MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

CUKRÁSZMESTER
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEINEK
MESTERKÉPZÉSI PROGRAMJA

A mesterképzési program a mesterképesítés szakképzésért felelős miniszter által közétett
képzési és kimeneti követelményei alapján készült.
A mesterképzési programban nem szabályozott kérdésekben a szakképzésért felelős miniszter
által közétett mindenkor hatályos mesterképesítés képzési és kimeneti követelménye,
valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga
Szabályzatában foglaltak az irányadóak.

Hatályos: 2020.
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1. A mesterképesítés adatai
A mesterképesítés megnevezése
Az ágazat megnevezése
A mesterképzés szakmai követelményeinek időtartama:

Cukrászmester
Turizmus-Vendéglátás
180 óra

2. A mesterképzésre való felvétel feltételei
Mesterképzésre az vehető fel, aki rendelkezik a Cukrász mesterképesítés képzési és
kimeneti követelményeiben előírt szakmai előképzettséggel és a mestervizsga
időpontjáig igazolni tudja a mestervizsgára történő jelentkezéshez előírt szakmai
gyakorlatot.

3. A mesterképzésben való részvétel feltételei
A részvétel követésének módja

A résztvevő által aláírt, vagy elektronikus
formában vezetett jelenléti ív.

Megengedett hiányzás mértéke

A mesterképzés összes óraszámának
maximum 20%-a.

A mesterképzés elvégzéséről
igazolás kiadásának feltétele

szóló

A mesterképzés összes óraszámának
legalább 80%-án való aktív részvétel, a
képzés közbeni feladatok teljesítése.
12 fő

Maximális csoportlétszám

4. A mesterképzés célja
A mesterképzés célja a mesterképesítés képzési és kimeneti követelményének 2. pontjában
meghatározott tevékenységekre és munkaterület ellátására, valamint a mestervizsgára történő
eredményes felkészítés.
A mesterképzés célja, a mesterjelöltet hozzásegítnie ahhoz a legmagasabb szintű tudáshoz,
hogy kimagasló, sikeres mestervizsgát tegyen. Szélesítse a szakmai ismereteinek tárházát,
ösztönözze a szakmai tevékenységének magasabb szintű gyakorlására, biztosítsa a sikeres
mesterminősítés megszerzését. Biztosítsa, hogy vállalkozást indítson, amit a szükséges
ismeretek elsajátítása mellett, sikeresen működtetni tudjon. A vállalkozásban, a cukrász
szakmára vonatkozó jogszabályokban meghatározott működési feltételekkel, naprakész legyen.
Ráirányítsa a figyelmet, és a fontosságot a folyamatos önképzésre. Ahhoz, hogy elismertséget
szerezzen magának és a cukrász szakmának, elengedhetetlen, hogy a hazai tradicionális, a
nemzetközi és a modern a cukrásztechnológiákat ismerje és maradéktalanul elsajátítsa. Magas
szintű szakmai és pedagógiai ismereteivel részt vegyen a tanulók képzésében, fejlessze a fiatal
cukrászok szakmai képességeit, elméleti és gyakorlati tudásukat. Együttműködjön a szakképző
intézménnyel, átadja tudását és mentorálja a fiatal cukrász nemzedéket, hogy azok kiemelkedő,
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korszerű ismereteket szerezzenek. Segítse és támogassa a kollégák és a tanulók felkészülését a
hazai és a nemzetközi szakmai versenyekre, kihívásokra. A képzés során felmerülő szakmai
hiányosságokat pótolja a mesterjelölt, hogy magasabb tudásszintet érjen el.

