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KÉPZÉSj PROGRAM

a Felnőttképzésről szôäó2013. évi LXX VH. (1) bekezdŕsŕaek megfelelően,

a 2022.0S.22-én megjelent 07214018 számúPálinkakészĺió programkövetehnény alapján

1. A képzési program
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1.2.
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1.6.

Képzés megnevezése
Agazat megnevezése

Besorolása a képzési területek

egységesosztályozási

kód ala Vám

Pálinkakészítő

EŕtetíiiiSi.eřiĺiôÜ

0721

A szakmai kéP7Ŕselmegszerezhető tEieimiszergyártás

szakképesítés megncvczése
Európai

Szintjének

besorolása

I

Kereuendszer
szerint:

A Magyar

Képesttosł

Kompetencia

A szakkepesÍiĽs és
betölthetó munkakör vagy
végezhető tevékenység kapcscĺatĽ

összefüggése

I

4

padúkakészĺłő készítéshez értő, a

I szaktecŕtttológia alkalmazásában jártas szakember. Elvégzi

a cefrekészitést és erjesztést és a kieriedtcefre kezeĺését,

lepárlását, a közíestermék - nyers párlaí kezelését,

gyümölcs- vagy
borpárlatot a piaci igéüyeknek megfelelő formában

Iműveletekhez tar!OZÓ géneket és berendezéseket. A

szakiechno,ógia során szukségas laboratóriumi

értelmezni képes, a szükséges technológiai lépéseket

mérési eredményei aiapián megtervezi, végrehaitja. Ismeri

és alkalmazza a jövedékiíeĺmék, adózásva, elszámolására

soran a bft7ÄÄĺsaoosľagi elvek,

minoôbiztosĺtási technológiai tűz-

ésegyéb
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A szm-:nai k#zéssei

1.7.

1

1.9

megszerezhető szakkénesítŔhez

szükséges képzési

oltalom alatti állása

Ä képzés céija

A képzés célcsoporijn

oeĺäüásáva\, jo gyártást gyäK0V\äí

végzi.

A képzés célja} hogy a képzésben résztvevő sajátítsa el a
pálinkakészító szakképesítés megszerzéséhez szükséges

elméžeti és gyakorlati ismeretexet, készségeket és
komnetenciákat

A képzés célcsopožijái jelenti minden Olyan személy, aki a
öeiépési feitéteřeknek megfeiei és képzési programmai
elérhető ismeretek, készségek és kompetenciák
megszerzését tűzte ki maga

2, A képzés során megszerezhető koazpeteaciák

A kénzésben résztvevő a kéozés elvégzését követően ké es:

2.2.

2.3.

24.

| 2.5.

2.8

Fogadni, érkeztetni, átvenni a pálinkatöző üzembe szállított gyümölcspálinka ésegyéb pálinka

T prhnôlŕsoiai a elkészíteni kezelni

éselőkészĺľeni e cefrét.
V-'1”1

teĚuÔryÔLÔS CS

a cefrekészŔtés berendezéseit.

Cefrét erjeszteni, egyéb párlási aiapokat, (bor és borászati meüékiermékek) párlásra

előkészíteni.

.F ĚOZftí.

ETtően a teremtő PhenietľV\a páimkát.

Pálinkát bírálni.
Figyelemmel kísérni a pálinkahavmónia kialakütásának meaetét.

Alkalmazni a páiinka tisztítási és stabilizáiási technoiógiákat:

-Fejtőrendszert állítani össze, pálinkát fejteni, szűavi.
-Kiszámolni a szükséges szúróanvag mennviségét öxszeáilítani és eiôkészíteni a szúrógépeket I
szűrési rendszereket„

Technológiai a iáfOláShOZ szükséges

edényt szakszerűen tisztítQni, mosni> mérni Nyomon követni,

elóírás szerint detektátni a pátinka érésének folyamatát
A pálinka fejlődésének követéséhez mintát venni Felismerni. azonosítani a nem kívánatos
kiválásokat, illat és ízhibákat, betegségeket, kezelni azokat. Figyelemmel kísérni a párlat

fejlődését
EiókŔ7Íteni a nátinkát a töitéshez Küiönhňzó módszerekkel technikák_ka} náiinkát naiackozni

és a egyéb

Szignó helye:
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2.10

2.12

2.13

2..14
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3.2.

