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Képzési megnevezése: Pálinkakészítő

1'. A képzési pľogľam

Pálinkakész ítő (07 214018)

Élelmiszeľipar

a

07 21 Élelmiszer gy ártás

Keľetľendszeľ
szeĺinti szĺnt:

4

Kompetencia Kereťrendszeĺ
szint: 4

x,.7. A A képzési Pľogram célja korszeľű elméleti ismeretekkel és
gyakoľlati készségekkel ľendelkező pálinkakészítő szakembeľek
képzése, akik alkalmasak munkaterülettikhöz i11eszkedően
önállóan, illetve útmutatás alapján felelősségteljes munkát
végezni.
A képzési Progľam célja felkészíteni a résztvevőt arľa, hogy a
tananyagegységekben meghatáľozottak szeľint képes legyen a
szakképesítéssel betöIthető munkakörök feladatainak
elvégzéséľe.

A Minden felnőttképzésben részt venni kívánó teľmészetes
személy, aki a képzési pľogram bemeneti feltételeinek megfelel,
és a képzési pľogram tartalma szeľinti munkateľületen végez
tevékenységet vagy a későbbiekben ezen a munkateľületen
végezne munkát, illetve folytatna vállalkozói tevékenységet'
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Pálinkakészítő

2. A képzés során megszeľezhető kompetenciák

2'1' A képzés során megszerezhető kompetenciákkal ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkateľület
leírása

A pálinkakészítő pálinkafőzéshez, készítéshez értő, a szaktechnológia alkalmazásábanjáľtas szakember'EIvégzi az
cefrekészítést és erjesztést és a kieľjedt cefľe kezeléséą lepáľlását, a köztesteľmék - nyeľs párlat kezelését, éľIeIésé| az
elkészült pálinkát, - gyümölcs - va1y boľpáľlatot - a piaci igényeknek megfelelő foľmában palackozza. Kezeli és
működteti a pálinkafőzési műveletekhez tartozo gépeket és berendezéseket' A szaktechnológia soľán szükséges
laboľatóľiumi alapvizsgálatokat elvégezí, méľéseinek eľedményét értelmezni képes, a szükséges technológiai lépéseket
mérési eľedményei alapján megteľvezi, végrehajtja. Ismeľi és alkalmazza a jövedéki teľmék, ad,őzásra, elszámolásáľa
vonatkozó hatáIyos jogszabályoka| rendelkezéseket. Szakmai alapismeretei alapján pálinkakóstoló| páIinkabemutatót
tart' Munkája soľán a gazdaságossági elvek, minőségbiztosítási, élelmiszeľhigiéniai, technológiai, ťúz- munka-és
köľnyezetvédelmi és egyéb vonatkozó előíľások betaľtásával , a jő gyártási gyakorlat (GMP) szemléletév elvégzi.

2.2. A képzés során megszerezhető kompetenciák

Elváľt
viselkedésmódok,
attitűđök

onállóság és
felelősség mértéke

Töľekszik a

pontosságra,
szakszerűségľe'
Elkötelezett és
köľültekintő a

szakteľületén végzett
munkája iránt,
pontosan betaľtja a
technológiai
utasításokat. Töľekszik
a közösen végzett
munka során a jó
munkakapcsolatok
kialakításáľ a. Értő
figyelemmel kíséľi a
gyümölcs, és egyéb
párlási alapanyag
fogadás és cefrekészítés
folyamatát.

Felelősséget vállal az
általa és

munkaközössége által
végzett mérések és a
méľésekhez csatlakozó
adminisztľáció
pontosságáéľt,
hitelességéért.
ÖnáIlóan-ésaszakmai
tevékenység igénye
szeľint -
munkatársaival
együttműködve
dolgozik, szükség
szerint beavatkozik a

technológiai
folyamatokba.
Önállóan kezeli a

feldolgozo és az
erjesztő ľendszereinek
működéséhez
szükséges
beľendezéseket,
automatikát. Munkáját

Soľ-
száĺľ.

Készségek, képességek Ismeľetek

Fogadja, érkezteti,
átveszí a
pálinkafőzőüzembe
szállított
gyümölcspálinka és
egyéb páIinka
alapanyagokat

1. Ismeľi a pálinkafőzés
alapanyagait. Ismeľi és
alkalmazza az alap anya gok
minőségi és mennyiségi
átvételre vonatkozó
előírásokat.

, A technológiai célnak
megfelelően feldolgozza
a páIinkafőzés
alapanyagait, elkészíti,
kezeli és előkészíti
eľjesztésľe a cefrét'

i Előkészíti és beadagolja
a feldolgozás során
alkalmazott segéd- és
adalékanyagokat. Kezeli
a cefrekészítés gépeit,
berendezéseit'

2 Uzemelteti gyümolcs
f eldo|go zás, cefľekészítés
gépeit, berendezéseit,
ismeľi műkodési elvüket.
Tisztában van a vonatkozó
technológia kémiai és
mikľobiológiai
folyamataivaI, és az
azokb ő| f akadó esetl eges
veszélyekkel. Éľti a
technológiában alkalmazott
segéd, adalék, és

kezelőanyagok
felhasználásának okait,
ismeri hasznáIatukat,
adagolási noľmáikat.
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Képzésipľogram meqnevezése: Pálinkakészítő

Cefľét erjeszt, egyéb
páľlásí alapokat, (boľ és
borászati
mellékteľmékek)
páľlásra előkészít.

