok előkészítése - 7 óra 
Hutatiszta palackok öblítése 
Palackok fertőtlenítése 
Cseppmentesítés 

6. 

Többutas palackok tisztítása - 13 óra 
A palackmosás folyamata 
A tisztítószerek követelményei 
A palackmosógépek kialakítása 
A palackmosás ellenőrzésének szempontjai 

4.4.8. 
A tananyagegység elvégzéséről 
szóló igazolás kiadásának 
feltétele(i): 

A tananyagegység elvégzéséről nem kerül kiadásra külön 
igazolás. A 7.2. pontban meghatározott feltételek teljesítése 
esetén a képzés végén kerül kiadásra a tanúsítvány 

 

4.5. Tananyagegység 

4.5.1. Megnevezése: Palackozás 

4.5.2. Célja: 

A tananyagegység oktatásának célja, hogy a résztvevők 
megismerjék a palackozás folyamatát, technológiáját a műveleti 
lépések sorrendjében, elsajátítsák a környezettudatos 
gondolkodást, és rendelkezzenek azokkal a kompetenciákkal, 
amelyek birtokában képesek lesznek végrehajtani a palackozási 
feladatokat. 

4.5.3. 
Megvalósítása során alkalmazott 
munkaformák: 

A képzésben részt vevő személyes jelenlétét vagy interaktív és 
távolléti kapcsolattal megvalósuló jelenlétét igénylő csoportos 
képzés, igény esetén konzultáció: frontális oktatás, egyéni 
feladatmegoldás, csoportos munka, kooperatív csoportmunka. 
A képzésben részt vevő személyes jelenlétét nem igénylő önálló 
tanulás (távoktatás): távoktatási tananyagba épített 
iránymutatás, irányított tanulás, e-learning, digitális platformon 
való tananyagfeldolgozás, egyéni feladatmegoldás. 

4.5.4. 
Megvalósítása során alkalmazott 
képzési módszerek: 

A tananyagegység/modul/témakör tartalmának, jellegének, a 
megvalósítás során alkalmazott munkaformának, valamint a 
csoport összetételének és igényeinek megfelelően a módszerek a 
következők lehetnek: előadás, magyarázat, szemléltetés, 
megbeszélés, rendszerezés, megfigyelés, együttes és önálló 
tananyag feldolgozás, csoportos feladatmegoldás, gyakorlati 
feladatok megoldása, projektmódszer, feladatlap kitöltése, 
írásbeli felelet, házi feladat, kiadott feladatok pontosítása, 
távoktatási tananyag és tananyagba épített iránymutatás. 
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4.5.5. Óraszáma9: 
46 óra, melyből 34 óra gyakorlat. 

A gyakorlat gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kerül 
lebonyolításra. 

4.5.6. Beszámítható óraszáma10: 12 óra (elmélet) 

4.5.7 A tananyagegység tartalma: 

1. 
A csomagolóanyag tisztaságának ellenőrzése - 5 óra 
Szubjektív palacktisztaság ellenőrzése 
Objektív palacktisztaság ellenőrzése 

2. 
Palackfejtés - 12 óra 
A palackfejtés folyamata, csendes és szén-dioxiddal dúsított italok fejtése 
A palackfejtő gépek kialakítása, működése 

3. 

Palackok zárása - 5 óra 
A záróelemek jellemzői, előkészítése 
A palackzárás folyamata 
A palackzáró gépek kialakítása, működése 

4. 

Címkézés, jelölés - 7 óra 
A címkék fajtái, jellemzőik, a címkézés, jelölés feladata, jogszabályi előírásai 
A címkézés folyamata 
A címkézőgépek felépítése, működése 
A termék jelölése, nyomon követhetősége 
Jövedéki termékek jelölése 

5. 
Egységrakomány képzése - 3 óra 
Az egységrakomány képzésének előnyei 
Az egységrakomány képzésének folyamata 

6. 