3.4.

3.5.

Kft.
Engedélyszám:

Követese ercłetqeoeľl evzełĺszervł

vizs álatokat vé ezni. Kezelni az analitikai mérőműszereket.
Szakszeűúcn kezelni a pátinka készítés soránk-cŕctkczett és hulladékokat-

Balesetmentesen kezelni, üzeme\teíni a pálinkafőzésben és a lepárĺóüzemben használatos

I alapvető eszközöket, gépeket berendezéseket.

munkavédelmi eszközöket, védőruhákat.

Higiéniai szabályokat alkalmazni a pálinkatöző üzemben és a pálinkakészítés során.

Minőségbiztosítási szabályokat alkalmazni a pálinkafózó üzemben ésa pátinkakészítés során.
a jOSS,Zôä-.ôYOKôt, a és

éle}miszerkönvyi termékleĺg•ásokaľ_ Vez$ni a R7ükgéoes hivatalos nviJvántŔrtásokat, a szakmai
adminiszu ációĹ

Iskolai elókéozettség

Szakmai eláképzettség

alkalmassági

köveielükéEk

Szakmai gyakoriat

területe és időtartama
Egyéb fcktétcick

alaofokú iskolai végzettség

szükséges

4.A képzésben való részvétet feltételei

4.3.

5.1

6.1.

6.2.

Részvétel követésének

Megengedett hiáĽtzés
Egyéb feltételek

FOOiaikOZáSOk

résztvevc ákažl a}áírtjeŕenxét: ív, esvagy elektronikus

lí e") forma esetében a részvétel követésére alkalmas

mes;oldás.
000/_

ora

témakör megnevezése

Gyümölcspáhnka gyártás

Jogi, higiéniai és ismeretek

I
összesen.

A tananvap- egység
óraszáma

220 óra
80 óra

300 óra



ABC Oktatási Stúdió Kft.
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'1018 szakképesítés

6.1. Tananyagegység

Célja6.1.2.

A tananyagegységhez6.1.3.

«ep•ĹésÍä«äúyagegyšegeq

A tananyagegység tanításának célja, hogy a képzésben
résztvevő a gyümölcspá\inka gyártás és módszertana

tananyagegység ismereteit elsajátítsa.

220 Óra

A tanan a e Sé. tanuäási eredménveinek elérését biztosító tanítási-tanulási út

A tananyagegység tematikai

egységei

Gyümölcspálinka gyáňás

A tematikai egység tartalmi elemei

Gyümölcs- ésb0fgazdasági alapanyagok jellemző tulajdonságai.

Válogatás, osztályozás célja, elve ésmódjai
Mosás. szár-, mag-,
Aprítás célja, módjai, alkalmazása
Ví7kezäés ésvízszűréscäja, módja

Íáyerés és létisztítás célja, módjai, a alatt lejátszódó

folyamatok.
Gvümölcscefre készítés Célia.mó(ýa.

alaĚĚ és mikrobiológiai

A technológiában aikaĺmazott segé(Ĺ adalék, és kezelóanyagok

Lepárlás célja, módja, a fiúveketek alatt lejátsódó folyamatok
A kü\önbözó lepárlók részei, működésük.
Az elő, közép és elválasztás jelentősége.
A párlat finomítás
Derítésä, szűréstermészetes érlelés.

