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08114003 Zöldség- és gyümölcstermesztő 

 

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 08114003 számú Zöldség- és gyümölcstermesztő 

megnevezésű szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó 

programkövetelmény figyelembevételével készült.  
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Zöldség- és gyümölcstermesztő képzésünk célja,  

olyan naprakész ismeretekkel rendelkező szakember képzése, aki munkája során:  

 

- Zöldségnövényeket szaporít, ültet, zöldség palántát nevel, előállítja a gyümölcstermő 

növények szaporítóanyagát, telepíti azokat.  

- Az ágazaton belül biztos faj- és fajtaismerettel rendelkezik.  

- Termesztőberendezéseket, ültetvényeket létesít, tart fent, fejleszt. 

- Ösztönzőrendszert telepít, üzemeltet. 

- Különös hangsúlyt fektet a gyümölcstermő növények metszésére, koronaformák 

kialakítására és fenntartására. 

- Tápanyag-gazdálkodási és növényvédelmi tevékenységet folytat.  

- Az agrotechnikai- és növényvédelmi munkákhoz használható gépeket, eszközöket, 

berendezéseket működteti és karbantartja. 

- Megtervezi a termesztés munkafolyamatait, koordinálja azok elvégzését. 

- A termesztett növényt jól ismeri, a növényfejlődési, és termesztési folyamatokat 

komplexen átlátja, minőségi terméket állít elő.  

- Nyitott a fajtahasználat, termesztési lehetőségek, termesztőberendezések, 

ösztönzőrendszerek, termesztés során alkalmazandó eszközök, gépek esetében elérhető 

új ismeretek és eredmények iránt. 

- Pontos, jól átlátható tervet, dokumentációt készít.  

- Ismeri a szakmai szoftverek használatát.  

- Önálló vállalkozást alapít és működtet.  

- Betartja a munka- és balesetvédelemre vonatkozó szabályokat. 

 

A zöldség- és gyümölcstermesztő 

 

a képzés során megszerezhető kompetenciák birtokában képes lesz: 

 

- Szaporítóanyagot előállítani, palántát nevelni. 

- Talajelőkészítést végezni. 

- Tápanyag-gazdálkodási és növényvédelmi feladatokat ellátni. 

- Növényápolási munkát végezni. 

- Termesztő berendezést üzemeltetni, karbantartani. 

- Öntözőrendszert telepíteni, üzemeltetni. 



 

- Termesztés során alkalmazott eszközöket használni, karbantartani.  

- Termesztéstechnológiai tervet készíteni. 

- A termesztéstechnológia munkafolyamatait elvégezni. 

- Önálló vállalkozást alapítani, működtetni. 

- Számítógépes alkalmazásokat, internetet, elektronikus kommunikációt használni. 

- Szaporító anyagot állít elő, gyümölcsöst telepít. 

- Gyümölcsöst ápolni, fenntartani, fejleszteni. 

- Fitotechnikai munkát végezni. 

- Az agrotechnikai- és növényvédelmi munkákhoz használható gépeket, eszközöket, 

berendezéseket működtetni és karbantartani. 

- Agrometeorológiai előrejelzésekre alapozva megtervezi a termesztési 

munkafolyamatokat, előkészíteni a gyümölcstermő növények fagyvédelmét.  

- A termesztéstechnológia munkafolyamatait elvégezni. 

- Betakarítást, tárolást és áruvá készítést végezni. 

- Betartani a munka-, baleset- és tűzvédelmi előírásokat. 

 

A képzésről 

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei: alapfokú iskolai végzettség és 

egészségügyi alkalmasság 

 

A tervezett képzési idő: 400 óra 

Nem kontakt óra: a tananyagegységek óraszámának max. 25%-a. 

 

A képzés tananyagegységei 

 

Zöldségnövények termesztése – 200 óra 

A tananyagegység célja a hazánkban legjellemzőbb szabadföldi és termesztő-berendezésben 

termesztett zöldségnövények termesztéséhez szükséges elméleti alapok és gyakorlati 

kompetenciák elsajátítása, amely magában foglalja a munka-, tűz-, környezetvédelmi 

előírásokat, valamint a különféle kertészeti technológiák és termesztőberendezések ismeretét. 

Tudja kiválasztani és alkalmazni a munkájához szükséges eszközöket, gépeket, anyagokat. 

Képes legyen megtervezni és elvégezni a zöldségtermesztéshez kapcsolódó 

munkafolyamatokat. A tananyagegység tartalma stabil alapot biztosít a gyakorlatban a 

zöldségnövények termesztési feladatainak végrehajtásához.  

 



 

Gyümölcstermő növények termesztése – 200 óra 

A tananyagegység célja a hazánkban legjellemzőbb gyümölcstermő növények termesztéséhez 

szükséges elméleti alapok és gyakorlati kompetenciák elsajátítása, amely magában foglalja a 

munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat, valamint a különféle gyümölcstermesztési 

technológiák ismeretét. Tudja kiválasztani és alkalmazni a munkájához szükséges eszközöket, 

gépeket, anyagokat. Képes legyen megtervezni és elvégezni a gyümölcstermeléshez 

kapcsolódó munkafolyamatokat. A tananyagegység tartalma stabil alapot biztosít a 

gyakorlatban a gyümölcstermő növények természeti feladatainak végrehajtásához. 

 

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 zöldség- és gyümölcstermesztő 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 

Zöldség- és gyümölcstermesztő szakképesítést tanúsító képesítő bizonyítványt kap. 

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

található meg. 
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