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1. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 
A cukrász a higiéniai és munkavédelmi előírások betartása mellett cukrászsüteményeket, 
fagylaltokat, és más hidegcukrászati készítményeket állít elő, figyelemmel azok ízbeli 
változatosságára, esztétikai megjelenítésére, a vásárlási, megrendelési igényekre. 
 
2. A szakképesítéssel rendelkező képes: 

• saját munkáját megszervezni, a munkájához szükséges anyagmennyiséget felmérni  
• élelmiszer előállítás higiéniai alapkövetelményeinek betartásával korszerű 

táplálkozáshoz mindjobban igazodó cukrászati terméket készíteni 
• cukrásztechnológiai alapműveleteket végezni 
• cukorkészítményeket előállítni 
• 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. 

 
3. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 
 

FEOR 
száma 

FEOR 
megnevezése 

A szakképesítéssel betölthető 
munkakör(ök) 

5135 Cukrász 

Süteménykészítő 
Tortakészítő 
Fagylaltkészítő 
Marcipánfigura készítő 
Karamell dísz készítő 
Bonbonkészítő 

 
4. A képzésben való részvétel feltételei: 

• alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető e 
rendelet 3 számú mellékletében a Vendéglátás- turisztika szakmacsoportra meghatározott 
kompetenciák birtokában, 

• pályaalkalmasság,  
• egészségügyi alkalmasság (Cukrász munkakörben) / (SZAKMAI ORVOSI 

ALKALMASSÁGI VÉLEMÉNY 33/1887. NM rendelet 15. sz. melléklete szerinti) / 
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5. A képzési és vizsgadíj: 
 

OKJ 34-811-01 Cukrász 
képzési díj:                              Ft  
vizsgadíj:                              Ft 

 
6. Részletfizetés: 
Kezdő befizetés minden esetben a felnőttképzési szerződéskötés megkötésekor fizetendő, amelynek 
összege min. ________________ Ft. Az összeg a meghirdetett képzési díj részét képezi, így többlet 
költséget nem jelent. A fennmaradó összeget a szakmai vizsgáig tetszőleges (kamatmentes) 
részletekben szükséges befizetni. 
 
7. A képzés moduljai: 
 

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések 
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

azonosító száma megnevezése 
11561-16 Gazdálkodási ismeretek 
11518-16 Élelmiszerismeret  
11519-16 Élelmiszerbiztonsági alapismeretek 
11521-16 Cukrász szakmai idegen nyelv 
11522-16 Cukrász szakmai feladatok 
11497-12 Foglalkoztatás I. 
11499-12 Foglalkoztatás II. 

 
8. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 
 

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% 
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KÖZPONTI ÍRÁSBELI vizsgatevékenység 
 
A vizsgafeladat megnevezése:  

 
Cukrászati termékek technológiája, termeléshez kapcsolódó gazdasági számítások 

 
A vizsgafeladat ismertetése:  

1. Cukrászati félkész és késztermékek készítésének technológiája, a termékek előállításához 
alkalmazott gépek, berendezések munkavédelmi előírása. 

2. A cukrászati termeléshez kapcsolódó gazdasági és cukrász üzemi árugazdálkodással 
kapcsolatos számítások (anyaghányad, veszteségszámítás, kalkuláció, leltározási feladatok). 

A feladatlapban a feladatok aránya 50- 50 %  
 
A vizsgafeladat 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 cukrászati termékkészítéshez alkalmazott nyersanyagok jellemzőinek, a nyersanyagok 

technológiai 
• szerepének és, felhasználási lehetőségeinek magyar nyelvű ismertetése  
• a cukrászati termék előállítás élelmiszerbiztonsági követelményeinek magyar nyelvű 

ismertetése 
 
A vizsgafeladatban a feladatok értékelési aránya: 25%, 50%, 25%, 
 
A vizsgafeladat időtartama: 40 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 20 perc) 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




