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ÉLELMISZERIPARI ISMERETEK  

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA 

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN

Az élelmiszeripari ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi 

vizsgakövetelményei a XXXVI. Élelmiszeripar ágazat következő szakképesítéseinek közös szakmai 

tartalmát veszik alapul: 

- 54 541 01 Élelmiszeripari analitikus technikus,

- 54 541 02 Élelmiszeripari technikus.

A) KOMPETENCIÁK

1. Szakmai nyelv- és szóhasználat, beszédkészség

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

1.1. A szakmai 

fogalmak helyes 

használata 

Tudjon szakmai fogalmakat 

megfelelő helyen és módon 

alkalmazni. 

Legyen képes a fogalmak 

jelentésváltozatainak 

megkülönböztetésére. 

1.2. A szakmai 

fogalmakkal az 

ismeretanyag 

bemutatása, 

értelmezése 

Legyen képes a téma 

tartalmának logikus felépítésére, 

a szakmai kifejezések helyesen 

alkalmazásával. 

1.3. Kommunikáció 

szakmai nyelven 

Legyen képes a téma pontos, 

szabatos, lényegre törő 

kifejtésére. 

2. Elemi számolási készség

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

2.1. Számítási 

feladatok megoldása 

Tudjon megoldási lépéseket 

felsorolni az egyszerű számítási 

feladatoknál. 

Legyen képes az eredményt 

meghatározni a tanult képletek 

alkalmazásával. 

2.2. 

Mértékegységek 

Tudjon SI 

mértékegységrendszert használni. 
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3. Megbízhatóság

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

3.1. Élelmiszeripari 

technológiák 

Legyen képes a technológiai 

folyamatokat, előírásokat 

meghatározni. 

3.2. Laboratóriumi 

alapismeretek 

Legyen képes a laboratóriumi 

műveletek, folyamatok, 

vizsgálatok menetét 

meghatározni. 

4. Önállóság, rendszerező képesség

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

4.1. 

Elvonatkoztatás 

képessége 

Legyen képes felismerni és 

alkalmazni a tények és 

törvényszerűségek közötti 

összefüggéseket. 

4.2. 

Lényegkiemelés 

Legyen képes különbséget tenni 

a lényeges és kevésbé lényeges 

szempontok között. 

Tudjon szétválogatni az 

információkat szakmai 

szempontok alapján. 

5. Analitikus gondolkodás

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

5.1. 

Elemzőképesség 

5.2. Koncentráló 

képesség, fontossági 

sorrend felállítása 

5.3. Döntések 

következményének 

felmérése 
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Legyen képes megérteni és 

elemezni az adott szituációt. 

Legyen képes a szisztematikus 

problémamegoldásra.  

Tudjon felismerni oksági 

kapcsolatokat. 

Legyen képes az előrelátásra. 
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B) TÉMAKÖRÖK

1. Laboratóriumi alapismeretek

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

1.1. Laboratóriumi 

alapfogalmak 

1.1.1. 

Laboratóriumi alapok 

Ismerje a laboratóriumban 

használt anyagokat, eszközöket. 

Tudja alkalmazni az SI 

mértékegységeket, SI 

mértékegységeken kívüli 

mértékegységeket, átváltásokat, 

alkalmazási területüket. 

1.2. Tömeg-, 

térfogat-, 

sűrűségmérés 

1.2.1. Mérés 

elméleti alapjai, 

mérés menete 

Tudja a mérés menetét, a 

mérési hibákat a lemérés, 

bemérés, visszamérés fogalmát 

és végzését. 

Legyen képes alkalmazni a 

térfogatmérés és sűrűségmérés 

elvi alapjait. 

Ismerje a térfogatmérést és a 

sűrűségmérést befolyásoló 

tényezőket. 

1.2.2. 

Mérőeszközök 

Ismerje a különböző típusú 

mérlegeket (pl. táramérleg, 

analitikai mérleg), tudja az 

érzékenység, terhelhetőség 

fogalmát. 

Ismerje a térfogatmérő és 

sűrűségmérő eszközöket. 

1.3. Homogenizáló, 

szétválasztó 

műveletek 

1.3.1. 

Homogenizáló, 

szétválasztó 

műveletek elvi alapjai 

Tudja az oldatok, oldószerek, 

oldhatóság fogalmát. 

Tudja az oldatkészítés elméletét, 

legyen képes számítási feladatok 

megoldására az oldatkészítéssel 

kapcsolatban. 
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1.3.2. 

