
 

 

 

 

 

Szakma: CUKRÁSZCUKRÁSZCUKRÁSZCUKRÁSZ    
Szakképzés típusa:    8. évfolyam8. évfolyam8. évfolyam8. évfolyam    utáni középfokú szakképzésutáni középfokú szakképzésutáni középfokú szakképzésutáni középfokú szakképzés    

OKJ szám: 34 811 0134 811 0134 811 0134 811 01    
Elméleti tananyag súlya: 33330000    %%%%    
Gyakorlati tananyag súlya: 77770000    %%%% 

Képzési idő: 3333    évévévév 
Nyári gyakorlat ideje: 9. évfolyam után 140 óra, 10. évfolyam után 140 óra9. évfolyam után 140 óra, 10. évfolyam után 140 óra9. évfolyam után 140 óra, 10. évfolyam után 140 óra9. évfolyam után 140 óra, 10. évfolyam után 140 óra 
Előfeltétel: egészségügyi alkalmasságegészségügyi alkalmasságegészségügyi alkalmasságegészségügyi alkalmasság 

Szintvizsga: vanvanvanvan  
Komplex szakmai vizsgára bocsátás feltétele:  

• az iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési kerettantervben meghatározott tantárgyak teljesítése az iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési kerettantervben meghatározott tantárgyak teljesítése az iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési kerettantervben meghatározott tantárgyak teljesítése az iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési kerettantervben meghatározott tantárgyak teljesítése     

Munkaterület leírása: 
• A cukrász szakember a cukrászatbanA cukrász szakember a cukrászatbanA cukrász szakember a cukrászatbanA cukrász szakember a cukrászatban, cukrászüzemben, fagylaltozóban a termelési tevékenységeket végzi,, cukrászüzemben, fagylaltozóban a termelési tevékenységeket végzi,, cukrászüzemben, fagylaltozóban a termelési tevékenységeket végzi,, cukrászüzemben, fagylaltozóban a termelési tevékenységeket végzi,    

felelős a technológiai, higiéniai, munkavédelmi szabályok betartásáért.felelős a technológiai, higiéniai, munkavédelmi szabályok betartásáért.felelős a technológiai, higiéniai, munkavédelmi szabályok betartásáért.felelős a technológiai, higiéniai, munkavédelmi szabályok betartásáért.    

• A szakképesítéssel rendelkező képes:A szakképesítéssel rendelkező képes:A szakképesítéssel rendelkező képes:A szakképesítéssel rendelkező képes:    
o saját munkáját megszervezni,saját munkáját megszervezni,saját munkáját megszervezni,saját munkáját megszervezni,    
o élelmiszer előállítás higiéniai alapkövetelményeinélelmiszer előállítás higiéniai alapkövetelményeinélelmiszer előállítás higiéniai alapkövetelményeinélelmiszer előállítás higiéniai alapkövetelményeinek betartásával korszerű táplálkozáshoz ek betartásával korszerű táplálkozáshoz ek betartásával korszerű táplálkozáshoz ek betartásával korszerű táplálkozáshoz 