5. A mesterképzés tananyagegységei és óraszámai
Tananyagegység megnevezése
Cukrászati gazdálkodási
ismeretek
Élelmiszer-biztonság, élelmiszer
higiénia
Cukrászati termékek előállítása
Összesen

Tananyagegység Elméleti órák
összes óraszáma száma
20
20

Gyakorlati
órák száma
-

20

12

8

140

20

120

180

52

128

6. A mesterképzés szerkezete
6.1.

Cukrászati gazdálkodási ismeretek tananyagegység

A tananyagegység megnevezése
A tananyagegység célja

Cukrászati gazdálkodási ismeretek
A cukrászatban szükséges alapvető számítások,
ügyviteli ismeretek elsajátítása

A tananyagegység óraszáma
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Tanulási eredmények, amelyek kialakításához a tananyagegység érdemben hozzájárul
Képesség

Tudás

Attitűd

Autonómiafelelősség

Kognitív képességek
kialakítása.(Logikus,
kreatív gondolkodás)
Analízis/szintézis

Mértékegységek
átváltása,
százalékszámítás,
alapvető matematikai
összefüggések
ismerete.

Érdeklődés,
elkötelezettség
szakmája iránt.

A hallgató önállóan,
felelősségvállalással
legyen képes a
feladatait
végrehajtani.

A megszerzett lexikális
tudást mennyire képes
használni, alkalmazni a
hallgató.

A tantárgyhoz tartozó
alapvető fogalmak,
összefüggések,
szabályok tudása.

Nyitottság,
fogékonyság az új
módszerek
információk iránt.

Az önállóság mellett
képes legyen
együttműködésre,
kooperációra.

A tananyagegység tanulási eredményeinek elérését biztosító tanítási-tanulási út
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A tananyagegység
tematikai egységei

Veszteségszámítás,
tömegnövekedés

Áru rendelési
mennyiségének
kiszámítása
Energia-,
tápértékszámítás

A tematikai egység tartalmi elemei






BNN2
BN1N2
BN1N2
Tömegnövekedés számítása

Napi fogyás, áru utánpótlási idő
ismeretében



Nyersanyagok
Késztermékek esetében

Anyaghányad
számítása




Szorzó számításával,
Osztó számításával

Árképzés



Árfelépítés (bruttó beszerzési
ártól a bruttó eladási árig)
Áfa, áfakulcsok, áfaegyenleg
Elábé
Árrés
Nettó eladási ár; képzése
különböző mutatók
ismeretében (haszonkulcs,
elábé-szint, árrésszint)
Felszámított áfa
meghatározása, Bruttó eladási
ár
Engedmény/engedményes ár
képzése










Jövedelmezőség









Költség fogalma, fajtái
(költségnemek szerinti
csoportosítás)
Költséggazdálkodás,
költségszint (dologi,
bérjellegű)
Eredmény fogalma
(nyereség/veszteség, fedezeti
pont)
Eredménykimutatás menete
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A
tematikai
egység
javasolt
elméleti
óraszáma

A
tematikai
egység
javasolt
gyakorlati
óraszáma

A tematikai egység
tanulási
eredményeinek
fejlesztését szolgáló
módszerek és
munkaformák

3

Frontális oktatás,
egyénileg vagy
kiscsoportban munka
feladatlapból

1

Tanári magyarázat,
egyéni munka

2

Frontális oktatás,
kivetítő, számolás
kiscsoportban

1

Frontális, kivetítő

6

PPt.
Tanári magyarázat
Táblánál,
feladatlapból
Egyénileg/csoportosan

3

PPt.
Frontális
Redmenta

Elszámoltatás

Ügyviteli
ismeretek



Jövedelmezőségi tábla
készítése






Áruforgalmi mérlegsor
Raktár-,
Termelés-,
Értékesítés elszámoltatása





Bizonylatolás, bizonylati elv
Bizonylatok típusai
Bizonylatok kitöltése
(számlakitöltés)

2

Tanári magyarázat,
Feladatmegoldás
táblánál, feladatlapból
egyénileg

2

PPt.
Frontális
Számlaírás egyénileg

A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek tanítási-tanulási
folyamat közbeni mérésére és
értékelésére vonatkozó javaslatok
A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek feldolgozásához ajánlott
irodalmak

Interaktív módon az elméleti témakörök vonatkozásában ill.
redmenta alkalmazásával.
A tanagyag felénél és a végénél egy-egy hosszabb
terjedelmű dolgozat.