Homogenizáló, 

szétválasztó 

műveletek menete 

Tudja az alábbi műveletek 

végzésének menetét: 

extrakció, lecsapás, ülepítés, 

dekantálás, centrifugálás, 

kristályosítás. 

Ismerje az egyszerű desztillálás 

folyamatát. 

1.4. Érzékszervi, 

reológiai vizsgálatok 

1.4.1. Érzékszervi 

vizsgálatok 

Ismerje az érzékszervi bírálatot 

végzőkkel szemben támasztott 

követelményeket (íz, szín, illat 

vizsgálata). Tudja az érzékszervi 

bírálat menetét, körülményeit. 

1.4.2. Reológiai 

vizsgálatok 

Tudja alkalmazni a reológia 

elméleti alapjait. 

Ismerje a viszkozitás mérésének 

alapelvét, ismerje a 

viszkozimétereket. 

1.5. Gravimetria 

1.5.1. Gravimetriai 

vizsgálati eljárások 

Legyen képes alkalmazni a 

szárazanyag-tartalom, 

homoktartalom, hamutartalom, 

extrakttartalom 

meghatározásának menetét. 

1.6. Titrimetria 

1.6.1.Titrimetria 

alapjai 

Tudja a faktor fogalmát, 

faktorozás menetét. 

Ismerje a sav és a lúg 

mérőoldatokat. 

Tudja alkalmazni a lúgtartalom, 

savtartalom meghatározásának 

menetét.  
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2. Élelmiszeripari anyagismeret

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

2.1. Növényi 

eredetű 

nyersanyagok 

2.1.1. Zöldségfélék 

jellemzői és 

élelmiszeripari 

feldolgozásuk. 

Tudja a zöldségfélék 

csoportosítását, jellemzőit, 

táplálkozástani jelentőségüket és 

a feldolgozásukból származó 

élelmiszereket. (Káposztafélék, 

gyökérzöldségek, hagymafélék, 

levélzöldségek, hüvelyesek, 

kabakosok, burgonyafélék, 

egyéb zöldségek.) 

2.1.2. Gyümölcsök 

jellemzői és 

élelmiszeripari 

feldolgozásuk 

Tudja a gyümölcsfélék 

csoportosítását, jellemzőit, 

táplálkozástani jelentőségüket és 

a feldolgozásukból származó 

élelmiszereket. (Almatermésűek, 

csonthéjas magvúak, bogyós 

termésű gyümölcsök, héjas 

termésűek, déli gyümölcsök.) 

2.1.3. Gabonafélék 

jellemzői és 

feldolgozásukból 

származó 

élelmiszerek 

Tudja a gabonafélék, 

csoportosítását, jellemzőit, 

táplálkozástani jelentőségüket és 

a feldolgozásukból származó 

élelmiszereket. (Búza, rozs, árpa, 

zab, kukorica, köles.) 

2.1.4. Ipari 

növények jellemzése 

az élelmiszeripari 

feldolgozás 

szempontjából 

Tudja az ipari növények, 

csoportosítását, jellemzőit, 

táplálkozástani jelentőségüket és 

a feldolgozásukból származó 

élelmiszereket. (Cukorrépa és 

más cukorforrások, növényi 

zsírforrások, dohány.) 

2.2. Állati eredetű 

nyersanyagok 

2.2.1. Állati eredetű 

nyersanyagok 

csoportosítása és 

jellemzése a 

feldolgozás 

szempontjából 

Tudja az állati eredetű 

nyersanyagok csoportosítását, 

jellemzőit, táplálkozástani 

jelentőségüket és a 

feldolgozásukból származó 

élelmiszereket. (Sertés, marha, 

juh, baromfifélék, nyúl, hal, vad, 
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tojás és termékei, tej és 

termékei.) 

3. Élelmiszeripari technológiák

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

3.1. Malomipar 

3.1.1. Technológia, 

műveleti lépések, 

technológiai gépek, 

berendezések 

Ismerje a gabonatárolás, 

gabonaszárítás, a gabona malmi 

tisztítása, előkészítése őrlésre és 

malmi őrlés műveleteit és 

berendezéseit. 

3.2. Sütőipar, 

cukrászipar 

3.2.1. Sütőipari 

technológia, műveleti 

lépések, gépek, 

berendezések 

Tudja a sütőipari nyersanyagok 

előkészítését. 

Ismerje a kenyérfélék, 

péksütemények, finompékáruk 

előállításának technológiáját. 

Ismerje a sütőipari termékek 

fagyasztását a kelesztés 

késleltetését, a diétás és 

különleges táplálkozási igényű 

termékek előállításának 

technológiáját. 