mindjobbanmindjobbanmindjobbanmindjobban    
o igazodó cukrászati terméket készíteni,igazodó cukrászati terméket készíteni,igazodó cukrászati terméket készíteni,igazodó cukrászati terméket készíteni,    
o cukrásztechnológiai alapműveleteket végezni,cukrásztechnológiai alapműveleteket végezni,cukrásztechnológiai alapműveleteket végezni,cukrásztechnológiai alapműveleteket végezni,    
o cukorkészítményeket előállítni,cukorkészítményeket előállítni,cukorkészítményeket előállítni,cukorkészítményeket előállítni,    
o bevonó anyagokat készíteni, felhasználni,bevonó anyagokat készíteni, felhasználni,bevonó anyagokat készíteni, felhasználni,bevonó anyagokat készíteni, felhasználni,    
o cukrászati félkészcukrászati félkészcukrászati félkészcukrászati félkész----    és késztermékeket és bevonóés késztermékeket és bevonóés késztermékeket és bevonóés késztermékeket és bevonóanyagot készíteni,anyagot készíteni,anyagot készíteni,anyagot készíteni,    
o uzsonnasüteményeket készíteni,uzsonnasüteményeket készíteni,uzsonnasüteményeket készíteni,uzsonnasüteményeket készíteni,    
o kikészített süteményeket készíteni,kikészített süteményeket készíteni,kikészített süteményeket készíteni,kikészített süteményeket készíteni,    
o fagylaltokat készíteni,fagylaltokat készíteni,fagylaltokat készíteni,fagylaltokat készíteni,    
o bonbonokat készíteni,bonbonokat készíteni,bonbonokat készíteni,bonbonokat készíteni,    
o alkalmi díszmunkákat a vendég kérésének megfelelően elkészíteni.alkalmi díszmunkákat a vendég kérésének megfelelően elkészíteni.alkalmi díszmunkákat a vendég kérésének megfelelően elkészíteni.alkalmi díszmunkákat a vendég kérésének megfelelően elkészíteni.    

Tanulmányai során elsajátítja az alábbi ismereteket, modulokat: 
• 10044100441004410044----12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem    

• 10045100451004510045----12 Gazdálkodás12 Gazdálkodás12 Gazdálkodás12 Gazdálkodás    

• 10046100461004610046----12 Szakmai idegen nyelv12 Szakmai idegen nyelv12 Szakmai idegen nyelv12 Szakmai idegen nyelv    

• 10048100481004810048----12 Ételkészítés alapjai12 Ételkészítés alapjai12 Ételkészítés alapjai12 Ételkészítés alapjai    

• 10049100491004910049----12 Konyhai kisegítés12 Konyhai kisegítés12 Konyhai kisegítés12 Konyhai kisegítés    

• 10075100751007510075----12 Ételkészítés12 Ételkészítés12 Ételkészítés12 Ételkészítés    

• 11497114971149711497----12 Foglalkoztatás I.12 Foglalkoztatás I.12 Foglalkoztatás I.12 Foglalkoztatás I.    

• 11499114991149911499----12 Foglalkoztatás II.12 Foglalkoztatás II.12 Foglalkoztatás II.12 Foglalkoztatás II.    

• 11500115001150011500----12 Munkahelyi egészség12 Munkahelyi egészség12 Munkahelyi egészség12 Munkahelyi egészség    és biztonságés biztonságés biztonságés biztonság    

Elhelyezkedési lehetőségek: 
• cukrászként cukrászdákban, cukrászüzemekben,cukrászként cukrászdákban, cukrászüzemekben,cukrászként cukrászdákban, cukrászüzemekben,cukrászként cukrászdákban, cukrászüzemekben,    vendéglátóvendéglátóvendéglátóvendéglátó    egységekben, vállalkozásoknál egységekben, vállalkozásoknál egységekben, vállalkozásoknál egységekben, vállalkozásoknál             

Továbbtanulási lehetőségek: 
• 2 év alatt érettségi 2 év alatt érettségi 2 év alatt érettségi 2 év alatt érettségi bizonyítvány megszerzése bizonyítvány megszerzése bizonyítvány megszerzése bizonyítvány megszerzése majd 2 éves majd 2 éves majd 2 éves majd 2 éves VENDÉGLÁTÁSVENDÉGLÁTÁSVENDÉGLÁTÁSVENDÉGLÁTÁS----SZERVEZŐ, VENDÉGLŐSSZERVEZŐ, VENDÉGLŐSSZERVEZŐ, VENDÉGLŐSSZERVEZŐ, VENDÉGLŐS    érettséérettséérettséérettségi gi gi gi 

utáni szakképzésbe kapcsolódásutáni szakképzésbe kapcsolódásutáni szakképzésbe kapcsolódásutáni szakképzésbe kapcsolódás    


