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TÁJÉKOZTATÓ SZŐLÉSZ-BORÁSZ KÉPZÉSRŐL 
 

 
Képzési forma: iskolarendszerű, felnőttoktatás, egyedi tanrend 

(másodszakmának minősülő ingyenes oktatás) 

Képzési cél:  Szőlész - Borász bizonyítvány megszerzése 

Indulási időpont: 2020. szeptember 

A tanfolyam ütemezése:  heti két délután (a kezdéskor egyeztetett időpontokban) 

A képzés időtartama: 8-10 hónap 

Felvételi feltételek: szakmunkás végzettség, vagy érettségi, egészségügyi 

alkalmasság 
 

A tananyag rövid bemutatása: 
Modul megnevezése Tananyag 

10943-12 Borászati szakmai gépek A szőlőfeldolgozás gépeinek beüzemelése és rendszerben való 

használata. Az üzemi prések paraméterei, használata. A fejtés gépei, 

berendezései. 

A különböző hűtőberendezések működése, felhasználási 

lehetőségeik. A technológiához és a bor mennyiségéhez legjobban 

megfelelő tartályok, azok kezelése. A szűrőberendezések működési 

elve, valamint gyakorlati működtetésük. A palackozás gépei, azok 

működése. Üzemi szintű borpalackozás technológiája. A hőkezelő 
berendezések működési elve, a készre kezelés technológiájában való 
szerepük. A pezsgőgyártás gépei. 

A borászatban használt gépek napi szintű karbantartása. 

A berendezések működtetésekor előírt munkavédelmi szabályok. 
10944-12 Borászati gyakorlat A borszőlőfajták minőségét meghatározó tényezők. A szőlőfajták 

borászati technológiai sajátosságai. Borászati üzemek jellemzői. 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. 

A fehér és kékszőlő feldolgozása, rozé, siller, vörösbor készítése. 

Borharmónia kialakítása, a borok érésének szabályozása. 

Borkülönlegességek, szénsavas borok készítése. A bor palackozása, 

palackozási technológiák 

A borturizmus alapjai. 
10945-12 Szőlőtermesztés 

technológiája 
A szőlőnövény fejlődéstörténete. Az éghajlat tényezőinek hatása a 
szőlőnövényre. Magyarország borvidékeinek jellemzői. A 

szőlőnövény részei. A szőlő életműködése. A szőlő termesztés 

technológiája. A szőlő szaporítása. A borszőlőfajták csoportosítása, 

jellemzése. Csemegeszőlő-termesztés. 
10946-12 Szőlőtermesztés szakmai 

gépei 
Az erőgépek csoportjai a felhasználásuk alapján. Az erőgépek 
karbantartásának szükségessége, menete. Az erőgépek alkalmazása 

és felépítése. A szőlőtermesztésben használt munkagépek felépítése, 

működtetése, karbantartása. 

10947-12 Szőlőtermesztés 

gyakorlata 
A szőlő szaporítása. Telepítés. Művelés és metszésmódok. A szőlő 

éves kezelési munkái: metszés, zöldmunka, talajművelés, tápanyag 

utánpótlás, öntözés növényvédelem. Szüretelési módok. 

10948-12 Szőlész-borász 

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

illósavtartalom meghatározása. 
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 Alkoholtartalom-meghatározás különböző módszerekkel 

Must és a bor cukortartalmának egyszerű meghatározásai. 

Mikrobiológiai vizsgálatok 
10906-12 Borászati technológia Magyarország borvidékei. Borszőlőfajták minőségét meghatározó 

tényezők. A szőlőfajták borászati technológiai sajátosságai. 

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. 

Tárolóedények, szerepük a bor érlelésében. 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 törvény. 
10890-12 Élelmiszeripari 

vállalkozások működtetése 
Az élelmiszergyártás területén alkalmazható vállalkozási formák és 
azok jellemzői, működtetésük. A piackutatás módszerei. Az üzleti 

terv szükségessége, tartalma, felépítése. A vállalkozás 

engedélyeztetéséhez és a folyamatos működés fenntartásához 

szükséges előírások. 

