
 

 

 

 

 

Szakma: SZŐLÉSZSZŐLÉSZSZŐLÉSZSZŐLÉSZ----BORÁSZBORÁSZBORÁSZBORÁSZ    
Szakképzés típusa:    8. évfolyam8. évfolyam8. évfolyam8. évfolyam    utáni középfokú szakképzésutáni középfokú szakképzésutáni középfokú szakképzésutáni középfokú szakképzés    
OKJ szám: 34343434    541 06541 06541 06541 06    
Elméleti tananyag súlya: 33330000    %%%%    
Gyakorlati tananyag súlya: 77770000    %%%% 
Képzési idő: 3333    évévévév 
Nyári gyakorlat ideje: 9. évfolyam után 140 óra, 10. évfolyam után 140 9. évfolyam után 140 óra, 10. évfolyam után 140 9. évfolyam után 140 óra, 10. évfolyam után 140 9. évfolyam után 140 óra, 10. évfolyam után 140 óraóraóraóra 
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 végzett szakember a szőA végzett szakember a szőA végzett szakember a szőA végzett szakember a szőlészet területén ismeri a szőlőtermesztés gyakorlati fogásainak teljes feladatát, a lészet területén ismeri a szőlőtermesztés gyakorlati fogásainak teljes feladatát, a lészet területén ismeri a szőlőtermesztés gyakorlati fogásainak teljes feladatát, a lészet területén ismeri a szőlőtermesztés gyakorlati fogásainak teljes feladatát, a 

szőlészetben használt géppark működtetését, a szüret előkészítését, lebonyolítását. A borászati termék szőlészetben használt géppark működtetését, a szüret előkészítését, lebonyolítását. A borászati termék szőlészetben használt géppark működtetését, a szüret előkészítését, lebonyolítását. A borászati termék szőlészetben használt géppark működtetését, a szüret előkészítését, lebonyolítását. A borászati termék 
előállításának vertikumát a must kezelésétől egészen a forgalomba hozelőállításának vertikumát a must kezelésétől egészen a forgalomba hozelőállításának vertikumát a must kezelésétől egészen a forgalomba hozelőállításának vertikumát a must kezelésétől egészen a forgalomba hozott palackozott borig. Tisztában van a ott palackozott borig. Tisztában van a ott palackozott borig. Tisztában van a ott palackozott borig. Tisztában van a 
szőlőtermesztés, borászat gazdálkodási alapismereteivel és ugyanilyen szinten a borturizmus, a szőlőtermesztés, borászat gazdálkodási alapismereteivel és ugyanilyen szinten a borturizmus, a szőlőtermesztés, borászat gazdálkodási alapismereteivel és ugyanilyen szinten a borturizmus, a szőlőtermesztés, borászat gazdálkodási alapismereteivel és ugyanilyen szinten a borturizmus, a 
biogazdálkodás, biogazdálkodás, biogazdálkodás, biogazdálkodás,     a helyi borértékesítés és az adminisztráció szabályaival. a helyi borértékesítés és az adminisztráció szabályaival. a helyi borértékesítés és az adminisztráció szabályaival. a helyi borértékesítés és az adminisztráció szabályaival.     

• A szakképesítéssel rendelkező képes:A szakképesítéssel rendelkező képes:A szakképesítéssel rendelkező képes:A szakképesítéssel rendelkező képes:    
- a szőlőtea szőlőtea szőlőtea szőlőtermesztés alapfázisait elvégezni (metszés, zöldmunka, érés folyamatának ellenőrzése) rmesztés alapfázisait elvégezni (metszés, zöldmunka, érés folyamatának ellenőrzése) rmesztés alapfázisait elvégezni (metszés, zöldmunka, érés folyamatának ellenőrzése) rmesztés alapfázisait elvégezni (metszés, zöldmunka, érés folyamatának ellenőrzése)     
- a szüretet előkészíteni , a feldolgozást megszervezni , a bor erjesztését elvégezni a szüretet előkészíteni , a feldolgozást megszervezni , a bor erjesztését elvégezni a szüretet előkészíteni , a feldolgozást megszervezni , a bor erjesztését elvégezni a szüretet előkészíteni , a feldolgozást megszervezni , a bor erjesztését elvégezni     
- az újbort kezelni, javítani, készre kezelni , a palackozást megoldani az újbort kezelni, javítani, készre kezelni , a palackozást megoldani az újbort kezelni, javítani, készre kezelni , a palackozást megoldani az újbort kezelni, javítani, készre kezelni , a palackozást megoldani     
- a speciális bora speciális bora speciális bora speciális borkészítményeket előállítani készítményeket előállítani készítményeket előállítani készítményeket előállítani     
- laboratóriumi minőségbiztosítást végezni laboratóriumi minőségbiztosítást végezni laboratóriumi minőségbiztosítást végezni laboratóriumi minőségbiztosítást végezni     
- rendelkezni a szakmai feladatokhoz szükséges gépészeti ismeretekkel rendelkezni a szakmai feladatokhoz szükséges gépészeti ismeretekkel rendelkezni a szakmai feladatokhoz szükséges gépészeti ismeretekkel rendelkezni a szakmai feladatokhoz szükséges gépészeti ismeretekkel     
- elvégezni a szakmai adminisztrációt elvégezni a szakmai adminisztrációt elvégezni a szakmai adminisztrációt elvégezni a szakmai adminisztrációt     
- betartani a környezetbetartani a környezetbetartani a környezetbetartani a környezet----    és munkavédelmi előírásokat és munkavédelmi előírásokat és munkavédelmi előírásokat és munkavédelmi előírásokat     
- rendelkezni a bor forgalmazárendelkezni a bor forgalmazárendelkezni a bor forgalmazárendelkezni a bor forgalmazásához, a borturizmushoz és a bormarketing végzéséhez szükséges  sához, a borturizmushoz és a bormarketing végzéséhez szükséges  sához, a borturizmushoz és a bormarketing végzéséhez szükséges  sához, a borturizmushoz és a bormarketing végzéséhez szükséges  

