
          
 

Siófoki Szakképzési Centrum  

8600 Siófok, Kálmán Imre stny. 3.        

Nyilvántartásba-vételi szám: E – 001295/2015. 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

 

Szakképesítés megnevezése:     Cukrász  

OKJ azonosító szám:      34 811 01     

Felnőttképzési engedély nyilvántartási szám:  E-001295/2015/A026 

 

A képzés célja: A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, 

foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák és tevékenységek elsajátítása, melyek 

birtokában a résztvevő képes a higiéniai és munkavédelmi előírások betartása mellett 

cukrászsüteményeket, fagylaltokat, és más hidegcukrászati készítményeket előállítani, 

figyelemmel lenni azok ízbeli változatosságára, esztétikai megjelenítésére, a vásárlási, 

megrendelési igényekre. 

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák:  

 Saját munkáját megszervezni, a munkájához szükséges anyagmennyiséget felmérni 

 Élelmiszer előállítás higiéniai alapkövetelményeinek betartásával korszerű, 

táplálkozáshoz mindjobban igazodó cukrászati terméket készíteni 

 cukrásztechnológiai alapműveleteket végezni 

 cukorkészítményeket előállítani 

 bevonó anyagokat készíteni, felhasználni 

 cukrászati félkész-és késztermékeket készíteni 

 uzsonnasüteményeket készíteni 

 teasüteményeket készíteni 

 kikészített süteményeket készíteni 

 hagyományőrző cukrászati termékeket eredeti technológiával készíteni 

 nemzetközi trend szerint cukrászati termékeket készíteni 

 fagylaltokat, fagylaltkelyheket készíteni 

 pohárkrémeket készíteni 

 bonbonokat készíteni 

 tányérdesszerteket készíteni 

 alkalmi díszmunkákat a vendég kérésének megfelelően elkészíteni 

 

Követelmény modulok: 

Képzési program követelmény moduljai 
ÓRASZÁM A modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége Elmélet Gyakorlat Összesen 

11561-16 Gazdálkodási ismeretek 54 0 54 írásbeli 

11518-16 Élelmiszerismeret 54 0 54 írásbeli 

11519-16 Élelmiszerbiztonsági 

alapismeretek 

54 0 54 
írásbeli 

11521-16 Cukrász szakmai idegen nyelv 60 0 60 szóbeli 

11522-16 Cukrász szakmai feladatok 
63 840 903 írásbeli és 

gyakorlati 



11497-12 Foglalkoztatás I. 60  0 60 írásbeli 

11499-12 Foglalkoztatás II. 15 0 15 írásbeli 

Összesen: 360 672 1200  

 

A programba való bekapcsolódás feltételei:  

Iskolai végzettség: Alapfokú iskolai végzettség/ennek hiányában a képzés megkezdhető 

a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó 

29/2016 (VIII.26) NGM rendelet 3. mellékletében, a 

Vendéglátás-turisztika szakmacsoportra meghatározott 

kompetenciák birtokában is./  

 

Egészségügyi alkalmasság:  szükséges 

Egyéb feltételek: Pályaalkalmassági követelmények szükségesek 

 

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: Cukrászati termékkészítés 

A vizsgafeladat ismertetése:  Meghatározott darabszámban, három féle cukrászati 

késztermék és egy díszmunka készítése. A vizsgázónak, cukrászati 

késztermékekhez a félkész termékeket is el kell készítenie 

 uzsonnasütemény vagy teasütemény készítése 

 kikészített sütemény készítése 

 fagylalt, vagy pohárkrém, vagy bonbon, vagy tányérdesszert készítése 

 díszmunka készítése 16 szeletes előzetesen betöltött tortára 

A vizsgafeladat időtartama: 420 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 60 % 

 

Központi írásbeli vizsgatevékenység: 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Cukrászati termékek technológiája, termeléshez 

kapcsolódó gazdasági számítások 

A vizsgafeladat ismertetése: Cukrászati félkész és késztermékek készítésének 

technológiája, a termékek előállításához alkalmazott gépek, berendezések 

munkavédelmi előírása. 

A cukrászati termeléshez kapcsolódó gazdasági és cukrász üzemi árugazdálkodással 

kapcsolatos számítások(anyaghányad, veszteségszámítás, kalkuláció, leltározási 

feladatok) 

A feladatlapban a feladatok aránya 50-50 % 



A vizsgatevékenység időtartama: 120 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20% 

 

Szóbeli vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Cukrász szakmai idegen nyelv, élelmiszerismeret, 

élelmiszerbiztonság 

 

A vizsgafeladat ismertetése: Központi tételsor alapján, mely az alábbi témaköröket 

tartalmazza 

 egy cukrászati termék anyaghányadának, a műveletekhez szükséges eszközeinek 

és készítésének, idegen nyelvű, ismertetése 

 

A vizsgafeladatban a feladatok értékelési aránya:25%, 50%, 25% 

A vizsgafeladat időtartama: 40 perc(felkészülési idő 20 perc válaszadás 20 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20% 

 