A tananyagegység megvalósításához
kapcsolódó egyéb speciális feltételek

Kivetítő a pendrive-n lévő tanagyag prezentálásához.

6.2.

Elsősorban az órán elhangzottak, ill. az általam feltöltött
feladatlapok.
Dudásné Baricza Eszter: Szakmai vizsgára felkészítő
feladattár

Élelmiszer-biztonság, élelmiszer higiénia tananyagegység

A tananyagegység megnevezése
A tananyagegység célja

Élelmiszer-biztonság, élelmiszer higiénia
Élelmiszer- biztonsági és élelmiszer higiéniai
ismeretek átadása

A tananyagegység óraszáma

20

Tanulási eredmények, amelyek kialakításához a tananyagegység érdemben hozzájárul
Képesség

Tudás

Attitűd

Autonómiafelelősség

A hallgató biztonságos és
egyenletes
minőségű
cukrászati készítmények
előállítására lesz képes.

Higiénikus termelési
műveletek elsajátítása.
Élelmiszer biztonsági
ismeretek gyakorlati
alkalmazása.

Elkötelezettség
a
minőség
és
a
biztonságos
termék
előállítás iránt.

A
cukrászati
készítmények magas
színvonalú,
a
fogyasztók számára
feltétel
nélküli
biztonsággal
és
bizalommal
fogyasztható
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termékek legyenek.

A tananyagegység tanulási eredményeinek elérését biztosító tanítási-tanulási út

A tananyagegység
tematikai egységei

Élelmiszer- biztonság

Élelmiszer higiénia

A tematikai
egység
javasolt
elméleti
óraszáma

A tematikai egység
tartalmi elemei

A tematikai
egység
javasolt
gyakorlati
óraszáma

Élelmiszer-biztonsági
alapismeretek

2

Jogszabályi háttér

1

Élelmiszer biztonsági
rendszerek alkalmazása

2

2

Gyakorlati feladatok

1

2

Cukrásztechnológiai
folyamatok
szabályozása

2

2

Személyi higiéniai
szabályozás

1

1

Eszköz Higiéniai
szabályozás

1

Takarítás és
fertőtlenítés, mosogatás,
szabályai

1

Kiegészítő higiéniai
elemek

1

A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek tanítási-tanulási
folyamat közbeni mérésére és
értékelésére vonatkozó javaslatok
A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek feldolgozásához
ajánlott irodalmak
A tananyagegység megvalósításához
kapcsolódó egyéb speciális feltételek

A tematikai egység
tanulási
eredményeinek
fejlesztését szolgáló
módszerek és
munkaformák
Az élelmiszer
biztonsági rendszerek
gyakorlati
alkalmazását bemutató
feladatok,
prezentációk,
önkéntes/ kiscsoportos
feladatmegoldás,
veszélyelemzés.

Video bemutatók,
gyakorlati bemutatók.
Csoportos, gyakorlati
feladatmegoldás
1

rövid feladatlap, csoportos feladatmegoldás,

Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai
Gyakorlatához, GHP
A hatékony képzési folyamathoz szükség van a
tanműhely technológiai lehetőségeinek
használatára. A technológiai folyamatok
értékelését ténylegesen lehetővé teszi, ha a
képzésben résztvevő látja a folyamat alatt
elvégzendő ellenőrzések, felügyelő módszerek
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gyakorlatát, dokumentációs/ szabályozási igényét.

6.3.

Cukrászati termékek előállítása tananyagegység

A tananyagegység megnevezése
A tananyagegység célja

Cukrászati termékek előállítása
A cukrászati technológiák, cukrász szakmai
tevékenységek magasabb szintű megismerése,
elsajátítása, és a tudás birtokában a sikeres
mesterminősítés megszerzése.

