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1. Alapadatok
A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés:
1.1.

Megnevezése:

Zöldség- és gyümölcstermesztő

1.2.

Programkövetelmény azonosító száma:

08114003

1.3.

Ágazat megnevezése:

Mezőgazdaság és erdészet ágazat

1.4.

Besorolása a képzési területek egységes
osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód
alapján:

0811

A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés:
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

1.9.

1.10.

Megnevezése:

Zöldség- és gyümölcstermesztő

Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR)
4
szerinti szint:
A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR)
4
szerint szint:
A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerinti
4
szint:
A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés és az
azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység kapcsolata, összefüggése képesítési
követelményt előíró jogszabály:
A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéshez szükséges kompetenciákkal
szakmajegyzékben szereplő szakma körébe vonható munkaterület, tevékenység vagy munkakör
magasabb szinten gyakorolható, vagy a szakmai képzés szakmajegyzékben szereplő szakma képzési és
kimeneti követelményeiben meg nem határozott speciális szakmai ismeretek és szakmai készségek
megszerzésére irányul.
A gyümölcs- és zöldségtermesztés a legrégibb termesztési ágazatok közé sorolhatók. Az elmúlt pár
évtizedben azonban visszaesés volt tapasztalható mindkét ágazat termelési nagyságában. A
munkaerőhiány ezt az állapotot tovább súlyosbítja. Azonban mind az okszerű fajtahasználat, mind az
új termesztéstechnológiai megoldások és fejlesztések lehetővé tennék a hazai gyümölcs- és
zöldségtermesztés helyzetének javítását, visszaállítását. A szakképesítés birtokában lehetőség nyílik
gyümölcsültetvényekben, szabadföldi zöldségtermesztő üzemekben, hajtatott zöldségtermesztésben,
illetve önkormányzati szervezésben álló üzemekben való elhelyezkedésre. A képzés elvégzésével a
résztvevők olyan alapszintű ismereteket szereznek, mellyel eredményes, precíz és önálló
munkavégzésre lesznek képesek. Munkahelyükön nyitott, konstruktív szemléletükkel a minőségi
termesztést tudják segíteni. Önálló vállalkozás létesítése és fenntartása terén is helyt tudnak állni. A
szakképesítés elősegíti a munkaerőhiány csökkentését és hozzájárul a hazai gyümölcs- és
zöldségtermesztés helyzetének javításához.
A képzés célja:
A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő sajátítsa el a Zöldség- és gyümölcstermesztő
szakképesítés megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket és
kompetenciákat.
A képzés célcsoportja:

1.11.

A képzés célcsoportját jelenti minden olyan személy, aki a belépési feltételeknek megfelel és a képzési
programmal elérhető ismeretek, készségek és kompetenciák megszerzését tűzte ki célként maga elé.

1.12.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:
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• Szaporítóanyagot állít elő, palántát nevel.
• Talajelőkészítést végez.
• Tápanyag gazdálkodási és növényvédelmi feladatokat lát el.
• Növényápolási munkát végez.
• Termesztőberendezést üzemeltet, karbantart.
• Öntözőrendszert telepít, üzemeltet.
• Termesztés során alkalmazott eszközöket használja, karbantartja.
• Termesztéstechnológiai tervet készit.
• A termesztéstechnológia munkafolyamatait elvégzi.
• Betakarítást, tárolást és áruvá készítést végez, irányít.
• Betartja a munka-, baleset- és tűzvédelmi előírásokat.
• Önálló vállalkozást alapít, működtet.
• Számítógépes alkalmazásokat, internetet, elektronikus kommunikációt használ.
• Szaporító anyagot állít elő, gyümölcsöst telepít.
• Gyümölcsöst fenntart, fejleszt.
• Öntözőrendszert telepít, üzemeltet.
• Fitotechnikai munkát végez.
• Tápanyag gazdálkodási és növényvédelmi tevékenységet folytat,
• Az agrotechnikai és növényvédelmi munkákhoz használható gépeket, eszközöket, berendezéseket
működteti és karbantartja.
• Agrometeorológiai előrejelzésekre alapozva tervezi meg a termesztési munkafolyamatokat, készíti
elő a gyümölcstermő növények fagyvédelmét.
• A termesztéstechnológia munkafolyamatait elvégzi.
• Betakarítást, tárolást és áruvá készítést végez, irányít.
• Termesztéstechnológiai tervet készít.

2. A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei
2.1.

Iskolai előképzettség:

alapfokú iskolai végzettség

2.2.