Doboztöltés - 7 óra 
Doboz előkészítése 
A doboztöltés folyamata, a töltés elve 
A doboztöltőgép kialakítása 
A töltési szint ellenőrzésének módjai 
Doboz jelölése 
Egységrakomány képzése 

7. 

Késztermék ellenőrzése - 7 óra 
Ital ellenőrzésének szempontjai 
Minőségi követelmények 
Jogszabályi előírások 

4.5.8. 
A tananyagegység elvégzéséről 
szóló igazolás kiadásának 
feltétele(i): 

A tananyagegység elvégzéséről nem kerül kiadásra külön 
igazolás. A 7.2. pontban meghatározott feltételek teljesítése 
esetén a képzés végén kerül kiadásra a tanúsítvány 

 

4.6. Tananyagegység 

4.6.1. Megnevezése: Alkalmazott számítástechnika 

4.6.2. Célja: 

A tananyagegység oktatásának célja az erjedésipar területén 
szükséges digitális kompetenciák fejlesztése, az alkalmazott 
szoftverek és informatikai eszközök megismertetése, a 
technológiai folyamatok számítógépes szabályozásának, 
ellenőrzésének, a dokumentumok digitális kezelésének, az 
elektronikus nyilvántartások vezetésének elsajátíttatása (adatok 

 
9 Megegyezik a 4. pontban megadott óraszámmal, és megegyezik a témakörök összóraszámával. 
10 Kontaktórától eltérő munkaforma alkalmazása esetén, ha az a képzés óraszámába beszámítható - egyéb esetben nem releváns. 
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gyors, biztonságos 
keresése, szoftverek hatékony használata). 

4.6.3. 
Megvalósítása során alkalmazott 
munkaformák: 

A képzésben részt vevő személyes jelenlétét vagy interaktív és 
távolléti kapcsolattal megvalósuló jelenlétét igénylő csoportos 
képzés, igény esetén konzultáció: frontális oktatás, egyéni 
feladatmegoldás, csoportos munka, kooperatív csoportmunka. 
A képzésben részt vevő személyes jelenlétét nem igénylő önálló 
tanulás (távoktatás): távoktatási tananyagba épített 
iránymutatás, irányított tanulás, e-learning, digitális platformon 
való tananyagfeldolgozás, egyéni feladatmegoldás. 

4.6.4. 
Megvalósítása során alkalmazott 
képzési módszerek: 

A tananyagegység/modul/témakör tartalmának, jellegének, a 
megvalósítás során alkalmazott munkaformának, valamint a 
csoport összetételének és igényeinek megfelelően a módszerek a 
következők lehetnek: előadás, magyarázat, szemléltetés, 
megbeszélés, rendszerezés, megfigyelés, együttes és önálló 
tananyag feldolgozás, csoportos feladatmegoldás, gyakorlati 
feladatok megoldása, projektmódszer, feladatlap kitöltése, 
írásbeli felelet, házi feladat, kiadott feladatok pontosítása, 
távoktatási tananyag és tananyagba épített iránymutatás. 

4.6.5. Óraszáma11: 
32 óra, melyből 24 óra gyakorlat. 

A gyakorlat gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kerül 
lebonyolításra. 

4.6.6. Beszámítható óraszáma12: 8 óra (elmélet) 

4.6.7 A tananyagegység tartalma: 

1. 
Szoftverhasználat - 11 óra 
Felhasználói programok használata: szövegszerkesztő, táblázatkezelő, prezentációkészítő 
Az erjedésiparban alkalmazott programok felépítése, használata 

2. 
Informatikai eszközök az élelmiszeriparban - 7 óra 
Mobiltelefon, számítógép, nyomtató, projektor használata 
Kommunikációs eszközök szinkronizálása 

3. 

Dokumentálás - 7 óra 
Adatgyűjtés, adatok rögzítése 
Adatbázis-kezelés 
Az erjedésiparban használt dokumentumok kitöltése 

4. 

