
Cukrász mesterképzés 
A PMKIK szervezésében cukrász mesterképzést indítunk 2022 első félévében.  

Várjuk azoknak a cukrászoknak a jelentkezését, akik  
szakmájuk kiváló szakemberei, bővíteni akarják szakmai ismereteiket, folyamatos önképzéssel, 

innovatív szemlélettel, építik a magyar kozmetikus szakma jó hírnevét! 

Itt a helye azoknak, akik részt kívánnak venni a tanulóképzésben, át akarják örökíteni a 
megszerzett tudásukat az utánuk jövő nemzedékre. 

 A képzés helyszíne: Egyeztetés alatt 

A képzés kezdési időpontja: 2022. május Egyeztetés alatt 

A képzés időtartama: 250 óra, heti 1-2nap elfoglaltsággal 

A képzés tananyaga:  

 180 óra szakma specifikus ismeretek;  
 30 óra vállalkozás vezetési ismeretek,  
 40 óra pedagógiai módszertani ismeretek 
  

Bemeneti feltétel:  
Szakképzettség:  

 Cukrász 34 811 01 

 Elfogadhatók a fentivel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések 

(szakmák), szakképzettségek is. 

 Minimum 5 év NAV/OEP által igazolt szakmai gyakorlat 

 A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy 

évnél rövidebb. 

A mestervizsga feladatai:  

- központi interaktív vizsga, mely az elméleti ismeretek számonkérését tartalmazza 
- projektfeladat, 
- portfólió, 
- szakmai elmélet, 
- szakmai gyakorlati műveletek 

A képzés és vizsgadíj finanszírozására korlátozott létszámkeretig támogatási lehetőség áll 
rendelkezésre. 



Mesterképzésre és vizsgára való jelentkezés feltételei a miniszteri 
hirdetményben megjelent képzési és kimeneti követelményében vannak 
meghatározva. 

A kitöltött jelentkezési lap mellé az alábbi dokumentumokat kell csatolni. 

 Szakmunkás-bizonyítvány/szakmai képesítést igazoló bizonyítvány hiteles másolata. 
(Hiteles másolatnak minősül a kamarai ügyintéző által, az eredetiről készített és 
aláírásával, kamarai pecséttel ellátott fénymásolat is.) 

 Vállalkozói igazolvány másolata, társas vállalkozás esetén 30 napnál nem régebbi 
cégkivonat. 

 A szakirányú szakmai gyakorlatot dokumentáló igazolások a munkaadótól. 

 

A MESTERKÉPZÉS és MESTERVIZSGA díja: 

Önköltség esetén: 504.000,- Ft/fő (a mestervizsgára felkészítés és az első vizsga 
mindösszesen) 

Pályázatos jelentkező esetén: 84.000,- Ft/fő, amit a jelentkezőnek kell megfizetnie a képzés 
megkezdése előtt. 

 

Gál Nikoletta 
felnőttképzési vezető 
gyakorlati oktatói referens 
duális képzési tanácsadó 
 
Mobil: +36 70 4420 - 637 
E-mail: gal.nikoletta@pmkik.hu 

 
 

 


