ÉSZAKI AGRÁRSZAKKÉPZÉSI CENTRUM
4400 Nyíregyháza, Semmelweis u. 15.
Telefon/fax: 42/433-425

08122003 Vertikális kertész
Képzési program
A képzési program a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.), a felnőttképzési
törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (Fktr.), valamint a 2019. évi
LXXX. törvény a szakképzésről (Szkt.), a szakképzési törvény végrehajtásáról szóló 12/2020.
(II. 7.) Korm. rendelet (Szkr.), és a 08122003 számú Vertikális kertész megnevezésű
szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény
figyelembevételével készült.

E-mail: easzc@easzc.hu, honlap: www.easzc.hu
Bankszámlaszám: 10044001-00334033-00000000
Felnőttképzési engedélyszám: E-000014/2013
Adószám: 15823254-2-15

Vertikális kertész képzésünk célja,
olyan naprakész ismeretekkel rendelkező szakember képzése, aki munkája során:
-

A speciális kialakítású termesztőberendezésekben zöldség-, fűszer-, gyümölcstermesztő
és dísznövénytermesztési feladatokat lát el.

-

Ismeri az itt termeszthető fajokat és fajtákat.

-

Zöldség-, fűszer-, gyümölcstermő- és dísznövényeket szaporít, palántát nevel, ültet,
növényápolási, tápanyagellátási, növényvédelmi munkákat végez.

-

Gondozási, betakarítási, válogatási, áruelőkészítési, csomagolási tevékenységet végez
és a tevékenységhez szükséges adminisztrációs feladatokat lát el.

-

Ismeri és alkalmazza a termesztési folyamat során használt szoftvereket.

-

Közreműködik a speciális termesztőberendezések létesítésénél, a termesztőberendezést
és az abban alkalmazott gépeket, eszközöket, digitális környezetszabályozó
berendezéseket üzemelteti, használja, karbantartja.

-

Épületek (irodaházak, vendéglátó egységek, köznevelési intézmények, lakások stb.)
belső tereiben különböző méretű és alakú, szobanövényeket, zöldség-, és
fűszernövényeket magába foglaló élő növényfalakat, növénytornyokat létesít, gondoz,
karbantart.

-

Kültereken, parkokan, épületeken különböző termesztőközegek felhasználásával
függőleges kerteket, dísz-, zöldség- és fűszernövény zöldfalakat telepít és gondoz.

-

Munkavégzése közben betartja a munka-, tűz-, baleset-, környezetvédelmi előírásokat,
a higiénés szabályokat.

A vertikális kertész
a képzés során megszerezhető kompetenciák birtokában képes lesz:

-

Növényismertető alapján kiválasztani a vertikális kertészetben, a kül- és beltéri
zöldfalak létesítésénél alkalmazható fajokat, fajtákat.

-

Leírás alapján összeállítani a függőleges termesztőberendezés (növényházak, külés beltéri növényfalak, növénytornyok) elemeit, eszközeit, berendezési tárgyait.

-

Előkészíteni a termesztőberendezést (növényház, kül- és beltéri növényfal,
növénytorony),

az

anyagokat

és

eszközöket

termesztéstechnológiájának sikeres végrehajtásához.

a

kiválasztott

növények

-

Magvetést, tüzdelést, cserepezést végezni, palántát nevelni.

-

Dísznövények vegetatív úton történő szaporítását végezni.

-

Beállítani és ellenőrizni a termesztőberendezés, a növényfal környezeti tényezőit
(hőmérséklet,

páratartalom,

szellőzés,

levegő

összetétel,

fényviszonyok,

tápanyagellátás).
-

A növényállományt ellenőrizni, gondozni, tápanyagellátási feladatokat végezni.

-

Felismerni a normálistól eltérő növényeket.

-

Elvégezni a növényházban nevelt növények betakarítási munkáit.

-

Elvégezni a szaporító és nevelőberendezésben lévő ültetésre, értékesítésre ész a külés beltéri növényfalakba, növénytornyokba telepítendő növények leszedését,
minőségi ellenőrzését, további felhasználás szerint csoportosítását.

-

Előkészíteni az árut az értékesítésre.

-

Elvégezni a kül- és beltéri növényfalak, növénytornyok telepítési munkáit, a
berendezésben fejlődő növényeket gondozni, fejlődésüket, állapotukat ellenőrizni,
gondoskodni az optimális környezeti viszonyok megteremtéséről, az esztétikus és
hasznos növényfal fenntartásáról.

-

Üzemeltetni,

használni,

karbantartani

a

termesztőberendezések

gépeit,

berendezéseit és szerszámait.
-

Álláspályázatot, önéletrajzot készíteni.

A képzésről
A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei: alapfokú iskolai végzettség és
egészségügyi alkalmasság
A tervezett képzési idő: 300 óra
Nem kontakt óra: a tananyagegységek óraszámának legfeljebb 40%-a.
A képzés tananyagegységei
Növényismeret – 70 óra
A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes
teljesítésével ismerje meg a vertikális kertészetben alkalmazható növényfajokat (zöldség-,
fűszer-, gyümölcstermő- és dísznövények) csoportjait, azok jellemzőit.

Termesztéstechnológiák – 230 óra
A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevők ismerjék meg és irányítás mellett
szakszerűen végezze a vertikális termesztőberendezésekben termesztett zöldség-, fűszer-,
gyümölcstermő- és dísznövények szaporítási, ápolási és betakarítási munkáit.
A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása
A képzési folyamatban tananyagegységenként történik a résztvevő teljesítményének értékelése
tananyagzáró vizsgák keretében. Ennek minősítése „megfelelt” vagy „nem felelt meg”. A
képzésben részt vevő „megfelelt” minősítést kap, ha az előírt feladatok végrehajtása minimum
51%-os minősítésű.
A képesítő vizsgára bocsátás felétele:
-

a tananyagzáró vizsgák sikeres teljesítése

-

képzés elvégzéséről szóló tanúsítvány és

-

a képzésben résztvevő igazolt és igazolatlan hiányzása nem haladja meg az adott
tananyagegység 20%-át.

Képesítő vizsga
A vertikális kertész szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát akkreditált
vizsgaközpont szervezheti. A képesítő vizsga írásbeli vizsgarészből és egy projektfeladatból
áll. A képzésben résztvevő a képesítő vizsga sikeres teljesítése esetén Vertikális kertész
szakképesítést tanúsító képesítő bizonyítványt kap.
A

képzés

található meg.

részletes

Programkövetelménye

a

https://szakkepesites.ikk.hu/ oldalon