Internethasználat - 7 óra 
Böngészés, levelezés 
Adatvédelem 
Szerzői jog 

4.6.8. 
A tananyagegység elvégzéséről 
szóló igazolás kiadásának 
feltétele(i): 

A tananyagegység elvégzéséről nem kerül kiadásra külön 
igazolás. A 7.2. pontban meghatározott feltételek teljesítése 
esetén a képzés végén kerül kiadásra a tanúsítvány 

 

4.7. Tananyagegység 

4.7.1. Megnevezése: Élelmiszerbiztonság 

 
11 Megegyezik a 4. pontban megadott óraszámmal, és megegyezik a témakörök összóraszámával. 
12 Kontaktórától eltérő munkaforma alkalmazása esetén, ha az a képzés óraszámába beszámítható - egyéb esetben nem releváns. 
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4.7.2. Célja: 

A tananyagegység oktatásának célja, hogy a résztvevők 
megismerjék az élelmiszerbiztonság területeit, az 
élelmiszeriparban alkalmazott kötelező (HACCP) és alkalmazható 
minőségirányítási rendszerek legfontosabb elemeit és az ezekhez 
kapcsolódó dokumentációt, továbbá rendelkezzenek azokkal a 
kompetenciákkal, amelyek birtokában képesek lesznek 
végrehajtani élelmiszerbiztonsági feladataikat. 

4.7.3. 
Megvalósítása során alkalmazott 
munkaformák: 

A képzésben részt vevő személyes jelenlétét vagy interaktív és 
távolléti kapcsolattal megvalósuló jelenlétét igénylő csoportos 
képzés, igény esetén konzultáció: frontális oktatás, egyéni 
feladatmegoldás, csoportos munka, kooperatív csoportmunka. 
A képzésben részt vevő személyes jelenlétét nem igénylő önálló 
tanulás (távoktatás): távoktatási tananyagba épített 
iránymutatás, irányított tanulás, e-learning, digitális platformon 
való tananyagfeldolgozás, egyéni feladatmegoldás. 

4.7.4. 
Megvalósítása során alkalmazott 
képzési módszerek: 

A tananyagegység/modul/témakör tartalmának, jellegének, a 
megvalósítás során alkalmazott munkaformának, valamint a 
csoport összetételének és igényeinek megfelelően a módszerek a 
következők lehetnek: előadás, magyarázat, szemléltetés, 
megbeszélés, rendszerezés, megfigyelés, együttes és önálló 
tananyag feldolgozás, csoportos feladatmegoldás, gyakorlati 
feladatok megoldása, projektmódszer, feladatlap kitöltése, 
írásbeli felelet, házi feladat, kiadott feladatok pontosítása, 
távoktatási tananyag és tananyagba épített iránymutatás. 

4.7.5. Óraszáma13: 
52 óra, melyből 38 óra gyakorlat. 

A gyakorlat gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kerül 
lebonyolításra. 

4.7.6. Beszámítható óraszáma14: 14 óra (elmélet) 

4.7.7 A tananyagegység tartalma: 

1. 

Az élelmiszerek biztonságát meghatározó tényezők - 9 óra 
A leggyakoribb kórokozók és toxintermelő mikroorganizmusok, jellemzésük, előfordulásuk, tünetek, 
megelőzési lehetőségek 
Mérgező gombák, jellemzőik, előfordulásuk, tünetek 
Tartósítási eljárások 
Élelmiszer eredetű megbetegedések, ételmérgezések előfordulásának helye és megelőzése 

2. 

