
 

ÉSZAKI AGRÁRSZAKKÉPZÉSI CENTRUM 

4400 Nyíregyháza, Semmelweis u. 15. 

Telefon/fax: 42/433-425 

 

E-mail:  easzc@easzc.hu, honlap: www.easzc.hu  

Bankszámlaszám: 10044001-00334033-00000000 

Felnőttképzési engedélyszám: E-000014/2013 

Adószám: 15823254-2-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08125001 Dísznövénykertész  

 

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 08125001 számú Dísznövénykertész megnevezésű 

szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény 

figyelembevételével készült.  
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Dísznövénykertész képzésünk célja,  

olyan naprakész ismeretekkel rendelkező szakember képzése, aki: 

 

- A mezőgazdaság és erdészet ágazatán belül faj és fajtaismerettel rendelkezik, önállóan 

megtervezi, illetve megszervezi a dísznövények (egynyári-, kétnyári-, évelő 

dísznövények, az örökzöld és lombhullató fás szárú dísznövények, valamint növényházi 

dísznövények) termesztési és értékesítési folyamatait.  

- Tudatos szakemberként számításokat végez, számításai során ismeri a szakmai 

szoftverek használatát.  

- A dísznövények szaporítási feladatait ellátja, előkészíti a szaporítóanyagot, elvégzi a 

növények telepítését, illetve az ahhoz szükséges talajelőkészítési és talajvédelmi 

munkálatokat és a tápanyagutánpótlást. 

- Kiválasztja az adott dísznövényekhez megfelelő növénytermesztési technológiákat.  

- Növényalkalmazási és növényelhelyezési szaktanácsot ad.  

- Gyomirtást, öntözést és növényápolási munkát végez.  

- Megfelelően használja és karbantartja a dísznövénytermesztés tevékenységéhez 

szükséges eszközöket, gépeket a tevékenységhez kapcsolódó baleset- munka- és 

környezetvédelmi előírások betartása mellett.  

- Csapatmunka során együttműködik a feladatban résztvevőkkel és figyelembe veszi az 

egymásra épülő munkafolyamatoknál a többiek feladatait a hatékony munkavégzés 

érdekében, de önálló munkavégzésre is képes a munkafolyamatok során. 

 

A dísznövénykertész 

 

- Szaporítóanyagot előállítani és ültetni. 

- Dísznövényeket ápolni és kezelni. 

- Talajelőkészítést végezni. 

- Tápanyag-utánpótlást, növényápolási munkát végezni, ellátni az öntözési feladatokat. 

- Talajvédelmi munkát és gyommentesítést végezni. 

- Növényvédelmi feladatokat a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével ellátni. 

- Dísznövény kitermelést áruvá készítését végezni. 

- Megfelelően használni és karbantartani a tevékenységhez szükséges gépeket és eszközöket. 

- Növényalkalmazási és ápolási szaktanácsot adni. 

- Tevékenységét digitális eszközökkel is dokumentálni. 



 

- Alkalmazni a munka-, tűz- és környezetvédelem szabályokat. 

 

A képzésről 

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei: érettségi végzettség és egészségügyi 

alkalmasság 

 

A tervezett képzési idő: 800 óra 

Nem kontakt óra: a tananyagegységek óraszámának max. 30%-a. 

 

 

A képzés tananyagegységei 

 

Dísznövényismeret – 120 óra 

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevők ismerjék meg a növények külső- és belső 

tulajdonságait, életfolyamataik működését, a növények s környezetük kapcsolatát, a 

dísznövények rendszerezését. Felismerjék és kettős nevezéktannal megnevezzék a különböző 

csoportokba tartozó dísznövényeket. 

 

Dísznövénytermesztés – 530 óra 

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevők ismerjék meg a dísznövények igényeit, 

szaporítási és ápolási feladatait. Sajátítsák el a fásszárú, valamint a növényházban és 

szabadföldön termesztett dísznövények termesztéseséhez és értékesítéshez szükséges elméleti 

alapokat és gyakorlati kompetenciákat. 

 

Műszaki ismeretek – 150 óra 

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevők az általános műszaki ismeretek átadásán 

túl, sajátítsák el a dísznövénytermesztésben használt erő- és munkagépek kezelését, 

karbantartását. További cél, hogy a képzésben résztvevők képesek legyenek a dísznövény 

termesztésben alkalmazott kéziszerszámok, eszközök készségszintű használatára, a 

termesztőberendezések, öntözőrendszerek szakszerű üzemeltetésére, karbantartási feladatok, 

egyszerűbb javítások elvégzésére. 

 

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 dísznövénykertész szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát akkreditált 

vizsgaközpont szervezheti. A képesítő vizsga írásbeli vizsgából és projektfeladatból áll. A 

képzésben résztvevő a képesítő vizsga sikeres teljesítése esetén Dísznövénykertész 

szakképesítést tanúsító képesítő bizonyítványt kap. 

A képzés részletes Programkövetelménye a  https://szakkepesites.ikk.hu/ oldalon 

található meg. 
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