J. Ismeri a cefrék és egyéb
páľlási alapok cisszetételét.
Ismeľi, az eľjedés soľán
lejátszódó kémiai, biológiai
folyamatoka| az eľjedés
Iefolyásának dinamikáját.
Ismeľi és alkalmazza a
cefľe- és azegyéb párlási
alapok kezelésének
páľlásra előkészítésének
technológiáját, módszereit.
Ismeri, az erjesztés
irányítás technológiáját,
módszereit.

Fľakcionált lepáľlást
végez. Különboző
lepáľlási technológiák
alkalmazásával pálinkát
tőz.

4. Ismeri a lepáľlás elvé|
folyamatát, technológiáit. A
különböző lepáľlók r észeit,
működését. Az eIő, közép
és utópáľlat elválasztás
jelentőségét. A páľlat
finomítás technológiáját

Értően aIkalmazza a
pá|inkafőzés haľmónia
teremtő műveleteit,
pihenteti a pálinkát.
Pálinkát bíľál.
Figyelemmel kíséri a
pálinkaharmónia
kialakulásának menetét.

5 Ismeri a pálinkák analitikai
ösSZetételét,
aľomakomponenseiĘ az
érlelés, píhentetés alatt
végbemenő fizikai és
kémiai változásokat' Ismeľi
a párlatok organoleptikus
v ízs gáIatának men e tét,
éľtékelési módszereit.

Alkalmazza a pálinka
tisztítási és stabilizálási
technológiákat;
Fejtőľendszeľt állít
össze, pálinkát fejt, sziir.
Kiszámolja a szükséges
szíirőanyag
mennyiségét, összeállítja
és előkészíti a
szűrőgépeket, szűtési
rendszeľeket'
Alkalmazza a

stabilizálási
technológiákat.
Összeszereli a szükséges
rendszerekel, Fejt,
szűľést végez.

6 Ismeri a pálinka tisztítási,
stabilizálási metódusok
(fejtés; sziirés;
hidegkezelés) technológiai
szerepét, a végrehajtás
módját előnyei|
hátľányait. Ismeri a
szükséges berendezések
jellemzőit és használatát.
Alapszinten ismeľi a szíirés
elméletét, a sziirőgépek
használatát.

Minőségoľientált
szemléletmóddal
figyelemmel kíséľi az
eľjesztés és lepáľlás,
desztillálás folyamatát

Töľekszik a

pontosságľa,
szakszerűségľe.
Elkötelezett és

körültekintő a
szakteľületén végzett
munkája irán|
pontosan betartja a
technológiai
előíľásokat,
utasításokat.

Töľekszik a külonböző
segéd és

kezelőanyagok,
sziirőanyagok,
tisztítószeľek
gazdaságos
hasznáIatára.
Tudatosary
odafigyelőery a

környezeti terhelést
figyelembe véve végzi
tevékenységét. Nyitott
az új technoIőgiák,
kezelőanyagok
alkalmazására'
Törekszik a

kiválásoktól mentes,
stabil páľlat
előállítására. TöľeksziĘ

a technológiai
utasítások, a
feldolgozógépek
kezelési és

karbantaľtási
utasításában foglaltak
és a munkavédelmi
szabályok pontos
követésével és

maľadéktalan
betaľtásával végzi.

Felelősséget vállal a

munkája
pontosságáért'
Együttműködve és
önállóan dolgozik.
Munkáját a

technológiai utasítások,
és a munkavédelmi
szabályok pontos
kĺivetésével és

maradéktalan
betartásával
Munkáját vezetőí
utasítás alapján végzi.
Ellenőľzi a
műveleteket. Képes az
önellenőľzésľe.
Felelősen dolgozik a
használt segéd és

adalékanyagokkal.
Kiválás, illat és ízhiba,
betegség megjelenése
esetén a munkahelyi
vezetőnek jelzi azokat
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Pálinkakészítő

hogy a termék hibák,
betegségek kialakulását
elkerülje, szükség
esetén azokat kijavítsa.

Kreatív, nyitott a közös
munkáľa kész.
Csopoľtmunkában
konstruktív,
koopeľatív.

Törekszik az előkészitő
és palackozási
műveletek minél
gondosabb elvégzésére.
Nyitott az új
palackzáľási
technológiák felé.
Tevékenységét
pľoaktívan végzi'

Yezetői útmutatás
alapjár1 de önálló
javaslatokat is
megfogalmazvavégzi a
harmónia
kialakításával
kapcsolatos
tevékenységeket.