A „Jó higiéniai gyakorlat” és a „Jó gyártási gyakorlat” - 16 óra 
Személyi, üzemi higiénia 
A gyártás során betartandó élelmiszerbiztonsági előírások 
Gépekre, berendezésekre vonatkozó követelmények 
Takarítás: tisztítás, fertőtlenítés 
Tisztító-, fertőtlenítőszerek és követelményeik 
Rovar- és rágcsálómentesítés 
Szennyvízkezelés 
Hulladékkezelés, veszélyes hulladékok kezelése 
Környezetvédelmi előírások 
Dolgozókra vonatkozó előírások 
Csomagolás 

3. 
HACCP - 9 óra 
A HACCP jelentése, jelentősége, lépései, a kritikus pontok szabályozási lehetőségei konkrét példákon keresztül 

 
13 Megegyezik a 4. pontban megadott óraszámmal, és megegyezik a témakörök összóraszámával. 
14 Kontaktórától eltérő munkaforma alkalmazása esetén, ha az a képzés óraszámába beszámítható - egyéb esetben nem releváns. 
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4. 

Dokumentumok - 18 óra 
Az élelmiszerbiztonsági rendszerekhez kapcsolódó ellenőrző lapok típusai 
A dokumentálás folyamata 
A dokumentumok kezelése 
Nyomon követhetőség 
Élelmiszeriparban használatos jogszabályok 

4.7.8. 
A tananyagegység elvégzéséről 
szóló igazolás kiadásának 
feltétele(i): 

A tananyagegység elvégzéséről nem kerül kiadásra külön 
igazolás. A 7.2. pontban meghatározott feltételek teljesítése 
esetén a képzés végén kerül kiadásra a tanúsítvány 

 

5. Csoportlétszám 

5.1. Maximális csoportlétszám15: 40 fő 

 

6. A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása 

6.1. 

Előzetes tudásmérés (diagnosztikus) értékelés: 

A résztvevő kérésére biztosított. 

6.2. 

Képzés közbeni (fejlesztő) értékelés: 

A fejlesztő értékelés szerepe, hogy a képzésben résztvevők fejlődését támogassa, a tanulási igényeket 
pontosítsa, az oktatók tanulásszervezési feladatait segítse. 
A képzés közbeni fejlesztő értékelés, az írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek 
számonkérésének módjai lehetnek: 
• Visszakérdezés, 
• Gyakorlati feladatmegoldás, 
• Képzésben résztvevő visszajelzései, 
• Beszélgetés, 
• Feladatlap kitöltése, 
• Házi feladat ellenőrzése, 
• Írásbeli felelet. 
A fenti fejlesztő értékeléshez nem tartozik minősítés, a tanulási és tanítási folyamatokat szolgálja. 

6.3. 

Résztvevő záró (szummatív) értékelése: 

A képzés záróvizsgával zárul. A záróvizsga a képzés végén kerül megtartásra, feladatait a képző 
intézmény állítja össze. 
 
A záróvizsgán megszerezhető minősítések: 
• Megfelelt 
• Nem felelt meg 
 
A megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek: 
• Megfelelt: a záróvizsgán elért legalább 51%-os teljesítmény 
• Nem felelt meg: a záróvizsgán elért 50% vagy az alatti teljesítmény. 

 

7. A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei 

7.1. 
A képzés elvégzéséről szóló 
igazolás megnevezése: 

TANÚSÍTVÁNY 
2013. évi LXXVII. törvény 13/B. § 
11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 22. § (1) 

7.2. 
A képzés elvégzéséről szóló 
igazolás kiadásának feltétele(i): 

A képzés elvégzéséről szóló tanúsítvány kiadásának feltétele a 
záróvizsgán „Megfelelt” minősítés megszerzése. 

 
15 Zárt rendszerű elektronikus távoktatás esetén nem releváns. 
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8. A képzési program végrehajtásához szükséges feltételek 

8.1. Személyi feltételek: 
Minimum középfokú szakirányú végzettséggel és legalább 3 év 
ágazatnak megfelelő szakmai vagy képzési/oktatási tapasztalattal 
rendelkező oktató. 

8.2. 
Személyi feltételek biztosításának 
módja: 

Az oktatót képző intézmény foglalkoztatja munkaszerződéssel, 
megbízási szerződéssel vagy az oktató alkalmazását bizonyító 
más szerződéssel. 