Szakmai előképzettség:

-

2.3.
2.4.
2.5.

Egészségügyi alkalmassági
követelmény:
Szakmai gyakorlat területe és
időtartama:
Szakmai adottságok, készségek
felmérése:

szükséges
-

2.6.

Pályaalkalmassági követelmény:

-

2.7.

Egyéb feltételek:

-

3. Tervezett képzési idő
3.1.

A képzés óraszáma:

320

3.2.

Megengedett hiányzás mértéke:

20%

4. Tananyagegységek/témakörök/modulok
A képzés tananyagegységeinek/témaköreinek/moduljainak megnevezése 1:
4.1.
1

Zöldségnövények termesztése

Óraszáma:
160

A sorok száma bővíthető.

3
Papíralapú képzési program esetében a szakértő szignója: ___________________;
elektronikusan megszerkesztett képzési program esetében legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírása.

Magiszter Menedzser Kft.
Engedélyszám: E/2020/000305
4.2.

Képzési program
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Gyümölcstermő növények termesztése

160

4.1. Tananyagegység/témakör/modul2
4.1.1.

Megnevezése3:

4.1.2.

Célja:

4.1.3.

Megvalósítása során alkalmazott
munkaformák:

Zöldségnövények termesztése
A zöldségnövények termesztése tananyagegység elméleti és
gyakorlati ismereteinek, készségeinek és kompetenciáinak
elsajátítása.
A képzésben részt vevő személyes jelenlétét vagy interaktív
és távolléti kapcsolattal megvalósuló jelenlétét igénylő
csoportos képzés, igény esetén konzultáció: frontális
oktatás, egyéni feladatmegoldás, csoportos munka,
kooperatív csoportmunka.
A képzésben részt vevő személyes jelenlétét nem igénylő
önálló tanulás (távoktatás): távoktatási tananyagba épített
iránymutatás, irányított tanulás, e-learning, digitális
platformon való tananyagfeldolgozás, egyéni
feladatmegoldás.
A tananyagegység/modul/témakör tartalmának, jellegének,
a megvalósítás során alkalmazott munkaformának,
valamint a csoport összetételének és igényeinek
megfelelően a módszerek a következők lehetnek: előadás,
magyarázat, szemléltetés, megbeszélés, rendszerezés,
megfigyelés, együttes és önálló tananyag feldolgozás,
csoportos feladatmegoldás, gyakorlati feladatok megoldása,
projektmódszer, feladatlap kitöltése, írásbeli felelet, házi
feladat, kiadott feladatok pontosítása, távoktatási tananyag
és tananyagba épített iránymutatás.

4.1.4.

Megvalósítása során alkalmazott
képzési módszerek:

4.1.5.

Óraszáma4:

160

4.1.6.

Beszámítható óraszáma5:

80

4.1.7

A megtanítandó és elsajátítandó tananyagegység/témakör/modul tartalma

1.

Kapcsolódó foglalkozás(ok)
megnevezése:

Zöldségnövények termesztése

Kapcsolódó foglalkozás(ok) száma6:

160

Kapcsolódó foglalkozás(ok) tartalmi
elemei:

• A zöldségfajok szaporítási és palántanevelési sajátságai.
Faj- és fajtaismeret.
• lA zöldségtermesztés során alkalmazandó agrotechnikai
munkák, a növények talajigényei.

2

A Tananyagegységeket/témaköröket, modulokat bemutató alfejezetek száma a 4. pontban szereplő sorok számának megfelelően
bővítendő.
3
Megegyezik a 4. pontban megadott megnevezéssel.
4

Megegyezik a 4. pontban megadott óraszámmal, és megegyezik a témakörök összóraszámával.

5

Kontaktórától eltérő munkaforma alkalmazása esetén, ha az a képzés óraszámába beszámítható - egyéb esetben nem releváns.

6

A foglalkozás(ok) száma megegyezik a foglalkozás(ok) óraszámával.
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• A zöldségfajokat károsító rovarkártevők,
gombabetegségek. Atermesztés során fellépő
tápanyagutánpótlási zavarok. A zöldségtermesztésben
előforduló gyomnövények.
• A zöldségnövények ápolási munkái.
• A termesztőberendezések felépítése, működése és
karbantartása.
• A termesztő rendszerekben telepíthető öntözőrendszerek
felépítése és üzemeltetésének lépései.
• A zöldségtermesztésben alkalmazott eszközök,
használatuk, karbantartásuk.
• A zöldségnövények termesztéstechnológia folyamatai.
• A termesztés munkafolyamatai és azok munkaerőigénye.
• A zöldségnövények érési fázisai, a betakarítás gépi-,
személyi feltételei és igényei. A tárolási és áruvá készítés
eljárásai.
• A zöldségtermesztés során alkalmazandó munka-, balesetés tűzvédelmi előírások.
• Kertészeti vállalkozások alapításának, működésének
feltételei, az elektronikus ügyfélbeléptető és azonosító
rendszer használata.
• A legfontosabb számítógépes alkalmazások, köztük a
szövegszerkesztés, a táblázatkezelés ismeretei. Az
adatbázisok, az információtárolás és -kezelés, továbbá az
internet és elektronikus kommunikáció eszközök
használatának előnyei.

