
          
 

Siófoki Szakképzési Centrum  

8600 Siófok, Kálmán Imre stny. 3.        

Nyilvántartásba-vételi szám: E – 001295/2015. 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

 

Részszakképesítés megnevezése:    Sütőipari és gyorspékségi munkás  

OKJ azonosító szám:      21 541 02     

Felnőttképzési engedély nyilvántartási szám:  E-001295/2015/A016 

 

A képzés célja: A részszakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, 

foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása: felkészül a munkára, 

előkészíti a munkafolyamatokat. Kenyerek készítéséhez és a péksütemények –finom pékárúk 

gyártásához (vizes, tejes, dúsított, tojással dúsított, omlós, leveles, egyéb) készített tésztát 

feldolgozza. A feldolgozott tésztát vetőszerkezetre helyezi. A feldolgozott tésztát keleszti és 

vetés előkészítő műveletet végez. Beállítja és ellenőrzi a kelesztés paramétereit. Beállítja a 

sütési paramétereket és a megkelt félkész-terméket kemencébe helyezi. Munkavégzése során 

eszközöket használ, gépeket kezel, berendezéseket üzemeltet és betartja az egyes 

tevékenységekre vonatkozó ( minőségi, élelmiszerbiztonsági, munkavédelmi, tűzvédelmi, 

környezetvédelmi, valamint üzemi) előírásokat. 

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák:  

 Felkészülés a munkára 

 A munkafolyamatok előkészítése 

 Alapmérések végzése 

 Eszközök használata, gépek kezelése, berendezések üzemeltetése 

 Befejező műveletek végzése 

 Tészta feldolgozása 

 Tészta kelesztése 

 Tészta felület kezelése 

 A tevékenységére vonatkozó előírások betartása 

 Adminisztrációs munka végzése 

 

Követelmény modulok: 

Képzési program követelmény moduljai 
ÓRASZÁM A modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége Elmélet Gyakorlat Összesen 

10939-12 Tésztafeldolgozás 48 120 168 gyakorlati 

10940-12 Kelesztés, vetés-előkészítés 36 80 116 gyakorlati 

10941-12 Sütés 36 80 116 gyakorlati 

Összesen: 120 280 400  

 

A programba való bekapcsolódás feltételei:  

Iskolai végzettség: Befejezett iskolai előképzettséget nem igényel  

 

Egészségügyi alkalmasság:  szükséges 

 

Megengedett hiányzás mértéke:  20 % 



 

A képzés időbeosztása   Heti 5 nap   8,00 – 16,00 óra között  

     esetenként speciális időbeosztás  

 

A korábban megszerzett kompetenciák beszámításának lehetőségei: előzetes tudásszint 

felmérés és beszámítás 

 

Vizsgára bocsátás feltételei: 

 

- min. 51%-os sikeres modulzáró (írásbeli, gyakorlati, szóbeli ) vizsga modulonként 

- A kötelező dokumentumok megléte 

- jelenléti ívvel igazolt részvétel a megengedett igazolt hiányzással figyelembe véve 

 

Szakmai záróvizsga vizsgatevékenységei:  

 

Gyakorlati vizsgatevékenység: 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Kenyerek és különböző termékcsoportba tartozó 

termékek feldolgozása, kelesztése és sütése. 

A vizsgafeladat ismertetése:  A munka megkezdése előtt, munkavédelmi 

szempontból ellenőrzi a gépeket, berendezéseket, eszközöket. A kenyerek és a 

különböző termékcsoportokba tartozó termékek tésztáit osztja, pihenteti, 

formázza. Ismeri a tésztafeldolgozás gépeit. A termékeket kelesztő eszközre 

helyezi. Beállítja a kelesztő paramétereit és elhelyezi a terméket a kelesztőben. 

Ellenőrzi a sütés folyamatát. Készárukezelést végez.  

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 100 % 

 

 