Gyümölcspálinka-gyádás gépei.
TôltŔ tíäChnŔlÓou;a

Cŕýä,

Palackoó gépek éseszköók
GyártásE eiienérzések, vizsgáiaíek-
Pálinkaféfék, borpárlatok összdétele, tulajdonságai, érzékszervi

Pálinkák analitikai aromakomponensei, az érlelés,

pihentetés a!att fizikai éskémiai változásokn

mÓdszerei.

Páiinka iisziíiáš, siabiiizá}ási (fejtés; szűrés;hidegkezelés)
a a.xxya.l.

} Ágazati és áitaiános iyaieset-, tűz-, éňntésvéďeimi előírások,

Szignó hclyc:



Alkalmazott képzési

módszerek

Alkalmazott munkaformák

A tananyagegység elvárt

tanítási-tanulási fokyamat

közbeni méréséreés
értékelésére vonatkozó

javaslatok.

Kontaktórától eltérő

munkafoľma alkalmazása

beszámítható óraszám
A tananyagevség elvégzéséről

feltételei

6.2.1.

6.2.2-

6.23.

6.2.

Célja

rendelt óvaszánł

Kft.

Engedélyszám:

reede\kezeseK.

Alkalmazott technológia éshozzá tartoó gépi berendezések munka-,

baleset-, és&íntésvédeĺmí elöírásai-
Előadás, magyarázat, szemléltetés, megbeszélés, rendszerezés,

megfigyelés, essyüttes és önálló tananyag feldolgozás, csoportos

feladatmegoldás, gyakorlati feladatok megoldása, projektmódszer,

feladatlap kitöltése, írásbeli felelet, házi feladat, kiadott feladatok

A képzésben részt vevő személyes jelenlétét vagy interaktív és
igénylő csopoĚłos

kévyzÓs: frontális eovéni
munka, kooperatív csoportmunka, ónái}ó tananyagfejdo!gozás,

A képzésbeq ľészĺ vevőszemélyes jeteq\éíéĺ nem igénylő önálló

fežkészüžés: egyéni feladatmegotdás, oktatói irányítás, irányított
tanuĺás, tananyag feĺdoĺgozás» egyéni feĺadat megoĺdás, oktató
videók feldo ozása.
A tananyagegység végén a tanulási eredmények mérésérea
résztvevők tudásmérést töltenek ki az eddigi anyagból az oktató

követelményszintek:
• öü7e-OS

• fckckt mcg: 5096 alatti teljesítmény
A tudásmérés fe\adatait a ké zó intézmén össze.

A kontaktórás fogiažkczások rendszeres látogatása (hiányzás max.

20

A képzési folyamatba iktatott ellenőrzéseken mutatott

eredményessé&
Tananvagzáró beszámolón el&t legalább 500/0-os teljesítmény.

ogi, higiéni2i ésminőséohiztosítási ismeretek

A iaľtäľiyagegyseg FĚogy & KepZeSůeľľ t-eszŕvevő

a jogi, higiéniai és minőségbiztosítási ismeretek tananyagegység

ismereteit elsajátítsa.

óra

Szignó helye:
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A tanan a e é tanutási eredmén einek elérését biztosító tanítási-tanu\ási út

A tananyagegység tematikai

egységei

minóségbiztosítási ismeretek

Alkalmazott képzési

módszerek

Alkalmazott munkaformák

A tananyagegység elvárt
tanulási eredményeinek

közbeni méréséreés
értékelésére vonatkozó
invnslatok

Kontaktórától eltérő
munkaforma alkalmazása

ecetén a kénzés óraszámába

beszámítható óraszám

A tematikai egységtartatmi elemei

A Jövedéki törvény és a vonatkozó hatályos Élelmiszerkönyvi
tamékleírások.

A pálinkafózés vonatkozó jogszabályok.

Kezelésükre vonatkozó eljárásokat, az újrahasznosítás technológiái.