4.1.8.

A tananyagegység/témakör/modul
elvégzéséről szóló igazolás
kiadásának feltétele(i):

A tananyagegység elvégzéséről nem kerül kiadásra külön
igazolás. A 7.2. pontban meghatározott feltételek teljesítése
esetén a képzés végén kerül kiadásra a tanúsítvány.

4.2. Tananyagegység/témakör/modul7
4.2.1.

Megnevezése8:

4.2.2.

Célja:

4.2.3.

Megvalósítása során alkalmazott
munkaformák:

4.2.4.

Megvalósítása során alkalmazott
képzési módszerek:

Gyümölcstermő növények termesztése
A gyümölcstermő növények termesztése tananyagegység
elméleti és gyakorlati ismereteinek, készségeinek és
kompetenciáinak elsajátítása.
A képzésben részt vevő személyes jelenlétét vagy interaktív
és távolléti kapcsolattal megvalósuló jelenlétét igénylő
csoportos képzés, igény esetén konzultáció: frontális
oktatás, egyéni feladatmegoldás, csoportos munka,
kooperatív csoportmunka.
A képzésben részt vevő személyes jelenlétét nem igénylő
önálló tanulás (távoktatás): távoktatási tananyagba épített
iránymutatás, irányított tanulás, e-learning, digitális
platformon való tananyagfeldolgozás, egyéni
feladatmegoldás.
A tananyagegység/modul/témakör tartalmának, jellegének,
a megvalósítás során alkalmazott munkaformának,
valamint a csoport összetételének és igényeinek

7

A Tananyagegységeket/témaköröket, modulokat bemutató alfejezetek száma a 4. pontban szereplő sorok számának megfelelően
bővítendő.
8
Megegyezik a 4. pontban megadott megnevezéssel.
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Képzési program
Zöldség- és gyümölcstermesztő
megfelelően a módszerek a következők lehetnek: előadás,
magyarázat, szemléltetés, megbeszélés, rendszerezés,
megfigyelés, együttes és önálló tananyag feldolgozás,
csoportos feladatmegoldás, gyakorlati feladatok megoldása,
projektmódszer, feladatlap kitöltése, írásbeli felelet, házi
feladat, kiadott feladatok pontosítása, távoktatási tananyag
és tananyagba épített iránymutatás.

4.2.5.

Óraszáma9:

160

4.2.6.

Beszámítható óraszáma10:

80

4.2.7

A megtanítandó és elsajátítandó tananyagegység/témakör/modul tartalma
Kapcsolódó foglalkozás(ok)
megnevezése:

Gyümölcstermő növények termesztése

Kapcsolódó foglalkozás(ok) száma11:

160

Kapcsolódó foglalkozás(ok) tartalmi
elemei:

• A gyümölcsfajok szaporítási sajátságai, a telepítéshez
szükséges feltételek.
• A gyümölcsültetvények fenntartási folyamatai és fejlesztési
lehetőségei.
• A gyümölcsösökbe telepíthető öntözőrendszerek felépítése
és üzemeltetésének lépései.
• A gyümölcstermő növények metszési és zöldmunkái.
• A gyümölcsfajokat károsító rovarkártevők,
gombabetegségek. A termesztés során fellépő
tápanyagutánpótlási zavarok. A gyümölcstermesztésben
előforduló gyomnövények.
• Agrotechnikai- és növényvédelmi munkáknál alkalmazott
eszközök, használatuk, karbantartásuk.
• A meteorológiai előrejelző rendszerek.
• A termesztés munkafolyamatai és azok munkaerőigénye.
• A gyümölcstermő növények érési fázisai, a betakarítás
gépi-, személyi feltételei és igényei. Tárolási és áruvá készítés
eljárásai.
• A gyümölcstermő növények termesztéstechnológia
folyamatai.