Megfontolt döntést
hoz, ha be kell
avatkozni az e\őkészitő

' és palackozási
folyamatokba.
Önállóan kezeli a
teľmeléshez szükséges
szoftvereket.
Felelősséget vállal
elvégzett munkájáéľt'
Címke készítésénél
javaslatokat fogalmaz
meg a kinézetre és a

taľtalomra
vonatkozóan.

Méľési eredményei
alapján vezetőí
segítséggel dönt a
lehetséges technológiai
Iépésekről. A műszerek
használati útmutatóját
önállóarr, vagy
segítséggel idegen

Technológiai céltól
függően éľleli a pálinká|
páľlatot. Az éľleléshez,
táľoláshoz szükséges
edényt szakszerűen
tisztít1a, kezeli. Fahoľdót
mos, darabhoľdót méľ,
Nyomon követi, előíľás
szerint detektálja a
pálinka érésének
folyamatát. A pálinka
fejlődésének
követéséhez mintát vesz.
Felismeľi, azonosítja a
nem kívánatos
kiválásokat, illat és
izhib ákat, b ete gs é g e ke|
kezeli azokat.
Figyelemmel kíséri a

7 Tisztában van a különböző
érlelési módszerek soľán
végbemenő érési
folyamatokkal, fizikai és
kémiai változásokkal.
Ismeri a fontosabb
tárolóedények és
külonleges érlelési
módozatok párlat
minőségľe gyakoľolt
hatásait, előnyeit,
hátľányait.Ismeri a
fahoľdóĘ saválló
acéltaľtályok tisztításának,
fertőtlenítésének módjait,
ismeri a pálinkában
előforduló jellemző
kiválásokat.

Előkészíti a pálinkát a

töltéshez. Különböző
módszerekkel,
technikákkal pálinkát
palackoz és kiszeľel.
Kikeľesi a
teľmékleíľásokban,
élelmiszeľkc!,nyvben
megfogalmazott egyéb
elvárásokat. Kľeatívan,
esztétikusan megtervezi
a cĺmkét.

8 Ismeri a pálinka töltést
megelőző műveleteket,
azonosítani tudja a

megengedett adalék-
segéd- és kezelőanyagokat.
Átfogóan ismeri a

palackozási technológiák
műveleteit, beľendezéseit: a
kézi- és gépi töltést - a
gyűjtőcsomagolás,
egységľakomány
képzésének lehetőségeit - a
tároIási feltételeket'
Felismeri a palackozás
soľán felmeľülő kľítikus
pontokat. Ismeri a címkék
kötelező taľtalmi elemeit.

9 Vizsgálatai, méľései
alapján jut el a
technológiai
döntésekhez. A
pálinkafőzési
technológia követése
éľdekében analitikai
méréseket érzékszervi
vizsgá1atokat végez.

Ismeľi a párlatanalízis
vizsgálatí módszeľei| azok
kémiai hátteľét. A méľt
éľtékeket összeftiggéseiben
kapcsolni tudja a
technológiai feladatokhoz.

Igényes azálta|a
elvégzett munkára.
Toľekszik a pontos
munkavégzésľe és

dokumentációra.
Nyitott az analitikában
megjelenő új
beľendezések
aIkalmazására'

FOCUS oktatási Kft' (E 12020 l 000152)
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Képzésipľogľam megnevezése: Pálinkakészítő

Kezeli az analitikai méľő
műszeľeket.

Szakszeľűen kezeli a

pálinka készítés soľán
keletkezett
mellékteľmékeket és
hulladékokat.

10 Ismeľi a pálinkafőzési
mellékteľmékekľe
vonatkozó jogszabályokat.
Ismeľi a kezelésükre
vonatkozó eljárásokat, az
újľahasznosítás
technológiáit'

Balesetmentesen kezeli,
tizemelteti a

páIinkafőzésben és a
lepáľlóüzemben
használatos alapvető
eszközĺiket, gépeket,
berendezéseket. Elvégzi
a szükséges tisztítási és
kaľbantartási
f eladatokat' Használja a
baleset-és
munkavédelmi
eszközöket,
védőľuhákat.

1.1 Ismeľi az ágazati és
áItalános baleset-, tűz-,
éľintésvédelmi előírásokat,
ľendelkezéseket. Ismeľi az
alkalmazott technológia és
hozzá tartoző gépĺ
beľendezések munka-,
baleset-, és érintésvédelmi
előíľásait.

Higiéniai szabályokat
alkalmaz a p áIinkaÍőz(5
üzemben és a
pálinkakészítés soľán

1.2 Ismeľi az
élelmiszerág azatra
vonatkozó, és az áItalános
higiéniai előírásokat,
ľendelkezéseket, a Jó
Higiéniai Gyakorlat (GHP)
szerinti

Minőségbiztosítási
szabályokat alkalmaz a
pá|inkaÍőző üzemben és
a pálinkakészítés során.

13 Ismeľi a HACCP ľendszeľ
alapelveit, alkalmazásának
módját az online HACCP
(e-HACCP) ađta
lehetőségeket. Ismeri a
p áIinkaf ő zésre vonatkozó
)ó Termelési Gyakorlatot
(GMP).Ismeľi a
minőségiľányítással és
éIelmiszeľbiztonsággal
kapcsolatos
szabványľendszereket.