Az éleimisz.äágaz.dra vonaik(YÓ, és az általános higiéniai előírások,

a Jó fügiéniai Gyakoriat (GHP) szerinti
mapatartágtyvrnák

A HACCP rendszer a}apelvei, aikalmazásának módja, az online

ř-řÄCC? (e-řřÄCC?) iehetőségek-

A pálinkaľózésre vonatkozó JÓ Gyakoriat (GMP).

A minósŔirányítással és élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos

Előadás, magyarázat, szemléltetés, megbeszélés, rendszerezés,

tnegfigyelés, együäes és önálló iananyag feldolgozás, csopoltos

feladatmegoldás, gyakorlati feladatok megoldása, projektmódszer,

feladatlap kitöltése, írásbeti tëŕeŕet, házi feladat, kiadott feladatok

A képzésben részt vevőszemélyes jelenlétét vagy interaktív és
csoportos

képzés: frontális oktatás, egyéni feladatmegoídás, csoportos

munka, kooperatív csoportmunka, onálló tananyagfeldolgozás,

önálló tanulás

A vevő
feikészü!és: e«yéni feladaimegoidás, oktatói irányítás, irányított

videók feldol zása.
A íananyagegység végén a tanulási eredmények mérésérea
résztvevők tudásmérést töltenek ki az eddigi anyagból az oktató

Szerint.
A tudásméTés alapián a megszerezhető minósítésekhez tartozó
követä*nényszintek:

• NeĚn feĚeEĹ Ežegľ 50% alatti teljesítmény

Szignó helye:



ABC Oktatási Stúdió Kft.
Engedélyszám: E/2020/000216

szakképesptes képzési programia

A tananyagegység eivégzéséľői A kontaktórás foglalkozások rendszeres látogatása (hiányzás max.

szóló igazolás kiadásának
feltételei

20

A képzési folyamatba iktatott ehhenörzéseken mutatott

eredményesség.

7.A zárt rendszerű elektronikus távoktatás kivételévež a maximális csoport\étszám

tű70i

Maximális csoporüétszám (f'ó) 30 fő7.1

7.3

SZäKtttäi KgpZŕS

megszervezhető kizárólag
íávokíaíásban?

Jelen képzési program
távoktatásban tölténó
meova)ÓsÍtást Ír

igen/aettt

igen/aeał

3. A képzésben részt vevőte\jesítményét értékelő rendszer leírása

A tanítási-tanu\ási folyamat végén tananyagegységenként kerü\ sor a képzésben résztvevők

tanulási eredményének méréséreés értékelésére, a Képzó intézmény által kijelölt időpontban

éshelyszínen.

8.1. A záró beszámoló leírása

A képzés záróbeszámolóval fejeződik be.

A záróbeszámoló feladatait a képző intézmény állí!ia össze, készíti, ésbiztosí!ia.

- a beszámoló helyszínei' a Felnőttképzési szerződésben, vagy annak mellékletét képező

Képzési ütemtervben meghatározott helyszín,

a beszámoťó üřcmezésci: a ľeřF\őĚĚKépzési szerzoeésben, vagy annak meüeK;etekéni

csatolt Képzési ütemtervben meghatározott időpontban

a beszámoló formája:

Írásbeli rész (melyek közt rövid kifejĺós feladatok, feletetválasztásos feladatok,

Áz írásbeii rész:
a képzési program 6.1, 6.2 pont tematikai egység tartalmi kerül összeállításra az
alábbi témakörökből:

- Alapanyagismeret, cefrekészítés

Alapanyagŕsmeret (gyümölcs; borászati melléktermék)

Fermentáció - erjesztéstechnoiógia

Szignó helye:
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07214018 S

raliiikä1ŰzeS teenüŰIŰgĺaja, uerendezései
- Desztilláció — Pálinkatöző üzemegépei, berendezései

Páriatfinomítás, frakcionálás

Pálinkák érlelése, kezelése, palackozása

Pálinkák analitikai ésérzékszervi vizsgálati módszerei

Jogszabályismeret Kö

Üzemi higiéniai - minőségbiztosítási feladatok

Az írásbeli részidőtartama: 90 perc
A résztvevő a megoldó-kulcs alapján kijavított és kiértékelt írásbeli dolgozatát — kérésére

megtekintheti.
Az írásbeli részakkor eredményes, ha a résztvevő a megszerezhető összes pontszám legalább

50 %-át elérte.