A tananyagegység/témakör/modul
elvégzéséről szóló igazolás
kiadásának feltétele(i):

A tananyagegység elvégzéséről nem kerül kiadásra külön
igazolás. A 7.2. pontban meghatározott feltételek teljesítése
esetén a képzés végén kerül kiadásra a tanúsítvány.

1.

4.2.8.

5. Csoportlétszám
5.1.

Maximális csoportlétszám12:

40 fő

6. A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása
9

Megegyezik a 4. pontban megadott óraszámmal, és megegyezik a témakörök összóraszámával.

10

Kontaktórától eltérő munkaforma alkalmazása esetén, ha az a képzés óraszámába beszámítható - egyéb esetben nem releváns.

11

A foglalkozás(ok) száma megegyezik a foglalkozás(ok) óraszámával.

12

Zárt rendszerű elektronikus távoktatás esetén nem releváns.

6
Papíralapú képzési program esetében a szakértő szignója: ___________________;
elektronikusan megszerkesztett képzési program esetében legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírása.

Magiszter Menedzser Kft.
Engedélyszám: E/2020/000305

Képzési program
Zöldség- és gyümölcstermesztő

Szakképzés esetén: (Szkt. végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés b) pont.)) A
szakmai képzés képzési programja tartalmazza a képzésben részt vevő személy tanulmányi munkájának
írásban, szóban vagy gyakorlatban történő ellenőrzési és értékelési módjait, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő
formáit is.
Előzetes tudásmérés (diagnosztikus) értékelés:
6.1.

6.2.

6.3.

Résztvevő kérésére biztosított.
Képzés közbeni (fejlesztő) értékelés:
A fejlesztő értékelés szerepe, hogy a képzésben résztvevők fejlődését támogassa, a tanulási igényeket
pontosítsa, az oktatók tanulásszervezési feladatait segítse.
A képzés közbeni fejlesztő értékelés, az írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek
számonkérésének módjai lehetnek:
• Visszakérdezés,
• Gyakorlati feladatmegoldás,
• Képzésben résztvevő visszajelzései,
• Beszélgetés
• Feladatlap kitöltése,
• Házi feladat ellenőrzése,
• Írásbeli felelet.
A fenti fejlesztő értékeléshez nem tartozik minősítés, a tanulási és tanítási folyamatokat szolgálja.
Résztvevő záró (szummatív) értékelése:
A képzés nem záróvizsgával zárul.
Minden tananyagegység végén a tanulási eredmények mérésére a résztvevők tudásmérést töltenek
ki, melynek feladatait a képző intézmény állítja össze.
A tudásmérés alapján a megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek:
• Megfelelt
• Nem felelt meg
A megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek:
• Megfelelt: legalább 51%-os teljesítmény
• Nem felelt meg: elért 50% vagy az alatti teljesítmény.

7. A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei
7.1.

A képzés elvégzéséről szóló
igazolás megnevezése:

TANÚSÍTVÁNY 2013. évi LXXVII. törvény 13/B. § 11/2020. (II. 7.)
Korm. rendelet 22. § (1)

7.2.

A képzés elvégzéséről szóló
igazolás kiadásának feltétele(i):

A képzés elvégzéséről szóló tanúsítvány kiadásának feltétele a
záróvizsgán „Megfelelt” minősítés megszerzése.

8. A képzési program végrehajtásához szükséges feltételek

8.1.

Személyi feltételek:

8.2.

Személyi feltételek biztosításának
módja:

Elméleti oktató: a képzési tartalomnak megfelelő szakos tanári
szakképzettséggel, ennek hiányában a képzési tartalomnak
megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy
felsőfokú végzettséggel és a képzés tanulmányi területének
megfelelő szakképesítéssel rendelkező oktató.
Gyakorlati oktató: a képzési tartalomnak megfelelő felsőfokú
végzettséggel és szakképzettséggel vagy a képzés tanulmányi
területének megfelelő szakképesítéssel és legalább hároméves
szakmai gyakorlattal rendelkező oktató.
Az oktatót a képző intézmény foglalkoztatja munkaszerződéssel,
megbízási szerződéssel vagy az oktató alkalmazását bizonyító
más szerződéssel.
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Engedélyszám: E/2020/000305

Képzési program
Zöldség- és gyümölcstermesztő
A képzésben részt vevő személyes jelenlétét igénylő képzési
rész esetén: a résztvevők létszámának megfelelő oktatóterem a
hozzá kapcsolódó berendezési tárgyak: flipchart tábla vagy
kivetítő, tanulói és tanári létszámnak megfelelő asztal és szék,
laptop/személyi számítógép, szoftverek, internetelérés.