Törekszik a szelektív
hulladékgyűjtésľe, a
keletkező hulladék
mennyiségének
csökkentéséľe. Belátja a

köľnyezetvédelem
fontosságát, toľekszik a
környezetteľhelés és az
ökológiai lábnyom
minimalizálásáľa.
Érdeklődik a
keletkezett
mellékteľmékek
felhasználása, új

iľánt.
Töľekszik a biztonságos
munkavégzésre.

Törekszik az üzemi és a
személyi higiéniai
kapcsáry azelvárt
biztonsági szempontok
betaľtására.

éľtelmezni, a
műszereket beüzemelni
onállóan kezeli a

keletkezett
mellékteľmékeket és
hulladékokat.
Felelősséget vállal a

veszélyes hulladékok
(vegyszeľek, páľlási
moslék) szakszeľíi
kezeléséľe.

Munkahelyén betartja
és betartatja a

munkavédeImi
előírásokatl

Munkahelyén betaľtja
és betartatja a személyi
és munkahelyi
higiéniáľa vonatkozó
eIőíľásokatl

Töľekszik a biztonságos
munkavégzésre és a
higiénia minél nagyobb
fokú betartásáľa'
Belátja a HACCP
ľendszeľ
alkalmazásának
fontosságát. Szem előtt
tartja a digitalizáció
adta lehetőségeket.

Egyszeľílbb,
begyakorlott
kaľbantaľtási
feladatokat önállóan
végľehajt. Döntést hoz
arról, hogy a
beazonosított hiba
önállóan javítható-e.
E gy s zeriibb ha s zn ál ati
utasítást segítséggel
idegen nyelven is
megért. Önállóan
HACCP

6FOCUS oktatási KÍt. (E l 2020/0001 52) Szignó 
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Képzési megnevezése: Pálinkakészítő

dokumentumokat
vezet.

L4 Alkalmazzaa vonatkozó
hatályos j o gszab á7y okat,
ľendelkezéseket, a

Jövedéki töľvényt és az
Élelmiszerkönyvi
teľmékleíľásokat. Vezeti
a szükséges hivatalos
nyilvántaľtásokat, a
szakmai adminisztrációt.

Ismeľi a vonatkozó
hatályo s jo gs zab ály okat,
ľendelkezéseket, a Jövedéki
töľvényt és a vonatkozó
hatályos Élelmiszeľkönyvi
termékleíľásokat.

Töľekszik az igényes
precíz adminisztľáció
vezetésľe. Pontosan
vezeti a szükséges
megkövetelt papíľ
alapú vagy on_line
nyilvántaľtási
ľendszeľeket.

Munkahelyén betaľtja
és betaľtatja a hatályos
jövedéki és egyéb
szakmai előíľásokat!

3. A pľogľamba való bekapcsolódás és ľészvétel feltételei

alapfokú iskolai végzettség

Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges
Pályaalkalmassági vizsgá|at: nem szükséges

SzĹikséges (2013. évi L)o(uI. töľvény 13. $ ďapjrán)

Szükséges (2013. évi Do(uI. töwény21".$ alapjrán)

Haladási napló, képzésben tésztvevő felnőtt által aláíľt jelenléti
ívek

A megengedetthiiányzás mértéke az összs őraszámlO% -a.
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Képzési am megnevezése: Pálink akészítő

3.10. Egyéb feltételek Előzetes fudásméľéssel beszámíthato, hogy a képzésre jelentkező
dokumentumokkal nem igazolt tanulmányai vagy megszerzett
gyakoľlati tapaszta|atai alapján képes-e a képzés soľán
elsajátítandó tananyagegység követelményeinek teljesítéséľe,
amelynek eľedményeként a követelmények megÍelelő szintíj
teljesítése esetén a tananyagegység elsajátításáľa iľányuló képzési
ľész alól a képzésľe jelentkezőt fel kell menteni.

Előzetesen megszerzett tudás beszámíthato, amennyiben a képzésľe
jelentkező dokumentummal igazoIja koľábbi tanulmányainak
meglévőségét amelynek eredményeként a tananyagegység
elsajátításiáľa írrányuló képzési ľész alól a képzésre jelentkező
felmentést kaphat a képzőtőI'

Az e|őzetes fudásmérés az adott tananyagegységben megszeľezhető
kompetenciákľa teľjed ki, melyet szóbeli kéľdések éslvagy gyakoľlati
feladatok megoldásán keľesztl'il mértink fel képzési ľészenként
(tananyagegységenként).