A ro•ekt feladat rész:
A projekt fcladat részhez tartozó gyakorlati feladatot a képző határozza mcg a 6.1

Gyümölcspá\inka gyártás tematikai egység tartalmi elemeiből, a gyakorlati hely

sajátosságainak a figyelembe vételével.

A projekt feladat kä részből ált:

2.

Gyakorlati munkavégzés:

A feladat során a résztvevő bemutatja a vizsgapálinka készítésnél alkalmazott

technológiát. Bemutatja a technológiai folyamatból kiemelt technológiai lépcsőben

alkalmazott azoknak használati,

alkalmazási készségét. Szóban a meghatározott technológiai lépcső során
alkalmazott- gépvagy berendezés feladatát, részeit, a technológiában betöltött szerepét,

szabályozási lehetőségeit es iľiuľikavegzes SOVaži & aĚKalľiiäZdľidÓ, az adott
munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi és higiéniai előírásokat.

A gyakoriat időtartama maximum 90 perc.

Vizs a álinkakészitése a ké ő vizs 'raés annak bemutatása:
A résztvevőnek, a képzési időszakban rendelkezésére bocsátott pálinka alapanyagból, a

gyakorlati képzőheiy infrastruktúrájának, üzemének, eszközeinek, berendezéseinek,

laboratóriumának, mérőműszereinek — alkalmazásával, használatával, a hatályos

szakmai, technológiai és kereskedetmi rendelkezések alapján, forgalomba hozatalra

alkalmas palackos pálinkát, készterméket állít elóŕ
A projektfeiadat végzésesorán, cefrét készít, erjesztést indít, pálinkát föz és finomít,
kiszámolja a szükség szerinti adalék és segédanyag igényt, kezeléseket, tisztító és
stabilizáló műveleteket hajt végre a vizsgapáiinkán, ütetve elvégzi az egyes
műveletekhez rendelhetó szakmai számításokat.

Anyagnorma alapján palackozást tervez éshajt végre,megtervezi a csomagolás köteles

ésmegengedett információ tartalmát. A vizsgapálinka készítés technológia folyamatát

analitikai méréseivel köväi nyomon, ütetve technológiai döntéseit saját méréseink

alapján hozza meg. Méréseit és a technológia menetét detektálja, az így készült

jegyzőkönyvek, - műveleti ésanalitikai napló - alapján számol be a vizsgabizottságnak

munkájáról. A pálinkafözési technológiáról a vizsgabizottsággal szakmai beszélgetést

folytat- A résztvevő egy általa készített és pákinkát bemutat, majd ismerteti

Szignó helye:
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07214018 számúPálinkakészítő szakképesítés képzési programja

a termékek jelölésére vonatkozó előírásokat ésválaszol az azzal kapcsolatos kérdésekre.

A beszélgetés időtartama maximum 30 perc.

A gyakorlati feladat kiadása és értékelése is feladatlapokon történik és megegyezik a

tananyagegységeknél meghatározott értékelési móddal.

A projekt feladat részidőtattama: mar. 120 perc
A gyakorlati feladat lebonyolításához szükséges személyi feltételek:
Rendelkezésre kell állni olyan személynek, aki megfelelő szakmai tapasztalattal, ésa szükséges
szakmai végzettséggel rendelkezik, ismeri az adott helyszín gépeinek, berendezéseinek
kezelését, érti és felügyeli az alkalmazott technológiát, ismeri a vonatkozó szakmai higiéniai,

munka- ésbaleset védelmi szempontok ésfelel hôtartatásukért.