8.3. Tárgyi feltételek: 

A képzésben részt vevő személyes jelenlétét igénylő képzési 
rész esetén: a résztvevők létszámának megfelelő oktatóterem a 
hozzá kapcsolódó berendezési tárgyak: flipchart tábla vagy 
kivetítő, tanulói és tanári létszámnak megfelelő asztal és szék, 
laptop/személyi számítógép, szoftverek, internetelérés. 
 
A képzésben részt vevő interaktív és távolléti kapcsolattal 
megvalósuló jelenlétét igénylő, illetve a képzésben résztvevő 
személyes jelenlétét nem igénylő képzési rész esetén: 
• intézmény részéről: a képzési program megvalósításához 
szükséges számítástechnikai eszközök, internetelérés, a képzési 
programban alkalmazott szoftverek; 
• képzésben résztvevő részéről: a képzés elvégzéséhez résztvevői 
oldalról szükséges számítástechnikai eszközök (például 
laptop/személyi számítógép/tablet/okostelefon, mikrofon, 
webkamera) és internetelérés. 
 
Eszközjegyzék: 
• anyagmozgató gépek, berendezések 
• mérőeszközök 
• mintavételi eszközök 
• laboratóriumi eszközök (alapmérések és speciális mérések 
elvégzésére alkalmas eszközök) 
• folyadékszállítás, tisztítás, tárolás berendezései. 
• előkészítő műveletek gépei, berendezései 
• sörgyártás speciális gépei, berendezései ( maláta őrlés, 
cefrézés-, cerfeszűrés-, komlóforralás, 
sörlé kezelés, sörlé erjesztés-, sörszűrés, pasztőrözés 
berendezései) 
• befejező műveletek berendezései (palack-, doboz előkészítés, 
töltés-, zárás-, címkézés, 
egységrakomány képzés gépei, berendezései) 
• környezetvédelmi eszközök, berendezések 
• munkabiztonsági eszközök, egyéni védőeszközök, felszerelések 

8.4. 
Tárgyi feltételek biztosításának 
módja: 

A képzéshez szükséges tárgyi feltételek, eszközök meglétét a 
felnőttképző tulajdonjog, használati jog, bérleti jogviszony vagy 
egyéb használatra irányuló jogviszony alapján biztosítja. 
A képzésben részt vevő interaktív és távolléti kapcsolattal 
megvalósuló jelenlétét igénylő, illetve a képzésben résztvevő 
személyes jelenlétét nem igénylő képzési rész esetén: a képzés 
elvégzéséhez résztvevői oldalról szükséges számítástechnikai 
eszközöket és internetelérést a képzésben résztvevő saját 
eszközeként biztosítja. 

8.5. 
A képzéshez kapcsolódó egyéb 
speciális feltételek: 

- 
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8.6. 
A képzéshez kapcsolódó egyéb 
speciális feltételek biztosításának 
módja: 

- 

 

9. Szakmai vizsga 

A részszakma megszerzésére irányuló szakmai vizsgát nem a képző intézmény szervezi és bonyolítja. A 
részszakmára felkészítő szakmai oktatáshoz kapcsolódóan a részszakma megszerzésére irányuló szakmai vizsgát 
a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditáló szerv által személytanúsító szervezetként akkreditált 
vizsgaközpont szervezhet. A szakmai vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a szakmai vizsga 
vizsgatevékenységeinek részletes leírása a https://szakkepzes.ikk.hu/ weblapon érhetők el a Képzési és 
kimeneti követelmények, Programtervek menüpontban. 
A részszakma megszerzéséről kiállított szakmai bizonyítvány államilag elismert alapfokú végzettséget és 
szakképesítést tanúsít és legalább egy munkakör betöltésére képesít. 

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: 

A részszakma megszerzésére irányuló képzés teljesítése, melyet a képző intézmény által a felnőttképzési 
adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány (7.1. pont) igazol. 
Egyéb feltételek: - 
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