Ismerje a sütőipari 

technológiában alkalmazott 

alapberendezéseket.  

3.2.2. Cukrászipari 

technológia, műveleti 

lépések, gépek, 

berendezések 

Tudja a cukrásztechnológiai 

alapműveleteket. 

Ismerje a cukrászipari termékek 

előállításának technológiáját és 

az előállítás berendezéseit. 

3.3. Tartósítóipar 

3.3.1. Zöldség- és 

főzelékkészítmények 

Tudja a hőkezeléssel, 

hőelvonással tartósított, 

zöldségkészítmények, 

zöldségpürék, krémek, levesek, 

savanyúságok, saláták, 

ételízesítők technológiáját és 

ismerje a feldolgozás gépeit. 

3.3.2. 

Gyümölcskészítmény

ek 

Tudja a befőttek, 

gyorsfagyasztott gyümölcs-

készítmények, gyümölcsitalok, 
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levek, szörpök, lekvárféleségek, 

szárított gyümölcsök, különleges 

gyümölcskészítmények 

technológiai folyamatát és 

ismerje a berendezéseit. 

3.3.3. Állati eredetű 

termékek 

Tudja a húskonzervek, 

húskrémek, pástétomok, 

ételkészítmények, 

halfeldolgozás, reformételek, 

bébi- konzervek, félkész- és 

konyhakész ételek technológiai 

folyamatait, ismerje a 

berendezéseket. 

3.3.4. 

Száraztésztagyártás 

Tudja a tésztakészítés, 

formázás és szárítás 

technológiáját és ismerje a 

gépeit. 

3.4. Tejipar 

3.4.1. Technológia, 

műveleti lépések, 

technológiai gépek, 

berendezések 

Tudja az alapanyagok 

elsődleges kezelését, a friss 

fogyasztói tejtermékek, a natúr 

termékek, az ízesített termékek, 

a vaj, túró, sajt, a savanyított 

termékek, a tartós és tartósított 

termékek gyártásának 

technológiáját és ismerje az 

előállításnál alkalmazott 

berendezéseket. 

3.5. Bor- és 

pezsgőgyártás 

3.5.1.Technológia, 

műveleti lépések, 

technológiai gépek, 

berendezések 

Tudja a szőlőfeldolgozás, 

mustkezelés technológiáját, a 

tisztító, stabilizáló eljárásokat, a 

borok javítását, házasítását. 

Ismerje a különböző borok 

előállításának technológiáját. 

Ismerje a palackozás műveletét 

és gépeit. 

Tudja a pezsgő előállításának 

technológiai folyamatát. 

3.6. Cukorgyártás, 

édesipar 

3.6.1. Cukorgyártási 

technológia, műveleti 

lépések, technológiai 

gépek, berendezések 

Tudja a cukorgyártás 

technológiai lépéseit és ismerje a 

berendezéseket. 
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3.6.2. Édesipari 

technológia, műveleti 

lépések, technológiai 

gépek, berendezések 

Tudja az édesipari termékek 

csoportosítását, a termékgyártás 

technológiai lépéseit és ismerje a 

berendezéseket. 

3.7. Erjedésipar 

3.7.1. Maláta és 

sörgyártás 

Tudja a sörgyártás technológiai 

műveleteit és ismerje a 

berendezéseket. 

3.7.2. 

Gyümölcspálinka, 

likőripar, 

víztelenszesz gyártás 

Tudja a pálinkagyártás 

alapanyagainak előkészítését és 

a pálinka-előállítás 

technológiáját, ismerje az 

előállítás berendezéseit. 

Tudja a likőripari termékek 

előállítását és a víztelenszesz 

gyártás technológiáját. 

3.7.3. Üdítőital-, 

szikvízgyártás 

Tudja az üdítőital és szikvíz 

gyártás technológiai lépéseit, 

ismerje az alkalmazott 

berendezéseket. 

3.7.4. Élesztő- és 

ecetgyártás 

Tudja az élesztő előállítás 

technológiai folyamatát, ismerje 

a gyártás során alkalmazott 

berendezéseket. Tudja az 

ecetgyártás folyamatát és a 

palackozás módját. 

3.7.5. Keményítő és 

keményítő 

hidrolizátum gyártás 

Tudja a keményítő és a 

keményítő hidrolizátum 

előállításának technológiáját és 

ismerje az alkalmazott 

berendezéseket. 

