Gyümölcspálinka-gyártó (OKJ 31 541 04)
Engedély száma: E-000294/2014/A004
A gyümölcspálinka gyártó képzés célja:
A képzés végén a résztvevők képesek legyenek a gyümölcspálinka gyártás folyamatát
szakszerűen, gazdaságilag hatékonyan végrehajtani, az aktuális jogszabályi előírások
betartása mellett.
Képzés időtartama:
Intenzitástól függően 2-4 hónap
A képzés megkezdéséhez szükséges iskolai és szakmai előképzettség:
•

•

nyolcadik évfolyam elvégzésről tanúsított alapfokú iskolai végzettség, vagy ennek
hiányában a képzés megkezdhető a 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelet 3. számú
mellékletében az élelmiszeripari szakmacsoportra meghatározott kompetenciák
birtokában.
egészségügyi alkalmasság

Az Gyümölcspálinka-gyártó tanfolyam végeztével alábbi munkakörök tölthetőek be:
•
•
•
•

pálinkafőző
szeszfőző
szeszfőző mester
cefréző

•
•
•
•

italgyártó gép kezelője
szeszdesztilláló
szeszerjesztő
töltőgépkezelő

A részszakképesítés szakmai követelménymoduljai:
azonosító száma

10897-16
11610-16
10890-16

megnevezése

Gyümölcspálinka-gyártás
Jövedéki ismeretek
Élelmiszeripari vállalkozások
működtetése

vizsga feladat

gyakorlat, szóbeli
írásbeli
írásbeli

Elméleti képzés: intenzív képzés esetén napi 6 óra, heti 30 óra, egyéb esetben heti 2-3
alkalommal esti és hétvégi előadásokkal
Gyakorlati képzés: intenzív képzés esetén napi 8 óra, heti 40 óra intézményünkben, külső
helyszínen intézményünkkel kötött szerződés alapján, a szakmai és vizsgakövetelmények
betartásával. A képzés intenzitása egyéb esetben heti 2-3 alkalommal este és hétvégén

A vizsgára bocsátás feltételei:

•

eredményes modulzáró vizsga

A tandíj tartalmazza a tankönyvek, jegyzetek árát is!
Részletfizetés lehetséges! Bankszámla: 11733072-20024437-00000000
Térítésmentes képzési szolgáltatásaink:
•
•

előzetes tudásszint felmérés,
képzési szükségletek felmérése

Jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok:
• személyi igazolvány és lakcímkártya fénymásolat
• TAJ kártya fénymásolat
• iskolai végzettségét igazoló bizonyítvány másolata
• I. fokú orvosi alkalmassági vélemény
Beiratkozás:
-

Személyesen: Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium
5630, Békés, Hőzső u. 39.
Online jelentkezés: www.gff-bekes.hu weboldalon

Bővebb felvilágosítás:
Medve Krisztina
Felnőttképzési szakmai vezető
Mobil: 06 20 321 9015
Tel: 06 66 411-577/14-es mellék
E-mail: felnottkepzes@gff-bekes.hu
Cím:
Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium
5630, Békés, Hőzső u. 39.
(A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján engedélyezett képzések
esetében a képzési programok a központi ügyfélszolgálaton tekinthetők meg)