A záróbeszámolón megszerezhető minősítések: Megfelelt, Nem felelt meg.
Megfelelt minősítés megszerzését a feladatok legalább 50%-ra történő megoldásával lehet

teljesíteni.

Az egyes beszámolók összevontan is megszervezhetők.

A lefolytatás soránkeletkezett dokumentumok megnevezése:„Tanúsítvány a 07214018

számúPálinkakészítő képzés sikeres elvégzéséről”

A tanúsítvány tartalmát, formáját a 11/2020 (IL 7.) Korm. rendelet 22. S-a határozza meg, mely

a Felnőttképzési Adatszolgáltató Rendszerből kerül kinyomtatásra a résztvevő kérésére.

A záróbeszámoló soránkeletkezett dokumentumok kezelése

A beszámoló soránkeletkezett dokumentumok, amelyek a jogszabályokban előírt időtartamig

ésmódon a képző által tárolásra keŔilnek:

a dokumentum átvételéről szóló jegyzőkönyv eredeti példánya,

a beszámoló elvégzéséről készült igazolás másolata,

a megfelelően dokumentált éskijavított írásbeli feladatok,

vizsgatevékenységet értéke)ô lapok,

egyéb jegyzőkörryvek,

a képző által készített ésaz általa hitelesített megoldókulcsok.

A záróbeszámolót szervezőintézménynek — az írásbeii tevékenység feiadatai kezeiése

vonatkozásában — a beszámoló tisztaságának szavatolása miatt titoktartási kötelezettsége van.

Az írásbeli feladatokat a résztvevők csak a beszámoló kezdetének időpontjában ismerhetik meg.

Sikertelen teljesítés esetén: pótló beszámoló, a képző által időpontban-

Csak a nem megfelelt minősítésű tevékenységet kell a pótló beszámolón megismételni!

Sikertelen az a beszámoló is, ha a résztvevő ezen nem jelenik meg.

További eljárási lehetőségeket a Felnőttképzési szerződés határozza meg.

Tananyagegységenként igazolás nem kerül kiadásra, egyéb dokumentáció kiadásáról a
Felnőttképzési szerződés rendelkezhet.

Szignó helye:



ABC Oktatási Stúdió Kft

Engedélyszám: E/2020{000216

9,1, A képzés elvégzéséről szóló
igazolás kiadásának

9.2- Képesítő vizsga

9. A ké zárása
Tanúsítvány kenil kiállításra a 11/2020, (II, 7,) Korm,

szerint-

Kiadásának feltételei:

A felnőttképzési szeródésben rögzítettek
maradéktalan teljesítése

A megengedett meg nem haladó hiányzás.

A szakmai stkeresteł• ítése.

A képesítő vizsga a kiadott Pálinkakészítő meonevezésűszakképesítés megszerzéséreirányuló
szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény alapján kerül lebonyolításra az
Akkreditált vizsgaközpontban (nem a képző szervezi)-

A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga

vizsgatevékenységeinek részletes leírása: kiadott programkövetelmény alapján.

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított

tanúsítvány.

Egyéb feltételek:

10. A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek,

valamint a képzéshez kapcsolódó egyéb speciális feltételek ésezek
biztosításának módja

10.1.

10.1.1.

Személyi feltételek

Személyi feťtáeiek
biztosításának mód- a

Oktatóként olyan személy alkalmazható, aki rendelkezik

a képzési tartalomnak megfelelő Élelmiszeripari mérnök,

vagy biológia, kémia szakos tanári szakképzettséggel, vagy

a képzési tartalomnak megfelelő felsőfokú végzettséggel és
élelmiszeripari szakképzettséggel, vagy
felsőfokú végzettséggel és a képzési iránynak megfelelő

szakképesítéssel, vagy a képzési iránynak megfelelő

élelmiszeripari szakképesítéssel és legalább ötéves szakmai

gyakorlattal.