3.8. Húsipar és 

baromfiipar 

3.8.1. Technológia, 

műveleti lépések, 

technológiai gépek, 

berendezések 

Tudja az elsődleges feldolgozás 

(élőállat átvétel, előkészítés 

vágásra, kábítás, szúrás, 

véreztetés, testtisztítás, bontás, 

zsigerelés, hasítás, előhűtés, 

darabolás, csontozás: húsrészek, 

osztályozás, csomagolás) és 

másodlagos feldolgozás 

(húskészítmények gyártása, 

hűtés, fagyasztás, sózás, pácolás, 

hőkezelési eljárások, füstölés, 

étkezési szalonna, sertészsír, 
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tepertő előállítás) technológiáját 

és ismerje gépeit.  

3.9. Növényolajipar 

3.9.1. Technológia, 

műveleti lépések, 

technológiai gépek, 

berendezések 

Tudja a növényolaj-gyártás 

alapanyagainak előkészítését és 

a növényolaj-előállítás 

technológiáját, ismerje az 

előállítás berendezéseit. 

3.10. Élelmiszerek 

csomagolása 

3.10.1. Csomagolás 

funkciói, csomagolási 

módok, csomagoló 

anyagok, 

környezetvédelmi 

hatások 

Ismerje az élelmiszerek 

csomagolásának szerepét, célját 

megvalósítását. Tudja az 

élelmiszeriparban használt 

csomagolási módokat. Ismerje az 

élelmiszeriparban alkalmazott 

leggyakoribb csomagoló anyagok 

tulajdonságait, velük szemben 

támasztott követelményeket, 

környezeti kölcsönhatásukat. 

4. Élelmiszerkémia

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

4.1. Víz 

4.1.1. Víz 

szerkezete, 

tulajdonságai, 

élelmiszeripari 

jelentősége 

4.2. Fehérjék 

4.2.1. Fehérjék 

szerkezete, 

tulajdonságai, 

élelmiszeripari 

jelentőségük 

Érvényes: 2020. május-júniusi vizsgaidőszaktól

Ismerje a víz legfontosabb 

jellemzőit. Tudja a víz szerepét az 

emberi szervezetben. Ismerje a 

víz kémiai és fizikai 

tulajdonságait. Ismerje a 

természetes vizek összetételét. 

Tudja jellemezni a vízkötését az 

élelmiszerekben. 

Tudja meghatározni a fehérjék 

felépítését, a koaguláció, 

denaturáció az esszenciális 

aminosav fogalmát. 

Tudja csoportosítani a 

fehérjéket, ismerje 

tulajdonságaikat. 

Tudja értékelni a fehérjék 

táplálkozás-élettani szerepét. 
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4.3. Enzimek 

4.3.1. Enzimek 

szerkezete, 

tulajdonságai, 

élelmiszeripari 

jelentőségük 

4.4. Szénhidrátok 

4.4.1. A 

szénhidrátok 

fogalma, 

csoportosításuk, 

fizikai, kémiai 

tulajdonságaik 

4.5. Lipidek és 

élelmiszeripari 

változásaik 

4.5.1. A lipidek 

fogalma, jelentősége, 

csoportosításuk, 

kémiai, fizikai 

tulajdonságaik, a 

zsiradékok kémiai 

változásai 

4.6. Vitaminok 

4.6.1. Vitaminok 

jellemzői, élettani 

hatása, felosztása 
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Tudja összehasonlítani a növényi 

és állati eredetű fehérjéket.  

Tudja a biokatalizátorok 

fogalmát, az enzimműködés 

mechanizmusát, az enzimek 

fogalmát, tulajdonságait, az 

élelmiszeriparban fontos 

enzimeket. 

Ismerje az enzimek 

működésének optimális 

feltételeit. 

Tudja definiálni a szénhidrát 

fogalmát, csoportosítani a 

szénhidrátokat, jellemezni a 

szénhidrátok tulajdonságait. 

Ismerje a szőlőcukor, 

gyümölcscukor, tejcukor, 

répacukor, malátacukor, 

glikogén, cellulóz, keményítő 

szerkezetét és tulajdonságait. 

Ismerje a szénhidrátok 

táplálkozásban betöltött 

szerepét, a túlzott fogyasztás 

hatásait. 

Tudja definiálni a zsírok 

fogalmát, jellemezni a 

tulajdonságait, a lipidek 

csoportosítását, a lipoidok és 

zsiradékok közötti különbséget. 

Tudja jellemezni a zsiradékok 

száradását, romlását, a növényi 

olajok keményítésének 

élelmiszeripari jelentősége. 