8.3.

Tárgyi feltételek:

A képzésben részt vevő interaktív és távolléti kapcsolattal
megvalósuló jelenlétét igénylő, illetve a képzésben résztvevő
személyes jelenlétét nem igénylő képzési rész esetén:
• intézmény részéről: a képzési program megvalósításához
szükséges számítástechnikai eszközök, internetelérés, a képzési
programban alkalmazott szoftverek;
• képzésben résztvevő részéről: a képzés elvégzéséhez
résztvevői oldalról szükséges számítástechnikai eszközök
(például laptop/személyi számítógép/tablet/okostelefon,
mikrofon, webkamera) és internetelérés.
Eszközjegyzék:
• Szaporítóanyagok, palánták
• Szaporítóanyag előállítás eszközei, gépei
• Kézi szerszámok
• Talajművelő eszközök, gépek
• Fitotechnikai munkák eszközei, gépei
• Növényvédelmi eszközök, gépek
• Tápanyagutánpótlás eszközei, gépei
• Öntözőrendszer eszközei, gépei
• Betakarítás eszközei, gépei
• Betakarított termés áruvá készítésének eszközei, gépei
• Védőfelszerelések
A képzéshez szükséges tárgyi feltételek, eszközök meglétét a
felnőttképző tulajdonjog, használati jog, bérleti jogviszony vagy
egyéb használatra irányuló jogviszony alapján biztosítja.
A képzésben részt vevő interaktív és távolléti kapcsolattal
megvalósuló jelenlétét igénylő, illetve a képzésben résztvevő
személyes jelenlétét nem igénylő képzési rész esetén: a képzés
elvégzéséhez résztvevői oldalról szükséges számítástechnikai
eszközöket és internetelérést a képzésben résztvevő saját
eszközeként biztosítja.

8.4.

Tárgyi feltételek biztosításának
módja:

8.5.

A képzéshez kapcsolódó egyéb
speciális feltételek:

-

8.6.

A képzéshez kapcsolódó egyéb
speciális feltételek biztosításának
módja:

-

9. Képesítő vizsga
A képesítő vizsgát nem a képző intézmény szervezi és bonyolítja. A szakmai képzéshez kapcsolódóan
megszerezhető szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát a nemzeti akkreditálásról szóló törvény
szerinti akkreditáló szerv által személytanúsító szervezetként akkreditált vizsgaközpont szervezhet. A képesítő
vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása a
https://szakkepesites.ikk.hu/ weblapon érhetők el a programkövetelmények menüpontban.
A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerzett képesítő bizonyítvány államilag elismert, önálló végzettségi
szintet nem biztosító szakképesítést tanúsít.
A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:
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Képzési program
Zöldség- és gyümölcstermesztő

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről (7.1. pont) a képző intézmény által a felnőttképzési
adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány.
Egyéb feltételek: A résztvevő által készített „Zöldség- és gyümölcstermesztő portfólió” bemutatása
(A portfólió a tanulási eredmények és dokumentumok rendszerezett gyűjteménye, amelyek a tanulási
folyamat során keletkeznek.)
A portfólió elkészítésének formája: Kinyomtatott Word dokumentum
• Formai követelményei: legfeljebb 30 db A/4 oldal, (mellékletként legfeljebb 5 oldal képanyagot
tartalmazhat).
• Betűtípus: Times New Roman, 12-es betűméret, 1,5 pt sorköz.
• Egy PowerPoint projektoros bemutatásra alkalmas prezentáció (legfeljebb 15 dia).
A portfóliónak kötelező elemei:
• A zöldségtermesztő modul végére elkészített zöldségtermesztési tervfeladat szóbeli bemutatása. A
tervfeladat egy szabadon választott zöldségnövény termesztésének teljes technológiai terve (szaporítás,
telepítés, ültetés, agrotechnika, fitotechnika, növényvédelem, betakarítás).
• A gyümölcstermesztő modul végére elkészített gyümölcstermesztési tervfeladat szóbeli bemutatása. A
tervfeladat egy szabadon választott gyümölcstermő növény termesztésének teljes technológiai terve
(szaporítás, telepítés, ültetés, agrotechnika, fitotechnika, növényvédelem, betakarítás).
• A gyakorlati helyen termesztett választott növényfaj termesztéstechnológiájának szóbeli bemutatása.
Saját fotók, megfigyelések dokumentuma, elért eredmények, megszerzett tudás leírása.
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