alapismeretekkel alapismeretekkel alapismeretekkel alapismeretekkel     
- birtokában lenni egyéb italkészítési ismereteknek birtokában lenni egyéb italkészítési ismereteknek birtokában lenni egyéb italkészítési ismereteknek birtokában lenni egyéb italkészítési ismereteknek     
- szőlő metszésének teljes technológiáját ismerni szőlő metszésének teljes technológiáját ismerni szőlő metszésének teljes technológiáját ismerni szőlő metszésének teljes technológiáját ismerni     
- végrehajtani a szőlő telepítésének és pótlásának gyakorlatát végrehajtani a szőlő telepítésének és pótlásának gyakorlatát végrehajtani a szőlő telepítésének és pótlásának gyakorlatát végrehajtani a szőlő telepítésének és pótlásának gyakorlatát     
- a biogazdálka biogazdálka biogazdálka biogazdálkodás fő területeit átlátni odás fő területeit átlátni odás fő területeit átlátni odás fő területeit átlátni     
- biomassza előállításának alapjait ismerni biomassza előállításának alapjait ismerni biomassza előállításának alapjait ismerni biomassza előállításának alapjait ismerni     
- elvégezni a termesztéshez szükséges laboratóriumi vizsgálatokat elvégezni a termesztéshez szükséges laboratóriumi vizsgálatokat elvégezni a termesztéshez szükséges laboratóriumi vizsgálatokat elvégezni a termesztéshez szükséges laboratóriumi vizsgálatokat     

Tanulmányai során elsajátítja az alábbi ismereteket, modulokat: 
• 10947109471094710947----12 A szőlőtermesztés gyakorlata 12 A szőlőtermesztés gyakorlata 12 A szőlőtermesztés gyakorlata 12 A szőlőtermesztés gyakorlata     

• 10945109451094510945----12 A szőlő12 A szőlő12 A szőlő12 A szőlőtermesztés technológiája termesztés technológiája termesztés technológiája termesztés technológiája     

• 10944109441094410944----12 Borászati gyakorlat 12 Borászati gyakorlat 12 Borászati gyakorlat 12 Borászati gyakorlat     

• 10906109061090610906----12 Borászati technológia 12 Borászati technológia 12 Borászati technológia 12 Borászati technológia     

• 10946109461094610946----12 A szőlőtermesztés szakmai gépei 12 A szőlőtermesztés szakmai gépei 12 A szőlőtermesztés szakmai gépei 12 A szőlőtermesztés szakmai gépei     

• 10943109431094310943----12 Borászati szakmai gépek 12 Borászati szakmai gépek 12 Borászati szakmai gépek 12 Borászati szakmai gépek     

• 10948109481094810948----12 Szőlész12 Szőlész12 Szőlész12 Szőlész----borász alapmérések, vizsgálatok borász alapmérések, vizsgálatok borász alapmérések, vizsgálatok borász alapmérések, vizsgálatok     

• 10890108901089010890----12 Élelmiszeripari vállalkozások műk12 Élelmiszeripari vállalkozások műk12 Élelmiszeripari vállalkozások műk12 Élelmiszeripari vállalkozások működtetése ödtetése ödtetése ödtetése     

• 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 egészség és biztonság12 Munkahelyi egészség és biztonság12 Munkahelyi egészség és biztonság12 Munkahelyi egészség és biztonság    

Szakképesítéssel betölthető munkakörök: 
• SzőlészSzőlészSzőlészSzőlészkéntkéntkéntként, borász, borász, borász, borászkéntkéntkéntként    (mezőgazdasági), (mezőgazdasági), (mezőgazdasági), (mezőgazdasági), vvvvincellérincellérincellérincellérkéntkéntkéntként, , , , szőlészetekben, és szőlészetekben, és szőlészetekben, és szőlészetekben, és pincészetekbenpincészetekbenpincészetekbenpincészetekben                

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 ÉLELMISZERIPARI TECHNIKUSÉLELMISZERIPARI TECHNIKUSÉLELMISZERIPARI TECHNIKUSÉLELMISZERIPARI TECHNIKUS    érettségi utáni érettségi utáni érettségi utáni érettségi utáni 

szakképzésbe kapcsolódásszakképzésbe kapcsolódásszakképzésbe kapcsolódásszakképzésbe kapcsolódás    