Ismerje a zsírok táplálkozásban 

betöltött szerepét. 

Tudja a vitaminok 

csoportosítását, ismerje 

jellemzőiket és élettani 

hatásukat. 
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4.7. 

Élelmiszertechnológia

i adalékok 

4.7.1. 

Élelmiszertechnológia

i adalékanyagok 

fogalma, szerepük, 

felhasználási 

területük, 

jelentőségük az 

élelmiszeriparban 

5. Mikrobiológia

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

5.1. A 

mikroorganizmusok 

hasznos 

tevékenységei 

5.1.1. A mikrobák 

okozta hasznos 

elváltozások, az 

iparban használt 

hasznosítási eljárások 

ismertetése 

Ismerje az irányított erjedések, 

enzimszintézis, vitaminszintézis, 

antibiotikum-termelés, 

élesztőgyártás, starterkultúra 

esetén a mikroorganizmusok 

szerepét. Példákkal illusztrálja az 

egyes iparágak mikrobás 

élelmiszer előállítását (pl. tej, 

sütő, élesztő, sör, szesz, bor, 

savanyított termékek esetén). 

Érvényes: 2020. május-júniusi vizsgaidőszaktól

Ismerje az élelmiszeradalékok 

felhasználhatóságát az 

élelmiszertörvény alapján. 

Tudja az adalékanyagok 

csoportosítását, ismerje 

jellemzőiket, alkalmazásuk 

módját (élelmiszer- színezékek, 

antioxidánsok, antioxidáns 

szinergisták, tartósítószerek, 

állományjavítók, savak és sók, 

aromaanyagok, ízfokozók, 

édesítőszerek, csomósodás- és 

tapadásgátlók, oldószerek és 

egyéb élelmiszer-adalékok). 

Ismerje a mikroelemeket, az 

ásványi anyagok szerepét. 

Táblázatokat, statisztikákat 

tudjon használni. 

Ismerje az emberi felelősség 

szerepét az adalékanyagok 

kiválasztásában és 

alkalmazásában.  

Táblázatokat, statisztikákat tudjon használni. Ismerje az emberi felelősség szerepét az adalékanyagok
kiválasztásában és alkalmazásában. 
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5.2. A 

mikroorganizmusok 

káros tevékenységei 

5.2.1. 

Mikroorganizmusok 

káros 

tevékenységeinek 

ismertetése, 

jellemzése 

Ismerje az érzékszervileg 

megfigyelhető romlásos 

jelenségeket a 

mikroorganizmusok szerepét a 

technológiai folyamatok 

megzavarásában. 

Ismerje az élelmiszer-

mérgezések és élelmiszer-

fertőzések közötti különbséget. 

Ismerje a mikrobák káros 

tevékenységének gazdasági és 

közegészségügyi 

következményeit, a 

bacilusgazdák veszélyét az 

élelmiszer-előállítás 

folyamatában.  

6. Élelmiszeripari vállalkozások működtetése

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

6.1. Élelmiszeripari 

vállalkozások 

6.1.1. Vállalkozás 

létrehozása 

Tudja a vállalkozás 

létrehozásának lépéseit a 

lehetőségek felmérését, a 

piackutatást, az üzleti terv 

fogalmát, jelentőségét, a 

készítéséhez szükséges 

alapismereteket. 

Legyen képes az erőforrások 

felmérésére, a pályázati 

lehetőségek felkutatására. 

Tudja kiválasztani a vállalkozás 

működtetéséhez szükséges 

telephelyet, meghatározni az 

eszköz- és munkaerőigényt. 

Tudja milyen engedélyek 

szükségesek a vállalkozás 

indításához, melyek az indítást 

engedélyező hatóságok, a 

szükséges iratok és 

dokumentumok. 

Érvényes: 2020. május-júniusi vizsgaidőszaktól
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6.1.2. Vállalkozás 

működtetése 

Érvényes: 2020. május-júniusi vizsgaidőszaktól

Tudja a gazdálkodási, 

pénzügyi, társadalombiztosítási, 

adózási, leltározási, munkajogi 

alapismereteket. 

Ismerje a leltározási, árképzési, 

bizonylatolási alapismereteket. 

Legyen képes szerződést kötni 

ismerve a szerződés fogalmát, 

formáit, a szerződéskötés 

alapvető szabályait. 

Tudjon számlát kiállítani, ismerve 

a számlakiállítás és 

számlakiegyenlítés alapvető 

szabályait.  

Tudja a fontosabb bizonylatok 

kitöltésének szabályait. 