Megszerezhető minősítések: ,,Megfelelt" vagy ,,Nem felelt meý,
,,Megfelelť' minősítéshez tartoző követelményszint: Legalább 51%-ot
elérő eľedmény,

4. Tervezett képzési idő

4.1. osszes őtaszár:. 300 óra

5. A tananyagegységek

A tananyagegység megnevezése terjedelme

5.1. Élelmiszerbiztonság, higiénią minőségbiztosítás 32 ora

5-Ż. Pálinkagyáľtás I' 1'48 óra

5.3. Pálinkagyártás II. 72 óra

5.4. Csomagolás, palackozás 24 &a

5.5. Adminísztrációs és jogi ísmeretek Ż4 &a
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Képzési megnevezése: Pálinkakészítő

5.1. Tananyagegység

Élelmiszerbi ztonság higíénia, minőségbiztosítás

A Résztvevők sajátítsák el a tananyagegységalapvető ismeľeteit, elméleti
tudásanyagát, ameý mega|apozza az alapvető gyakoľlati ismeľetek tudatos
ďkalmaziísáĘ a higiénikus, biztonságos munkavégzest.

Munkavédelem
A biztonságos munkakezdés feltételei
Védőeszközok, balesetek, elsősegélynýjtás
Foglďkozasi áľtďmak, betegségeĘ
Tűzvédelem, éľintésvédelem, előíľásoĘ szaba|yoĘ
Alapvető munkavédelmi jogszabályok
Felelősségvállďás a saját és a munkatiíľsak biztonsága éľdekében
Higiénia
Üzemi higiénią személyi higiénia
Előíľások, szabály oĘ élelmiszeľbiztonsági előŕrások
A nyeľsanyagtráľolás higréniájł a feldolgozas higréniája
Élelmiszeľekkel terjedő betegségek
Élelmiszerhigiéniai kockiázatok kiki.iszobolésą megelőzése
Tartósítási eljáľások
Takarítás: tisztítás, feľtőtlenítés
Tisztítő-, feľtőtlenítőszeľek és kovetelményeik
Rovaľ_ és rágcsálómentesítés
Az élelmiszeľek biztonságát megha tároző tény ezők
A leggyakoľibb kórokozók és toxinteľmelő mikľooľganizmusoĘ
jellemzésüĘ előfordulásuk, tt'inetek, megelőzési lehetőségek
Méľgező gombáĘ jellemzőiĘ előfoľdulásuĘ tünetek
Élelmiszeľ eľedetű megbetegedések, ételmérgezések előfoľdulásának helye
és megelőzése
A,,Jó higiéniai gyakoľlat" és a ,,Jő gyártásigyakoľlat,,
A gyáľtás soľán betaľtandó élelmi szetbiztonsági előíľások
Gépekľe, beľendezésekľe vonatkozó követelmények
Szennyvízkezelés
Hulladékkeze|és, veszélyes hulladékok kezelése
Köľnyezetvédelmi előíľások
Dolgozókľa vonatkozó előíľások
A HACCP jelentésą jelentősége lépései, a kľitikus pontok szabályozási
lehetőségei konkľét példákon keľeszttil
Az élelmiszeľbiztonsági ľenđszerekhez kapcsolódó ellenőľző lapok típusai
A dokumentálás folyamata
A dokumentumok kezelése
Nyomon kovethetőség

használatos

3Żőra
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Képzési megnevezése: Pálinkakészítő

Képzési módszeľek fľontiílis és inteľaktív oktatás, egyéni-, paľos és
csoportmunka

Munkafoľmiík Előadás, szemléltetés, bemutatás, foontĺílis ismeľetátadás
Gyakoľlati feladatmegoldás, PĘektmunka
Ellenőľzés: megfigyeléssel ellenőľzi az oktató, a ľésztvevők folyamatos egyĹitt
haladását a feladatok megolđásában.

Értékelés: szóbarl,a feladat megvalósításának heĘssége ésminősége szerint.

5.2. Tananyagegység

Pálinkagyártás I

A Résztvevők sajátítsrík el a tananyagegység alapvető ismeľeteit, elméleti
tudásanyagát amely megalapozza az alapvďő gyakoľlati ismeretek tudatos

a

Gyümölcspálinka-gyáľtás alapanyagai
Gyümölcsök előkészítése, cefľekészítés
Cefľekészítés
Lepáľlás, finomítás
Pálinka éľlelés, táľolás
Pálinka kiszeľelése

148 őra

Képzesi módszerek fľontĺilis és interaktív oktatás, egyéni-, paľos és
csopoľľmunka

MunkaÍoľmiík Előadás, szemléltetés, bemutatás, foontiá]is ismeretátadás
Gyakoľlati feladatmegoldás, Pľojektrnunka

Ellenőľzés: megfigyeléssel ellenőľzi az oktatő, a ľésztvevők folyamatos együtt
hďadását a feladatok megoldásában.

Éľtékelés: szőban,a feladat megvalósításának helyessége és minősége szeľint'

FOCUS oktatási Kft. (E/2020/000152) 10 Szignó(1



Pálinkakészítő

5.3. Tananyagegység

5.3.1 Pálinkagyáľtás II.

5.3.2. sajátítsák el a tananyagegység alapvető ismeretei! elméIeti
tudásanyagát, amely megaIapozza az a\apvető gyakoľlati ismeľetek tudatos
alkalmazásá! a pálinkagyártás technológiai ismeretei! gépei! beľendezéseig

lati ismereteit.