A megfelelő szakmai képzettséggel, tapasztalattal

Megb:zás' szerzeués, munkaviszony, vállalkozási szerződés.

Szignó helye:
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10.2.

10.2.1.

10.3.

10.3.1.

Tárgyi feltételek

Tárgyi feltételek
biztosításának módja

Egyéb speciális feltételek

Egyéb speciális

feltételek
biztosításának móď

Gyümölcsfeldolgozás, cefrekészítés gépei, eszközei;
A cefreerjesztés eszközei, berendezései;
A pálínkatözés, lepárlás, párlat tisztítás gépei,

berendezései, eszközei;
Technológiai hideg és melegencrgia (hűtőrendszer és
kazán)
A párlatfejtés eszközei;
Speciális lepárlási mérőműszerek;
A pálinka szűrési rendszernek eszközei;
Pálinkaérlelés, tárolás, kezelés eszközei;
A pálinkavizsgálatnak analitikai eszközei

berendezései, műszerei;
A pálinka palackozás gépei, berendezései, eszközei;
Kézieszközök, szerszámok

Higiéniai eszközök
Munkavédelmi eszközök

A szükséges tárgyi feltételeket képző intézmény

tulajdonjog használati jog vagy bérleti jogviszony alapján

biztosítia.

és

11. Előzetes elméleti tudásszint méréseésbeszámítása a

A résztvevő kérésére a - megfele\ó dokumentumokkal nem igazolt - tudásának felmérését- majd

megállapított mértékét és ennek beszámítását a képzés megkezdése előtt kérheti. Ennek

eljárásárnak részletes leírását a képző Mnőségbiztosítási rendszere tartalmazza.

A mellékelt írásbeli szakértői vélemény alapján a képzési program előzetes minősítése megtörtént.

Szabadkígyós, 2022. 12.09.

Tábor Istvánné
Szakértő neve

FSZ/2001/000126

Szakértői nyilvántartási szám

Szakértő aláírás

ABC

Sziaz:

Intézmény képviselőjének aláírása

Szignó helye:
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Szakértői vélemény

képzési program előzetes minősítéséről

1. Felnőttképzési szakértő
Neve: Tábor Istvánné

A felnőttképzési szakértők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma:
FSZ/2001/000126

2. Felnőttképzést folytató intézmény

Megnevezése: ABC Oktatási Stúdió Kft.

Székhelye: 4325 Kisléta, Bogáti út 44.

Felnőttképzési engedélyszáma: E/2020/000216

3. Képzési program
Megnevezése: Pálinkakészító

4. Jogszabályok

A képzési program a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVIL Törvény (Fktv.), a

felnőttképzési törvény végrehajtásáról szóló 11/2020 (IL 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 07214018 Pálinkakészítő szakképesítés

megszerzéséreirányuló szakmai képzést megalapozó programkövetelmény alapján készült.

5. Az előzetes minősítés

a) A képzési program tartalma megfelel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII.

törvénynek, a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX törvénynek és a szakképzési törvény
végrehajtásáról szóló 12/2020 (II. 7-) Korm. rendeletnek

b) A képzési programban meghatározott tartalommal, feltételekkel és módon, valamint a

képzéssel érintett célcsoport számáramegszerezhetők a képzési programban megjelölt

kompetenciák.
c) A képzési program minden oldala folyamatos oldalszámozással van ellátva, az összemzésre
úgy került sor, hogy annak szétválasztására sérülésmentesen nincs lehetőség.

Kijelentem, hogy a képzési programot a jogszabályi előírások szerint átvizsgáltam, további — a
képzési program előzetes minősítését érintő, azt módosító vagy kiegészítő — megállapításokat

nem kívánok tenni.

Szabadkígyós, 2022. 12.09.

felnőttképzési szakértő aláírása