A tananyagegység óraszáma

140

Tanulási eredmények, amelyek kialakításához a tananyagegység érdemben hozzájárul
Képesség

A magas szakmai
színvonalon elvárt
cukrászati termékek
készít, új módszereket
alkalmaz, figyelembe
véve a jelen kor
alapanyagait és
technológiai igényeit.

Technológiai tudását
szélesíti, innovatív
gondolkodásmódját
inspirálja, és ezzel a
kreatív gondolkodását
előhívja, fejleszti és
formálja.

Tudás

Attitűd

Ismeri a technológiai
folyamatokat
komplexitásában,
összefüggéseiben.
Magas szintű
élelmiszer-, és a
cukrász technológiai
ismeretének
köszönhetően
azonnal képes
alkalmazni azokat.
Technológiai
ismereteit helyén
alkalmazza.
Kreativitását
igényesebb, új,
innovatívabb
készítmények
létrehozására
használja.

Autonómiafelelősség

Használja a
legmodernebb
cukrász technológiai
eljárásokat,
befogadja az új
ismereteket a
magasabb tudásszint
megszerzésében.
Pontos és
gyakorlatias a
feladatértelmezése,
fejleszti a
kézügyességét.
Figyelembe veszi az
aktuális trendeket és
nyitott az új
megoldásokra.

Önállóan és
felelősségteljesen
végzi a munkáját.
Példamutatóan,
igényesen,
ízlésesen, tisztán
dolgozik.

Pontos, megbízható,
korrekt munkát
végez. Időben reagál
a felmerülő
problémákra,
kijavítja.
Megszerzett tudását
a legmagasabb
szinten, innovatívan,
a szakmaiságot
mindig szem előtt
tartva prezentálja.

A tananyagegység tanulási eredményeinek elérését biztosító tanítási-tanulási út

A tananyagegység
tematikai egységei

A tematikai egység tartalmi elemei
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A tematikai
egység
javasolt
elméleti
óraszáma

A tematikai
egység
javasolt
gyakorlati
óraszáma

A tematikai egység
tanulási
eredményeinek
fejlesztését szolgáló
módszerek és

munkaformák
Különleges
technológiával készült
uzsonnasütemények

Teasütemények
Csokoládé cukrászati
termékek
Tradicionális és
különleges technikával
készült torták,
szeletek, speciális
táplálkozási igény
kielégítő készítmény
Nemzetközi cukrászati
termékek
Fagylalt, parfé,
pohárkrém
Tányérdesszert

Cukrász artisztika














gyúrt élesztős tészta
kevert élesztős tészta
hajtogatott élesztős tészta
omlós élesztős tészta
vajas tészta
édes
sós
csokoládé dekorációk
bonbonok
torták
szeletek
diétás cukrászati termékek

2

18

1

14

1

14

2

18













tészták
gyümölcsbetétek
krémek
fagylalt, parfé
pohárkrém
desszertek
kiegészítő elemek
díszítő elemek
angol díszítés, cukorvirágok
karamell artisztika
csokoládé artisztika

2

18

1

14

1

14

2
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A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek tanítási-tanulási
folyamat közbeni mérésére és
értékelésére vonatkozó javaslatok
A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek feldolgozásához
ajánlott irodalmak

A
gyakorlati
felkészítési órák előtt
PPt bemutató, tanári
magyarázat.
A
gyakorlati feladatokat
a mesterjelölt, a
felkészítő
útmutatásával
elkészíti, az újonnan
megismert
technológiákkal,
egyéni
vagy
csoportos
munka
formában.
Ha
a
feladatok
eltérőek,
használható a vegyes
munkaforma is.