A Résztvevők

5.3.3. Gyümölcspálinka-gyáľtás technológiáj a
Gyümölcs- és boľgazdasági alapanyagok jellemző tulajdonságai
Alapanyagok átvételének és tárolásának feltételei
Válogatás, osztályozás célja, elve és módjai
Mosás, szár-, mag-, héjeltávolítás
Apľítás célja, módjai, alkalmazása
Vízkezelés és vízsziirés célja, módja
Lényerés és létisztítás célja, módjai, a műveletek alatt lejátszódó
fo11'apą1op

Gyümölcscefľe készítés célja' módja
Gyümölcscefre erjesztése
Lepáľlás, finomítás
Eľjesztés alatt végbemenő változások
Lepáľlás célja, módja, a műrleletek alatt lejátszódó folyamatok
Deľítését, sz'űrés, teľmészetes éľlelés

Cyümölcspálinka-gyártás gépei, beľendezései
Előkészítő műveletek gépei, berendezései
CeÍr ézés, eľjesztés gépei, beľendezései
Lepáľlás, finomítás gépei, berendezései
BeÍe1ező gyáľtási műveletek gépei, beľendezései

Gyümölcspálinka-gyáľtás gyakoľlata
Cyümölcsök előkészítése, cefľekészítés
Eľjesztés
Lepárlás, finomítás
B eÍejező gy ár tási mű vel etek
Gépek, berendezések napi kaľbantaľtása, tisztítása
Alapanyag, gyártáskozi és készteľmék ellenőrzési vizsgálatok

5.3.4. Terjedelme 72őra

5.3.5. Képzési módszerek: ŕrontáIis és interaktív oktatás, egyéni1 paľos és
csoportmunka

Munkafoľmák: Előadás, szemléltetés, bemutatáą fľorrtális ismeretátadás
Gyakoľlati feladatmegoldás, Projektmunka

Ellenőrzés: megfigyeléssel ellenőľzi az oktatő, a ľésztvevők folyamatos együtt
haladását a feladatok megoldásában.

Éľtékelés: szobaĺl, a feladat megvalósításának helyessége és minősége szerint.

s.3.6.
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Képzési megnevezése: Pálinkakészítő

5.4. Tananyagegység

Csomagolás, palackozás

A Résztvevők sajátítsiík el a tananyagegység ďapvető ismereteit, elméleti
tudásanyagáĘ amely meg alapozza az alapvďő gyakorlati ismeľetek tudatos

ismereteit.ďkďmazását, a es
Csomagolóanyagok előkés zitése, készítése
A csomagolóanyagok fajtái, jellemzői
Az egyes csomagolóanyagok előnyei, hátrányai
A csomagolóanyagok követelményei
A csomagolóanyagok köľnyezetre gyakoľolt hatásai
A fogyasztői, gy(ijtő- és szállítói csomagolás jellemzői
Az egyes csomagolási módok jellemzői
A csomagolóanyagokkal szembeni elváľások
A csomagolás és a teľmék mínősége közötti összefüggés
A palackmosás folyamata, alkalmazott paraméteľek
A palackmosógép felépítése, működése
ý palackoĘ dobozok előkészítése
Csomagolási segédanyagok
A csomagolási segéđanyagok jellemzői, felhasználásuk
A csomagolási segédanyagok tárolása
Palackok előállítása
A palackok előállításának módjai, folyamatai
Palackozás
Palackfejtés
Palackok zárása
Címkézés, jelölés
A címkék fajtái, jellemzőik, a címkézés, jelölés feladata, jogszabályielőíľásai
A címkézés folyamata
A címkézőgépek felépítésą működése
A termék jelcilése, nyomon követhetősége
Jovedéki teľmékek jelölése
E gységrakomiíny képzése
Az egy ségr akomány képzésének előnyei
Az
Ż4őra

Képzesi módszeľek frontalis és inteľaktív oktatás, egyéni7 piáľos és
csopoľtrnunka

Munkďoľmák Előadás, szemléltetés, bemutatás, fľontiílis ismeľetátadás
Gyakoľlati feladatmegoldás, Pľojektrnunka

Ellenőľzes: megÍigyeléssel ellenőľzi az oktatő, a ľésztvevők folyamatos együtt
hďadrísát a feladatok megoldásában.

Éľtékelés: szaban',a feladat megvalósításiának helyessége ésminősége szeľint.
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Képzési megnevezése: Pálinkakészítő

5.5. Tananyagegység

Adminisztrációs és jogi ismeľetek

A Résztvevők sajátítsłík el a tananyagegység ďapvető ismereteiĘ elméleti
tudásanyagát, ameĘ meg a|apozzaaz alapvető gyakoľlati ismeretek tudatos
ďkďmazáság a nyilviántaľtások vezetését, jovedéki teľmékek kezelésének
ismeľeteit.

