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KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ  

A képzés megnevezése: Szikvízgyártó szakmai képzés (szakképesítésre felkészítés) 

A programkövetelmény azonosító: 07214015 

Engedélyszám: E/2022/000060 

Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) 
szerinti szint 

4 

A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) 
szerint szint: 

4 

A képzés célja: A képzés célja, hogy a képzést elvégző személy mindazon 
kompetenciával rendelkezzen, amely a munkakörének 
ellátásához szükséges.  
Képes legyen munkája során ellátni egy szikvízüzem rábízott 
feladatait, vagy akár saját szikvízüzemet vezetni. Képes legyen 
részt venni a szikvíz előállítás előkészítő, termelési- és befejező 
folyamataiban. Képes legyen gondoskodni a szikvíz előállításához 
szükséges alapanyagok és csomagolóanyagok napi termeléshez 
szükséges mennyiségéről, biztonságos felhasználásáról, 
tárolásáról. Szikvízgyártáshoz szükséges gépeket képes legyen 
kezelni, minőségbiztosításhoz kapcsolódó dokumentációt vezetni. 
Képes legyen alapanyagot, csomagolóanyagot, készterméket 
vizsgálni, minősíteni, ellenőrizni. Képes figyelni a biztonságos 
munkavégzésre, betartva a higiéniai, munka-, tűz és 
környezetvédelmi előírásokat. Képes legyen jó kapcsolatot 
fenntartani a beszállítókkal, megrendelőkkel, hatóságokkal. 
Nyitott az innovációra, technológiákra, szakmai trendekre. Cél, 
hogy szakmai tudását folyamatosan fejlessze, legyen nyitott és 
együttműködő munkatársaival, döntései megalapozottak. 

A képzés célcsoportja: Minden olyan, a belépési feltételeknek megfelelő személy, aki 
saját elhatározásából fejlődni szeretne, és aki a Szikvízgyártó 
szakképesítés megszerzését tűzte ki célként maga elé. 

A képzési programba való bekapcsolódás 
feltételei: 

 

Iskolai végzettség Alapfokú végzettség 

Egészségügyi alkalmassági követelmény Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges. 

A képzés óraszáma: 120 óra 

A képzés időtartama: A tanfolyamot megfelelő létszám esetén indítjuk (min. 15 fő) 
ennek hiányában a tervezett kezdési időpontot későbbi 
időpontra halasztjuk! 

Képzési napok: Csoportos elméleti napok: hétvége, (csoportos jelenléti oktatás 
és/vagy élő online oktatás), esetenként hétköznap délután élő 
online oktatás. 

Csoportos gyakorlati napok: hétvége 

Egyéni gyakorlati napok: hétköznap  –  a gyakorlati helyszín 
vezetőjével előre egyeztetett időpontban. 
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Képzés helyszíne: 1116 Budapest, Szajol utca 1. 

Oktatóink: Az élelmiszeriparban, a szikvízgyártásban, a szakképzésben és a 
vizsgáztatásban több éves tapasztalattal rendelkező 
szakemberek. 

A képzés díja: 

 

320.000.- Ft  

 

Képzési díj ütemezése: 1.rsz: 170.000.- Ft 

                                          2.rsz: 150.000.- Ft 

A képzési díj megfizetésének módja: átutalás 

Képzési tananyagok: A képzési díj tartalmazza. 

A képzés tananyagegységeinek megnevezése: - A munkaterület átvétele, anyagismeret 

- A szikvízgyártás és előkészítő műveletek 

- A gyártást befejező műveletek 

- Munka-, tűz-, környezetvédelem, higiénia 

- Termelési, adminisztrációs és minőségbiztosítási 
feladatok 

A képzés elvégzésével megszerezhető 
dokumentum megnevezése: 

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző 
intézmény által kiállított tanúsítvány. A tanúsítvánnyal lehet 
jelentkezni képesítő vizsgára akkreditált vizsgaközpontba. 

Képesítő vizsga A képesítő vizsgát nem a képző intézmény szervezi és 
bonyolítja. A vizsgadíjat a vizsgaközpontnak a képzési díjon felül 
kell rendezni. 

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés 
megszerzésére irányuló képesítő vizsgát a nemzeti akkreditálásról 
szóló törvény szerinti akkreditáló szerv által személytanúsító 
szervezetként akkreditált vizsgaközpont szervezhet. Akkreditált 
vizsgaközpontok listáját és elérthetőségét a képzés kezdetekor 
átadjuk a résztvevőknek. Akkreditált vizsgaközpont képzési 
csoportok vizsgáztatását is vállalja, erről tájékoztatjuk a 
résztvevőket. 

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerzett képesítő 
bizonyítvány államilag elismert, önálló végzettségi szintet nem 
biztosító szakképesítést tanúsít. A képesítő vizsga 
megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga 
vizsgatevékenységeinek részletes leírása a 

https://szakkepesites.ikk.hu/#feldolgozoipari-kepzesek weblapon 
érhetők el a programkövetelmények menüpont alatt. 

Jelentkezési felület: hhttp://originalwater.hu/training-kepzesek/jelentkezes/, vagy 
az alábbi adatok megküldésével az oktatas@original-team.hu e-
mail címre: 
név: 
születési hely: 
születési idő: 
anyja neve: 
e-mail cím: 
számlázási név, cím és adószám: 

Kérdés esetén a következő elérhetőségen állunk szíves rendelkezésére: oktatas@original-team.hu
   

http://originalwater.hu/training-kepzesek/
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