rövid feladatlapok (online), egyéni és csoportos
feladatmegoldás

Cukrász mestervizsgára felkészítő oktatási jegyzet
Le Cordon Bleu: A Cukrászat Magasiskolája
Christophe Felder: Patisserie
Stéphane Glacier: Patisserie et Gourmandises, tendances
et traditions
Pierre Hermé: La Patisserie, PH10, Chocolate, Macarons
Ecole Lenotre: La patisserie
Jean-Pierre Wybauw: Fine chocolates 1,2,3,4
Ramon Morato: CH (Chocolate)
Caroline&Robin Weir: Ice Creams Sorbets &Gelati
Francisco J. Migoya: Frozen Desserts
Frédéric Robert: Alain Ducasse konyhaművészete
(Desszertek és cukrászat)
Francisco Migoya: The Elements of Dessert
So good magazinok
Larousse Patisserie and Baking
Wayne Gisslen: Professional Baking
Ewald Notter: The art of the chocolatier
Stéphane Leroux: Blue Chocolat
Paco Torreblanca: Sugarworks
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A tananyagegység megvalósításához
kapcsolódó egyéb speciális feltételek

Jean Creveux: Le Travail du sucre les fleurs
IKT eszközök

7. A mesterképzés megvalósításának személyi feltételei
Tananyagegység megnevezése

Cukrászgazdálkodási ismeretek

Élelmiszer-biztonság, élelmiszer
higiénia

Cukrászati termékek előállítása

Az oktató elvárt képesítése, szakmai, oktatói
gyakorlata
Elméleti oktató
Gyakorlati oktató
- Vendéglátó gazdasági
szaktanár, szakmai
felsőfokú
végzettséggel
------ Közgazdász tanár,
vendéglátó, szakmai
felsőfokú végzettséggel
- Élelmiszerbiztonsági
-Élelmiszerbiztonsági
szakhatóság előadó
szakhatóság előadó
- Áruismeret – és
- Áruismeret – és
biológus tanár
biológus tanár
- HACCP szakértő
- HACCP szakértő
Élelmiszeripari mérnök
- Élelmiszeripari mérnök
Szakirányú érettségi és
Szakirányú érettségi és
cukrász mestervizsga
cukrász mestervizsga
vagy mesterként 12 év
vagy mesterként 12 év
eltöltött gyakorlati idő
eltöltött gyakorlati idő
igazolása.
igazolása.

8. A mesterképzés eredményes megvalósításához szükséges
tárgyi feltételek
8.1.

A mesterképzés helyszínei: A szakmai elméleti és gyakorlati képzést a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara által jóváhagyott és akkreditált képzési helyszíneken
lehet megszervezni, amelyhez az alábbi tárgyi feltételek biztosítása szükséges:


12 fő befogadására alkalmas tanterem és tanműhely



IKT eszközökkel (projektor, számítógép/laptop, hangtechnika, internet)
felszerelt tanterem



8.2.

a KKK 5. pontjában meghatározott gyakorlati felkészítésre és
mestervizsgára alkalmas, működő cukrászipari gépekkel, berendezésekkel,
eszközökkel felszerelt, a Tűz-, munka- és balesetvédelmi engedéllyel
rendelkező tanműhely.
Gépek, berendezések, eszközök, anyagok: A szakképzésért felelős miniszter által
közétett mindenkor hatályos, a Cukrász mesterképesítés képzési és kimeneti
követelmény 5. pontjában megfogalmazottak szerint
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8.3.

Egyéb feltételek:

9. Mestervizsga követelmények
A mestervizsga követelményeit a szakképzésért felelős miniszter által közétett mindenkor
hatályos Cukrász mesterképesítés képzési és kimeneti követelmény 7. pontja tartalmazza.

10. Egyéb feltételek, információk
A vizsga helyszínén kötelező minden tárgyi-, valamint alapanyag feltétel biztosítása, nem
helyettesíthető silányabb minőségű eszközökkel, berendezésekkel, alapanyagokkal.
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