Pénzügyi, számviteli alapfogalmak 

A fogyasztói árak megállapításának szabályai, árformák 
11497-12 Foglalkoztatás I. Kommunikáció idegen nyelven 
11499-12 Foglalkoztatás II. Munkavállaló és a munkáltató jogai éskötelességei 
11500-12 Munkahelyi egészség és 

biztonság 
A munkahelyi egészség és biztonság, mint érték 
A munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések hátrányos 

következményei. A munkavédelem fogalomrendszere, 

szabályozása. 

A munkahelyi munkavédelmi érdekképviselet 
 

Bővebb felvilágosítás  : Baloghné Szacsuri Ida 

igazgató 

30/8261087 
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JELENTKEZÉSI LAP 
 

Jelentkezem a Teleki Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és 

Kollégium (7773 Villány Mathiász János u. 2.) által szervezett Szőlész –Borász  (egyedi 

tanrendes) felnőttoktatásra. 

Jelentkező neve: ………………………………………………………………………. 

Születéskori név: ………………………………………………………………………. 

Születési hely: …………………………………………………………………. 

Születési idő: ………………………………………………………………………. 

Anyja neve: ………………………………………………………………………. 

Lakcím: ………………………………………………………………………. 

Telefonszám: ………………………………………………………………………. 
 

 

Iskolai végzettsége:(a  megfelelő válasz aláhúzandó) 

- szakmunkás(OKJ) 

-szakközépiskolai érettségi vizsga 

-gimnáziumi érettségi vizsga 

-főiskolai vagy egyetemi végzettség 

 
Belépéskori szakmai végzettség(ei):…………………………………………………… 

 
 

 Munkajogi státusza :(a megfelelő válasz aláhúzandó) 
- foglalkoztatott - regisztrált munkanélküli 

- hallgatói jogviszonyban áll - tanulói jogviszonyban áll 

- nem regisztrált munkanélküli - vállalkozó, munkaadó 

- egyéb munkajogi státusz, éspedig: ……………………………. 
 

 
 

Dátum: ……………………………………. 

 
…………………………………………………….. 

aláírás 

 
Csatolandó mellékletek: 

jelentkezésig megszerzett bizonyítvány másolat(ok), 

kitöltött és aláírt adatvédelmi záradék 
 Bővebb felvilágosítás:  Baloghné Szacsuri Ida igazgató 

30/8261087 

e-mail:teleki.villany@deliaszc.hu 
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Záradék 

(Szőlész –Borász jelentkezési lapjához) 
 

Az adatvédelemmel kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az Európai Parlament és a Tanács 2016. 

április 27-i (EU) 2016/679 rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 

hatályon kívül helyezéséről ( általános adatvédelmi rendelet/GDPR) 2018. május 25. napjától 

közvetlenül alkalmazandó, kötelező szabályt ír adatkezelők részére minden tagállamnak. 

 
Tájékoztatjuk továbbá, hogy intézményünk a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény (a továbbiakban: Nkt.) 41.§ (5) bekezdésének felhatalmazása alapján, a nem az 

Oktatási Hivatalon keresztül történő felvételi eljárás keretében benyújtott jelentkezési lapokat- 

a személyes adatok védelmére vonatkozó célhoz kötöttség megtartásával- továbbítja az 

Agrárminisztérium, mint fenntartó részére. A fenntartó az adott tanévben indítható osztályok 

engedélyezése tárgyában meghozott döntését követően nyilvántartásából a személyes adatokat 

törli. 

 
Az intézmény, mint adatkezelő a benyújtott jelentkezési lapokat az iratkezelési szabályzatban 

meghatározott ideig megőrzi, azt követően selejtezi. 

 
A felvételi eljárás keretében benyújtott személyes adatok az Agrárminisztérium, mint 

fenntartó részére történő továbbításhoz, az adatvédelmi tájékoztatást követően: 

 
hozzájárulok nem járulok hozzá 

 
Kelt:………………………….. 

 

 
 

Törvényes képviselő vagy nagykorú jelentkező aláírása: 
 

 

………………………………….. 
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