Jogi ismeretek
Üzemi nyilvántaľtások
A jövedékitörvény
Az adókötelezettség az eľjedésipaľi jövedéki teľmékek, ab&főzéste és
magánÍőz'ełe vonatkozó szabályoĘ a zĄegy fe|adata, azĘegyköteles jövedéki
termékeĘ a jövedéki el-lenőľzésre vonatkozó szabályok
A jcivedéki adő alĘa, azadő méľtéke, a jövedéki ellenőľzésľe vonatkozó

termékleírások

szabá|

24&a

Képzési móđszeľek frontiflis és inteľaktív oktatás, egyéni-, piáľos és
csopoľtmunka

Munkaformiák Előadás, szemléltetés, bemutatás, fľontĺílis ismeľetátadás
Gyakoľlati feladatrnegoldás, Pľojektmunka

Ellenőľzés: megÍigyeléssel ellenőrzi az oktatő, a ľészťvevők folyamatos egytitt
hďadását a feladatok megoldásában.

Éľtékelés: szaban,a feladat megvďósításiának helyessége és minősége szerint.

6. Csopoľtlétszám
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Képzési megnevezése : Pálinkakészítő

7. Aképzésben ľészt vevő teljesítményét éľtékelő ľendszeľnek leírása

7 .L. Képzés kiizbeni értékelés:

A fejlesztő éľtékelés SzeľePe/ hogy a képzésben ľésztvevők fejlődését támogassa, a tanulási igényeket pontosítsa, az
oktatók tanulásszeľvezési feladatait segítse.

A képzés közbeni fejlesztő éľtékelés módjai:

Visszakérdezés, gyakoľlati feladatmegoldás, képzésben ľésztvevő visszajelzései, beszé1getés.

A fejlesztő értékeléshez nem taľtozik mínősítés, a tanulási és tanítási folyamatoka t szotgáIja.

Az értékelés szóban töľténik, a feladat megvalósításának helyessége és minősége szeľint.

7 .2. Résztv evő záľóéľtékelése:

A Résztvevő záĺőértékelése a tananyagegységekzfuő számonkérésével töľténik.
Az egyes tananyagegységek képzésének lezárását követően a képzésben ľésztvevőnek záro számonkérésen kell ľészt
vennie.

A zárő számonkéľések feladatsorait a képzési pľogľammal összhangban a szakmai képzést folytató intézmény állítja
ossze, a képzésben ľészt ver'ő oktatók feladata a képzési Program egyes tananyagegységeinek tartalma szerint a
tananyagegységenkénti zárő számonkérések összeá1lítása.

A zárő szárnonkérések foľmái:
- íľásbeli vagy interaktív, éslvagy
- projektfeladar

A tananyagegység megnevezése A zárő számonkérés formája időtaľtama

írásbeli vagy inteľaktív 20 perc
P I. írásbeli vagy interaktív 20 perc

II. pľojektfe1adat 60 perc
projektfeladat 30 peľc

Adminisztľációs és ismeretek íľásbeli vagy inteľaktív 20 perc

Megszeľezhető minősítések: ,,Megfelelt" \'agy ,,Nem felelt meg,,

,,Megfelelt" minősítésheztaľtozo követelményszint tananyagegységenként: Legalább  l%-otelérő eredmény.

,,Nem felelt meg" minősítés (0 _ 40% -os eľedmélry között) esetén lehetőséget bíztosítunk a sikeľtelen záró éľtékelés
egyszeľi megismétlésére. Az ismétlés alkalmával is sikertelen záro számonkéľés esetén a képzést ismételni szükséges.

A zárő számonkéľések helyszíne: A képzés helyszíne

A zátő számonkéľések dokumentumai:

- írásbeli vagy inteľaktív számonkérés esetén: feladatlap, javítási-éľtékelési útmutató, eľedményeket cisszesítő ív
- pľojektfeladat esetén: feladatkiíľás, eľedményeket cisszesítő jegyzőkonyv'

A záro számonkérések eľedményei a tanfolyami naplóban kerülnek rögzítésľe.
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Képzési megnevezése: PáIinkakészítő

8. A képzésről, aképzés egyes tananyagegységeinek elvégzéséľő]r sző]rő igazotáskiadásának Íeltételei
8.1.

A képzés elr'é$zéséľől szóló ígazolás:,,TanúsítvánY", Í\ely a FAR rendszeréből keľül letöltésľe
A képzés elvégzéséről szóló igazoIás kiadásának feltételei

- Az összes őtaszámmaximum Z}%-rolvaló hiányzás
- Megfelelt minőSítésű zaľó éľtékelés
- A felnőttképzési szeľződésben szereplő feltételek teljesítése

8.2.

