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Képzési forma:   Vidékfejlesztési programból támogatott felnőttképzés 

     (10% önrész) 

Képzési cél:  31 541 02 OKJ Borász rész-szakképesítést igazoló bizonyítvány 

megszerzése  

Indulási időpont:   2019. szeptember 

A tanfolyam ütemezése:  Heti két délután 
Felvételi feltételek:    

 MÁK ügyfél azonosító számról (korábban MVH regisztrációs szám) szóló határozat (10 számjegy) ÉS 
 •Őstermelői igazolvány másolata (plasztik kártya másolat vagy A/4 ideiglenes „igazolvány”) vagy 

 •Erdészeti hatósági bizonyítvány másolata, vagy hatósági szemlemásolat vagy 

 •Családi gazdaság nyilvántartásba vételi határozat másolata vagy 

 •Egyéni vállalkozó „Igazolás”-nak másolata a tevékenységi körökről vagy 

 •Cégkivonat másolat a társas vállalkozás tevékenységi köreiről (másolat) és meghatalmazás és 

munkáltatói igazolás (kötött formátum, eredeti) 

A tananyag rövid bemutatása: 
Modul megnevezése Tananyag  

10944-12 Borászati 

gyakorlat 

A borszőlőfajták minőségét meghatározó tényezők. A 
szőlőfajták borászati technológiai sajátosságai. A szőlőfajták 

tulajdonságai. Borászati üzemek jellemzői A szőlő 

érettségének meghatározása. A szőlő szedése és válogatása. A 

szőlő mennyiségi és minőségi átvétele. Szőlőbogyók 
feltárása, cefreszállítás. Cefre kezelése, kénezés, enzimes 

kezelés stb. Léelválasztás, préselés. Must kezelése, 

összetételének javítása. Irányított erjesztés végrehajtása, 
szempontjai. Kékszőlő feldolgozása, rozé, siller, vörösbor 

készítése. Borászati üzemek helyiségeinek tisztántartása, 

karbantartása, pincehigiénia megteremtése. Tisztító- és 
fertőtlenítőszerek hatásmechanizmusa, alkalmazásuk. 

Tárolóedények, hordók külső, belső kezelése, 

tisztítása.Mintavétel, mintaküldés szabályai. Bor 

alkotórészeinek laboratóriumi és érzékszervi vizsgálata. A bor 
tisztítókezelései, gépek, berendezések. Borharmónia 

kialakítása, a borok érésének szabályozása. 

Borkülönlegességek, szénsavas borok készítése. A bor 
palackozása, palackozási technológiák. A borturizmus alapjai. 

A vendéglátás szabályai. Az energiafelhasználás új 

megoldásai. A környezetvédelem fontossága 
 

10943-12Borászati szakmai  Az erőgépek legfontosabb paraméterei. A munkagépek 

használata a szőlőtermesztés technológiájában. A gépi szüret 

folyamata, gazdaságossága. A szőlőfeldolgozás gépeinek 
beüzemelése és rendszerben való használata. Az üzemi prések 

paraméterei. A fejtés gépei, berendezése. A különböző 

hűtőberendezések működése, felhasználási lehetőségeik. A 
technológiához és a bor mennyiségéhez legjobban megfelelő 

tartályok, azok kezelés. A szűrőberendezések működési elve, 

valamint gyakorlati működtetésü. A palackozás gépei, azok 

működés. Kisüzemi szintű borpalackozás technológiáj. A 
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hőkezelő berendezések működési elve, a készre kezelés 

technológiájában való szerepü. A pezsgőgyártás gépe. A 
gépek napi szintű karbantartás. A berendezések 

működtetésekor előírt munkavédelmi szabályok 

10906-12 Borászati 

technológia 

A szőlőnövény származása, Magyarország és a világ borászat. 

A szőlőnövény morfológiája, a szőlőnövény vegetációs 
fázisa. A szőlőnövény életműködése, környezeti feltétele. 

Éves munkák a szőlőben (metszés, művelésmódok, 

zöldmunkák, növényvédelem, tápanyag-utánpótlás. 
Szaporítóanyag-előállítás, szaporítóanyag-gondozás. A szőlő 

telepítése. Magyarország borvidékei. Borszőlőfajták 

minőségét meghatározó tényezők. A szőlőfajták borászati 
technológiai sajátosságai. A szőlőfajták tulajdonságai. 

Borászati üzemek jellemzői A szőlő érettségének 

meghatározása. Szüret, szőlőszállítás. A szőlő mennyiségi és 

minőségi átvétele. Szőlőbogyók feltárása, cefreszállítás. A 
cefre kezelése, kénezés, enzimes kezelés stb. Léelválasztás, 

préselés. Must kezelése, összetételének javítása. Az élesztők 

tulajdonságai. Irányított erjesztés végrehajtása, szempontjai. 
Kékszőlő feldolgozása, rozé, siller, vörösbor készítése. 

Borászati üzemek helyiségeinek tisztántartása, karbantartása, 

pince higiénia megteremtése. Tisztító- és fertőtlenítőszerek 
hatásmechanizmusa, alkalmazásuk. Tárolóedények, szerepük 

a bor érlelésében. A bor tisztítókezelései, gépek, 

berendezések. Borharmónia kialakítása, a borok érésének 

szabályozása. Borkülönlegességek, szénsavas borok készítése. 
A bor palackozása, palackozási technológiák. A borturizmus 

alapjai. A vendéglátás szabályai. Környezetvédelem és a 

jövedéki 

10890-12Élelmiszeripari 

vállalkozások működtetése  

Az élelmiszergyártás területén alkalmazható vállalkozási 

formák és azok jellemzői, működtetésük. A piackutatás 

módszerei. Az üzleti terv szükségességessége, tartalma, 

felépítése. A vállalkozás engedélyeztetéséhez és a folyamatos 
működés fenntartásához szükséges előírások. 

Pénzügyi, számviteli alapfogalmak 

A fogyasztói árak megállapításának szabályai, árformák 

10948-12Szőlész-borász 

alapmérések, vizsgálatok 

Laboratóriumi rendszerszabályok, vegyszerek kezelése, 
biztonsági előírások. Laboratóriumi alapmérések. Titrimetria, 

titrálhatósav, illósavtartalom meghatározása. 

Alkoholtartalom-meghatározás különböző módszerekkel 
Must és a bor cukortartalmának egyszerű meghatározásai. 

Mikrobiológiai vizsgálatok 

mailto:telfel2@gmail.com

