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EUROPASS KÉPESÍTŐBIZONYÍTVÁNY-
KIEGÉSZÍTŐ

1. A SZAKMA MEGNEVEZÉSE (HU)
08122003 Vertikális kertész

2. A SZAKMA MEGNEVEZÉSÉNEK FORDÍTÁSA (EN)
Vertical gardener

(A MEGNEVEZÉS FORDÍTÁSA TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ)

3. A KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK LEÍRÁSA
A szakember képes:
- speciális kialakítású termesztő-berendezésekben zöldség-, fűszer-, gyümölcstermő és dísznövény-termesztési feladatokat ellátni, ismeri az

itt termeszthető fajokat és fajtákat;
- zöldség-, fűszer-, gyümölcstermő- és dísznövényeket szaporít, palántát nevel, ültet, növényápolási, tápanyagellátási, növényvédelmi

munkákat végezni ;
- gondozási, betakarítási, 2/9 válogatási, áru előkészítési, csomagolási tevékenységet végezni és a tevékenységhez szükséges adminisztrációs

feladatokat ellátni ;
- alkalmazni a termesztési folyamat során használt szoftvereket;
- közreműködni a speciális termesztő-berendezések létesítésénél, a termesztőberendezést és az abban alkalmazott gépeket, eszközöket,

digitális környezetszabályozó berendezéseket üzemeltetni, használni, karbantartani;
- épületek belső tereiben különböző méretű és alakú, szobanövényeket, zöldség-, és fűszernövényeket magába foglaló élő növényfalakat,

növénytornyokat létesíteni, gondozni, karbantartani ;
- kültereken, parkokban, épületeken különböző termesztőközegek felhasználásával függőleges kerteket, dísz-, zöldség- és fűszernövény

zöldfalakat telepíteni és gondozni;
- munkavégzése közben betartani a munka-, tűz-, baleset-, környezetvédelmi előírásokat, a higiénés szabályokat.

4. A SZAKMAI KÉPZÉS BESOROLÁSA A KÉPZÉSI TERÜLETEK EGYSÉGES OSZTÁLYOZÁSI
RENDSZERÉBE

0812 Kertészet

(*) Megjegyzések:
1 Eredeti nyelven. | 2 A megnevezés fordítása tájékoztató jellegű. | 3 Szükség esetén kitöltendő. Az oklevél-kiegészítő és a szakmai
bizonyítvány-kiegészítő további információkat nyújt a végzettségről, és önmagában nem rendelkezik jogi státusszal. A formátum a készségekre
és képesítésekre vonatkozó jobb szolgáltatások nyújtásának közös keretéről (Europass) szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/646
(2018. április 18.) határozatán és a 2241/2004 / EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló dokumentumon alapul.
©Európai Unió, 2002-2020 | europass.cedefop.europa.eu ©
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5. A KÉPESÍTÓ BIZONYÍTVÁNY HIVATALOS ALAPJA

A képesítő bizonyítványt kiállító szerv neve és
státusza

A képesítő bizonyítvány elismeréséért felelős nemzeti
hatóság neve és státusza

Innovációs és Technológiai Minisztérium

A képesítő bizonyítvány szintje (nemzeti vagy
nemzetközi)

MKKR szint: 2

EKKR szint: 2

Digitális Kompetencia Keretrendszer szint: 2

Osztályzási skála/Vizsgakövetelmények

Ötfokú: 5 jeles
4 jó
3 közepes
2 elégséges
1 elégtelen

A képesítő bizonyítvány sorozatjele: CXK A A képesítő vizsga elméleti és gyakorlati tantárgyainak
megnevezése és osztályzata az ötfokú skálának megfelelően

sorszáma: 123456 írásbeli

A képesítő bizonyítvány kiállításának időpontja: Növényismeret (a vertikális kertészetben alkalmazható
növényfajok) 100% 5

2022.07.22
projektfeladat
Vertikális kertészeti termesztés gyakorlata 100% 5

Képesítő vizsga eredménye 100% 5

Továbblépés az oktatás következő szintjére Nemzetközi megállapodások

Szakképzés folyamatára vonatkozó egyéb információ

Jogi alap
11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról,
2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről.
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6. A KÉPESÍTŐ BIZONYÍTVÁNY MEGSZERZÉSÉNEK HIVATALOSAN ELISMERT MÓDJAI

Az ágazati alapképzés és a szakmai elméleti és gyakorlati
oktatás leírása

A teljes program százalékos megoszlása

Teljes képzési idő 400 óra

Belépési követelmények:
- Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
- Egészségügyi alkalmassági követelményeknek szükséges megfelelni

További információk:

ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGEK
Növényismeret
Termesztéstechnológiai ismeretek

PROJEKT FELADATOK
Portfólió készítése, bemutatása és az ahhoz kapcsolódó szakmai kérdések megválaszolása
Növényismertető alapján a vertikális kertben termeszthető növények magjainak kiválasztása
Ültetés elvégzése
Tápoldat készítése
Betakarítás és áruelőkészítés elvégzése
Növényfal összeállítása
Dokumentáció elkészítése
Munka-, tűz-, balesetvédelmi előírások ismertetése

A Programkövetelmények és Rendszerkövetelmények elérhetősége: https://ikk.hu
Jelen képesítő bizonyítvány-kiegészítő a szakképzésért felelős miniszter által nyilvántartásba vett programkövetelmény
alapján került kidolgozásra.
Nemzeti Referencia Pont: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal : https://nrk.nive.hu

A vizsgaszervező vezetője:
Kiállítás dátuma: 2022.07.22 P. H.
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