A képzés egyes tananyagegységeinek elvégzéséľől szóló igazo\áskiadásának feltételei
- Az összes tananyagegység elr,égzéséľől szőlo igazolás: ,,Tanúsítvány" , amely a 8.1. szeľint keľül kiadásra
- A Résztver'ő által ľészben teljesített záro számonkéľések esetén: ,,Igazolás" a tananyagegységet záró sikeľes

számonkéľésről
Az osszes őraszám maximum 2}%-rolvaló hiányzás
Megfelelt minősítésű zaľó számonkéľés
A felnőttkép zési szerződésben szereplő feltételek teljesítése

9. A képzési progľam végľehajtásához szükséges feltételek

9.1 Személyi feltételek A képzés elméleti ľészének oktatása esetén
- a képzési tartalomnak megfelelő szakos tanáľi szakképzettséggel,

erurek hián1,{!ąn
- a képzési tartalomnak megfelelő felsőfokú végzettséggel és

szakképzettséggel r.agy
- felsőfokú végzettséggel és a képzés tanulmányi teľületének megfelelő

szakképesítéssel, vagy
- a képzés tanulmárryi teľületének megfelelő szakképesítéssel' oktatói

szakképesítéssel és legalább ötéves szakmai gyakoľIattal ľendelkező
oktatók
A képzés gyakoľlati ľészének oktatása esetérr

- a képzési tartalomnak megfelelő felsőfokú végzettséggel és
szakképzettséggel,

- lĺaEY a képzés tanulmányi teľületének megfelelő szakképesítéssel és
legalább otérzes szakmai gyakoľlattal ľerrdelkező oktatók

9.1,.1 Személyi feltételek
biztosításának módja

ElméIeti és gyakorlati oktatókkal kötött megbí zási szeľződés, vállalkozási szeruőd,és,
munkaszerződés, vagy egyéb, a feladat ellátására iľanyuló jogviszony alapján.

9.2. Táĺgyi feltételek Gyümölcsfe|dolgozás, cefľekészítés gépei, eszközei;
A cef reeľjes ztés eszkőzei, berendezései;
A pálinkafőzés, Iepárlás, párlat tisztítás gépei, beľendezéseí, eszkozeĺ;
Technológiai hideg és melegeneľgia (hűtőrendszer és kazán)
A párlatfejtés eszközei;
Speciális lepáľlási méľőműszeľek;
A pálirrka szűľési rendszeľnek eszközei;
PáIinkaéľIelés, táľolás, kezelés eszközeí;
A pálinkavizsgálatnak analitikai eszközei és beľendezései, műszeľei;
A pálinka palackozás gépei, berendezéseí, eszkozei;
Kézieszközök, szeľs zámok
Higiéniai eszközök
Munkavédelmi eszközök
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Képzési megnevezése: Pálinkakészítő

Gyakoľlati heýszínt és eszközöket
képzest folytató szervezettel kötött

a képző intézmerry bi ztosi\a éslvary a gyakoľlati
szełződés (rasználati jog vagy berleti
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:Pálinkakészítő

Az előzetes minősítés ténye

Szakéľtő nyilatkozata: A képzési Program előzetes minősítése

Hatvan
Az előzetes minősítés a: 2022. november 23.

Kľiston-Pócsik Józsefné
Az előzetes minősítést végző fehrőttképzési szakéľtő :1FsZl20Ż01000226
n vántartási száma:
F elnőttkép zésí sz akér tő aIáír ás a:

(papíralapú képzési program esetében) Ll

A képzési Pľogram előzetes minősítését követően a felnőttképzési szakértő a képzési programmal
kapcsolatban további - a képzésipľogram előzetes minősítését éľintő, azt módosító vagy kiegészítő -
megállapításokat nem tehet.
Az előzetesen minősített képzési progľamot a felrrőttképző képviseletére jogosult személynek - a képzési
Program utolsó oldalán - alá kell íľnia.
A felnőttképzési szakértő avizsgálatot követő megállapításait tartalmazó szakértőívéleményt írásban
közli a feJ:rőttképzővel.
A fetnőttképző az eIőzetes minősítés alapját képezó, szakértőivéleményt a képzési progľamhoz
mellékeli.
A képzés Pľogľam módosítása esetén a felnőttképzőnekel kell végeztetrrie a módosított képzési Program
előzetes minősítését.
F elnőttképző képviseIetére j o gosult személy alálĺ ása:

Az előzetes minősítés

Az elozetes minősítést szakértő neve
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sZAKÉRTŐI vÉr,rľĺÉľv

Alulírott Kľiston-Pócsik Józsefné szakértő (Szakértői nyilvántaľtási szám:
FszlŻ020l000226) megállapítom, hogy a FOCLJS oktatási Kft. Cím: Budapest,
Fľangepá n u. 7, 7 13 9, engedélys záma: El 2020 l O00 1 5 2
által b enyuj tott P á1 ink akészítő szakképesítés

o képzési program tartalma megfelel a Felnőttképzésľől szóló ŻOl3 évi
LXXVII. töľvényben, továbbá a SzakképzésrőI szőlő 2OI9. évi LXXX.
törvényben és a szal<képzésről szóló torvény végľehajtásáľól szóló I2lŻ02O.
(II. 7.) koľmányľendeletben foglaltaknak,

. képzési programban meghatźrozott tartalommal, feltételekkel és módon,
valamint a képzéssel éľintett célcsopoľt számtłramegszere zhetőka képzési
pro gramban megj elolt kompetenciák.

o A képzési program foľmailag megfelelő

Minősítés helye: Hatvan
Minősítés dátuma: 2022. november 23.

,/,
Kľiston- Józsefné


