ÉSZAKI AGRÁRSZAKKÉPZÉSI CENTRUM
4400 Nyíregyháza, Semmelweis u. 15.
Telefon/fax: 42/433-425

07214003 Növényolajgyártó
Képzési program
A képzési program a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.), a felnőttképzési
törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (Fktr.), valamint a 2019. évi
LXXX. törvény a szakképzésről (Szkt.), a szakképzési törvény végrehajtásáról szóló 12/2020.
(II. 7.) Korm. rendelet (Szkr.), és a 07214003 számú Növényolajgyártó megnevezésű
szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény
figyelembevételével készült.

E-mail: easzc@easzc.hu, honlap: www.easzc.hu
Bankszámlaszám: 10044001-00334033-00000000
Felnőttképzési engedélyszám: E-000014/2013
Adószám: 15823254-2-15

Növényolajgyártó képzésünk célja,
olyan naprakész ismeretekkel rendelkező szakember képzése, aki munkája során:
-

Étolajok előállítására alkalmas olajmagvakból vagy növényi részekből sajtolással,
szükség szerint az olajkinyerés elősegítése érdekében hőkezeléssel, valamint
szűréssel különböző étolajokat és sajtolási melléktermékeket állít elő.

-

Célja olyan étolaj, valamint olajmagfeldolgozási melléktermék létrehozása, amely
állandó és ellenőrzött minőségben, meghatározott fogyasztói vagy megrendelői
igények kielégítésére alkalmas; ideértve az általános étkezési, vendéglátóipari,
esetenként technikai célú felhasználást is.

-

Tájékozott az elérhető alapanyagokból történő olajmagfeldolgozás elméletéről és
gyakorlatáról.

-

A nemzetközi logisztikai rendet ismeri és – adott esetben szoftveres –
készletgazdálkodásra, nyomtatványkezelésre képes.

-

Szakszerűen kezeli az olajmagfeldolgozás berendezéseit, valamint képes ezek napi
megelőző karbantartására.

-

Betartja a munkavédelmi, élelmiszerbiztonsági, higiéniai és környezetvédelmi
előírásokat, felelősséget vállal a betanított dolgozókért.

-

Középszinten szakirodalmat tanulmányoz, követi a hazai és nemzetközi ajánlásokat
és előírásokat.

A növényolajgyártó
a képzés során megszerezhető kompetenciák birtokában képes lesz:
-

A beérkező alapanyagot érzékszervi és szerződéses kritériumok alapján előminősíti,
dönt a felhasználhatóságról, majd kiállítja a készletrevételhez szükséges
dokumentumokat papír alapú és elektronikus formában.

-

A készletre vett alapanyagot szükség és lehetőség szerint tárolja, naprakészen vezeti
a készletnyilvántartást. A tárolás alatt az áru állagát megóvja.

-

Az olajmagból az érvényes specifikáció alapján, előkezelés (tisztítás, rostálás,
hajalás, aprítás, texturálás), esetleges hőkezelés (kondicionálás, pörkölés) után
szakszerűen nyersolajat sajtol a vonatkozol élelmiszerbiztonsági, higiéniai és
munkavédelmi szabályok betartásával, melynek során szükség szerint irányítja a

beosztottakat. A kimeneti anyagáram állagából felismeri a sajtoló tisztításának
szükségességét.
-

A sajtolt nyersolajból vizes mosással, vagy szűrő- illetve ülepítőrendszer
használatával tisztított és szűrt étolajat állít elő, a vonatkozó élelmiszerbiztonsági,
higiéniai és munkavédelmi szabályok betartásával, ennek során szükség szerint
irányítja a beosztottakat.

-

Az előállított étolajat és/vagy mellékterméket érzékszervi és specifikációs jellemzők
alapján szükség szerint gyorsteszttel és/vagy kóstolással minősíti. majd átadja
rövidtávú tárolásra vagy palackozásra és csomagolásra (dobozolás, rakatolás).
Szükség esetén tartály-, csomagolóanyag- és termékminősítést rendel független
minőségügyi szervezettől vagy laboratóriumtól. A minőségbiztosítás és a forgalomba
hozatalhoz szükséges logisztika alapjait a napi gyakorlatban alkalmazza, a vonatkozó
adminisztrációt naprakészen vezeti vagy vezetteti.

A képzésről
A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei: alapfokú iskolai végzettség és
egészségügyi alkalmasság
A tervezett képzési idő: 400 óra
Nem kontakt óra: a tananyagegységek óraszámának max. 25%-a.
A képzés tananyagegységei
Növényolajgyártás nyersanyagai, azok előkészítése és a munkavégzés követelményei
– 108 óra
A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevők ismerjék meg a növényolaj készítmények
táplálkozás-élettani jelentőségét. A növényolaj gyártáshoz felhasznált anyagok technológiai
szerepét, összetételének hatását a gyártás műveletére. A résztvevők képesek legyenek a
technológiai műveletek és folyamatok előírásainak betartása, valamint a gépek, berendezések
biztonságos

munkavégzés

feltételeivel,

higiéniai

követelményekkel,

valamint

az

élelmiszerbiztonság, minőségbiztosítás alapvető feladataival. A résztvevők ismerjék meg a
vállalkozás indításához, valamint a kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó alapismereteket.

Növényolajgyártás gépei, eszközei, technológiája – 292 óra
A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevők megismerjék a növényolajgyártás
eszközeit, gépeit, berendezéseit. A megszerzett ismereteket alkalmazni tudják a gépek
beállítása, kezelése, tisztítása során. El tudják végezni a gyártás technológiai műveleteit,
ismerik az egyes műveltek sorrendjét, kapcsolódásait, paramétereit.
A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása
A képzési folyamatban tananyagegységenként történik a résztvevő teljesítményének értékelése
tananyagzáró vizsgák keretében. Ennek minősítése „megfelelt” vagy „nem felelt meg”. A
képzésben részt vevő „megfelelt” minősítést kap, ha az előírt feladatok végrehajtása minimum
61%-os minősítésű.
A képesítő vizsgára bocsátás felétele:
-

a tananyagzáró vizsgák sikeres teljesítése

-

képzés elvégzéséről szóló tanúsítvány és

-

a képzésben résztvevő igazolt és igazolatlan hiányzása nem haladja meg az adott
tananyagegység 20%-át.

Képesítő vizsga
A növényolajgyártó szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát akkreditált
vizsgaközpont szervezheti. A képesítő vizsga írásbeli vizsgarészből és egy projektfeladatból
áll. A képzésben résztvevő a képesítő vizsga sikeres teljesítése esetén Növényolajgyártó
szakképesítést tanúsító képesítő bizonyítványt kap.
A

képzés

található meg.

részletes

Programkövetelménye

a

https://szakkepesites.ikk.hu/ oldalon

