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TÁJÉKOZTATÓ
Gyümölcspálinka-gyártó képzésről
A képzés
- megnevezése:
- OKJ száma:
- nyilvántartásba vételi
száma:
- köre:
- szintje:
- formája:
- KP verziószáma:

Gyümölcspálinka-gyártó
31 541 04
E-000081/2014/A060

részszakképesítés
alsó középfokú
részszakképesítés
csoportos
v2 (2016-os SZVK alapján,
modulz)

A képzés díja:
OKJ-s vizsga díja:

124 000 Ft
30 000 Ft

Összesen:
(Részletfizetés lehetséges)
(Részletfizetés lehetséges)

154 000 Ft

A munkaterület leírása: A Gyümölcspálinka-gyártó feladata a gyümölcspálinka-gyártás technológiájának
(gyümölcs és borgazdasági alapanyagok átvétele, cefrekészítés, erjesztés, főzés, finomítás, érlelés,
tárolás, töltés, palackozás) szakszerű, gazdaságos végrehajtása a munka-, tűz-, környezetvédelmi és
higiéniai követelmények, valamint a jövedéki törvény előírásainak maradéktalan betartása mellett.
A képzés célja: A szakképesítést szerzettek képesek legyenek a gyümölcspálinka gyártás folyamatát
szakszerűen, gazdaságilag hatékonyan végrehajtani, az aktuális jogszabályi előírások betartása mellett.

A képzésben történő részvétel
bemeneti feltétele(i):

A szakmai vizsgára bocsátás
feltételei:

- Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai
előképzettség hiányában
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az 56/2016. (VIII.
19.) FM rendelet 3. sz. mellékletében, az élelmiszeripari
szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
- Egészségügyi alkalmasság
- A hiányzás mértéke ne haladja meg a megengedett mértéket ,
amely az összóraszám 20%-a.
- A modulzáró vizsgák eredményes letétele.

Szakmai követelménymodulok és a modulzáró vizsgák tevékenysége:
10897-12 Gyümölcspálinka-gyártás és jövedéki szabályozás – gyakorlat-szóbeli
11610-16 Jövedéki ismeretek írásbeli
10890-12 Élelmiszeripari vállalkozások működtetése – írásbeli
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Ingyenesen igénybe vehető
felnőttképzési szolgáltatások:
A képzésben résztvevők
teljesítményellenőrzése
A képzésben résztvevő teljesítmény
értékelése:
A vizsga szervezésének formái:

Előzetes tudásmérés

Sikeres OKJ-s vizsgát követően
megszerezhető dokumentum(ok):

OKJ-s bizonyítvány

A képzés összóraszáma:

240 óra
(72 elmélet + 168 óra gyakorlat (30% elmélet-70% gyakorlat))
intenzitástól függ, 4-6 hónap

A képzés tervezett időtartama
hónapban a záróvizsgáig
A képzés ütemezése:
A képzés helyszíne:

Modulzáró vizsgákon
Modulzáró vizsgákon százalékos értékelés.
Gyakorlati, szóbeli

1-2 oktatási nap/hét, 8-10 tanóra/nap
(Egy tanóra időtartama: 45 perc)
Jakab Oktatási és Szakképzési Kft.
(3527 Miskolc, Vásártéri utca 41.)

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:
7115 Borász és egyéb szeszesitalgyártó, szikvízkészítő
(Pálinkafőző, Szeszfőző, Szeszfőző mester)
8111 Élelmiszer-, italgyártó gép kezelője
(Cefréző, Italgyártó gép kezelője, Szeszdesztilláló, szeszerjesztő, Töltőgépkezelő)
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