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Képesítő vizsga feltételei és tartalma 

a PROGRAMKÖVETELMÉNY képesítő vizsgára vonatkozó kivonata 

07214007 számú Halfeldolgozó szakképesítésre 

  

1. A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés  

1.1 Megnevezése: Halfeldolgozó  

1.2 Ágazat megnevezése: Élelmiszeripar  

1.3 Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód 

alapján: 0721  

A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga 

vizsgatevékenységeinek részletes leírása:  

9.1  A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:  

A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.  

Egyéb feltételek:   

9.2  Írásbeli vizsga  

 9.2.1  A vizsgatevékenység megnevezése:  

 9.2.2  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:  

 9.2.3  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:       perc  

 9.2.4  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:            %  

 9.2.5  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

9.2.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes 

pontszám legalább        %-át elérte.  

9.3  Projektfeladat  

 9.3.1  A vizsgatevékenység megnevezése: Komplex halfeldolgozás vizsgatevékenység   

 9.3.2  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:   
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a) vizsgarész:  Élő hal feldolgozása:   

- Élő hal átvétele, élő hal tárolás követelményeinek ismerete és alkalmazása,   

- Élő hal kábítása, elvéreztetése,   -   Tisztítás, zsigerelés,  

- Hűtés, tárolás,  

- Hal kézi darabolása, szeletelése, filézése,  

- Szeletel, darabolt, filézett hal csomagolása,             

  

A fenti vizsgatevékenységekkel összefüggésben a vizsgázó a vizsgabizottsággal szakmai 

beszélgetést folytat.          

  

A vizsgarészhez kapcsolódó szakmai beszélgetés időtartama: 10 perc  

  

  b) vizsgarész: Tartósító eljárás:  

                               

                   -   Hal tartósítása a vizsgabizottság által meghatározott tételsor, vagy szempont-                        

rendszer alapján.  

  

A fenti vizsgatevékenységekkel összefüggésben a vizsgázó a vizsgabizottsággal szakmai 

beszélgetést folytat.          

  

A vizsgarészhez kapcsolódó szakmai beszélgetés időtartama: 10 perc  

  

 9.3.3  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc  

 9.3.4  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 100 %  

 9.3.5  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

a) vizsgarész:   

• Az adott technológiai műveletek szakszerű, pontos végrehajtása (50%)   

• A munkavégzéshez szükséges eszközök/gépek/berendezések szakszerű használata (25%)  

• A munka- környezetvédelmi, higiéniai és minőségbiztosítási előírások betartása (15%)   

• A gyártási műveletek és folyamatok ismerete, szakmai nyelvhasználat (10%)  

A vizsgarész aránya a vizsgatevékenységen belül: 60 % b) 

vizsgarész:   

• Az adott technológiai műveletek szakszerű, pontos végrehajtása (50%)   
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• A munkavégzéshez szükséges eszközök/gépek/berendezések szakszerű használata (25%)  

• A munka- környezetvédelmi, higiéniai és minőségbiztosítási előírások betartása (15%)   

•  A gyártási műveletek és folyamatok ismerete, szakmai nyelvhasználat (10%)  

A vizsgarész aránya a vizsgatevékenységen belül: 40 %  

9.3.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes 

pontszám legalább 51 %-át elérte.  

9.4  A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek:  

A projektvizsgához a szakirányú oktatásnak megfelelő végzettséggel rendelkező személy, aki 

előkészíti a projektfeladatok elkészítéséhez szükséges feltételeket, a képesítő vizsgához szükséges 

gépeket, a berendezések működéséért felelős, közreműködik az esetlegesen felmerült technikai 

problémák elhárításában, gondoskodik a balesetmentes munkavégzésről.  

 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek:  

- Mérleg a hozzátartozó perifériás eszközökkel   

- Számítógépek a szükséges tartozékokkal és programokkal   

- Egyéni munkaeszközök (fenőacél, kés)   

- Egyéni védőeszközök és berendezések   

- Anyagmozgató berendezések, magaspályák  

- Vágás berendezései: kábítóberendezések, véreztetés berendezései, tisztítás berendezései   

- Zsigerelő berendezések -  Munkaasztalok  

- Hűtő, fagyasztó berendezések  

- Pácolóberendezések  

- Halfüstölő berendezések  

- Csomagolóberendezések  

- Tisztítás, fertőtlenítés eszközei  

- Hulladékkezelés eszközei  

- Technológiai jég előállításának és tárolásának berendezései, eszközei  

9.5  A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei:  

9.6 A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó 

részletes szabályok:  
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9.7 A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra 

vonatkozó sajátos feltételek:  

10.  A szakmai képzés megszervezéséhez kapcsolódó különös, egyedi, speciális feltételek  
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