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TÁJÉKOZTATÓ DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZ KÉPZÉSRŐL 

 

 

Képzési forma:   felnőttoktatás, esti tagozat 

Képzési cél:  Dísznövénykertész 34 622 01 OKJ bizonyítvány megszerzése  

Indulási időpont:   2019. szeptember (minimális létszám 12 fő) 

A tanfolyam ütemezése: péntek délután, szombat délelőtt és délután 

Felvételi feltételek:   8. általános iskolai végzettség és egészségügyi alkalmasság 
 

A tananyag rövid bemutatása: 
Modul megnevezése Tananyag  

11497-12 Foglalkoztatás I.  Kommunikáció idegen nyelven 

11499-12 Foglalkoztatás II.  Munkavállaló és munkáltató jogai és kötelességei 

10960-16 Vállalkozási, 

kereskedelmi alapok 

Alapfogalmak. Őstermelői tevékenység és kistermelői 

élelmiszerelőállítás. A termelési folyamat és tényezői 

A vállalkozás fogalma, jellemzői, formái jellemzői 
Vállalkozás létesítése, működtetése, átalakítása és 

megszüntetése. Az üzleti terv készítésének céljai, az üzleti 

terv felépítése. A szerződéskötés alapelvei, fontosabb 
szerződéstípusok. A kommunikáció módszerei, eszközei. Az 

üzleti levelezés szabályai 

A fogyasztói magatartás. A vállalkozás pénzügyei, hitelezés, 
adózás, a különböző vállalkozási formákra jellemző adózás. 

Társadalombiztosítás 

Munkajogi, munkaügyi ismeretek. Munkaszervezés 

Számítógépes nyilvántartás. Beszerzés folyamata, raktározás, 
készletezés, leltározás, leltárkészítés 

10961-16 Kertészeti 

alapismeretek  

A növényi szervek külső alaktana (morfológia) szervek 

felépítése, működése (anatómia). A növények életjelenségei 
(fiziológia). A növénycsoportok jellemzői 

Növények felhasználási lehetőségei. A növény és a környezet 

kapcsolata (ökológia). A Föld meteorológiai jellemzői. 

Magyarország éghajlati viszonyai. Meteorológiai műszerek. A 
talaj alkotórészei, jellemzői 

Talajtípusok jellemzői. Öntözés módjai. Öntözés eszközei, 

gépei. A talajművelés eljárásai. A tápanyag-utánpótlás 
lehetőségei. Trágyafélék jellemzői (szerves és műtrágyák). A 

tápanyag-utánpótlás eszközei, gépei 

Védekezési eljárások a növényvédelemben. A fontosabb 

kórokozók, kártevők, gyomok felismerése. A növényvédelem 
eszközei, gépei. Termesztő berendezések. A kertészetben 

előforduló erő- és munkagépek. 

10962-16 Kertészeti 

munkavállalói ismeretek 

Baleset-, munka-, tűzvédelmi szabályok, higiéniai e. 
Természetvédelem (védett növények). Az áru- és 

vagyonvédelmi berendezések fajtái. Az áru- és 

vagyonvédelmi berendezések használata 

Munkajogi fogalmak 

10963-16 Szabadföldi 

dísznövénytermesztés  

Magvetéssel szaporított egynyári dísznövények 

termesztése. Dugványozással szaporított egynyári 

dísznövények termesztése. Kétnyári dísznövények 
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termesztés. Évelő dísznövények csoportosítása igény 

szerint. Évelő dísznövények szaporítási módjai. Évelő 

dísznövények nevelés. Egy- és kétnyári dísznövények 

felismerése, jellemzés. Évelő dísznövények felismerése, 

jellemzés. A szabadföldi dísznövénytermesztés speciális 

munka-, környezet- és tűzvédelmi előírásai 

10964-16 Fásszárú 

dísznövénytermeszté 

Díszfaiskola létesítése, fenntartása. Faiskolai szaporítás 

módok. Faiskolai nevelésmódok. Lombhullató díszfák 

termesztése. Lombhullató díszcserjék termesztése. 

Kúszócserjék termesztése. Kerti rózsa termesztése. 

Fenyőfélék termesztése. Lomblevelű örökzöldek 

termesztése. Örökzöld díszfák, díszcserjék felismerése, 

jellemzése. Lombhullató díszfák, díszcserjék 

felismerése, jellemzése. Termesztő berendezések 

ismerete, működtetése. A faiskolai termesztésben 

előforduló erő- és munkagépek, eszközök. A faiskolai 

termesztés speciális munka-, környezet- és tűzvédelmi 

előírásai 

10965-16 Növényházi 

dísznövénytermesztés 

Cserepes levéldísznövények termesztése. Különleges 

nevelést igénylő növények termesztése (páfrányok, 

pálmák, broméliák, kaktuszok, pozsgások, ámpolna 

növények). Növényházi vágott zöldek termesztése. 

Cserepes virágzó növények termesztése. Növényházi 

vágott virágok termesztése. Hajtatás. Növényházi 

virágzó dísznövények felismerése, jellemzése. 

Levéldísznövények felismerése, jellemzése. Termesztő 

berendezések. A növényi tápanyagok, 

növekedésszabályozó anyagok. A szövettenyésztés 

munkaműveletei. Szövettenyésztésre felhasználható 

növények. A szövettenyésztés eszközei, anyagai. A 

növényházi dísznövénytermesztés speciális munka-, 

környezet- és tűzvédelmi előírásai 

mailto:telfel2@gmail.com
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JELENTKEZÉSI LAP 
 

Jelentkezem az AM DASZK Teleki Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és Kollégiuma (7773 Villány Mathiász János utca 2.) által szervezett 

DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZ OKJ 34 622 01 felnőttoktatásra esti tagozat 

 

Jelentkező neve:  ………………………………………………………………………. 

Születéskori név:  ………………………………………………………………………. 

Születési hely:  …………………………………………………………………. 

Születési idő:   ………………………………………………………………………. 

Anyja neve:   ………………………………………………………………………. 

Lakcím:   ………………………………………………………………………. 

Telefonszám:  ………………………………………………………………………. 

 

Iskolai végzettsége:(a megfelelő válasz aláhúzandó) 

- 8. általános  

- szakmunkás(OKJ) 

-szakközépiskolai érettségi vizsga 

-gimnáziumi érettségi vizsga 

-főiskolai vagy egyetemi végzettség 

 

Belépéskori szakmai végzettség(ei):…………………………………………………… 

 

Munkajogi státusza:(a megfelelő válasz aláhúzandó)  

- foglalkoztatott    - regisztrált munkanélküli 

- hallgatói jogviszonyban áll   - tanulói jogviszonyban áll 

- nem regisztrált munkanélküli  - vállalkozó, munkaadó 

- egyéb munkajogi státusz, éspedig: ……………………………. 

 

 

Dátum: ……………………………………. 

 

     …………………………………………………….. 

            aláírás 

 
Csatolandó mellékletek: 

  jelentkezésig megszerzett bizonyítvány másolat(ok), 

  kitöltött és aláírt adatvédelmi záradék 

 

Bővebb felvilágosítás: Baloghné Szacsuri Ida igazgató 

72/492-534, 30/8261087 

e-mail: telfel2@gmail.com 

mailto:telfel2@gmail.com
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Záradék 

(Kertész esti tagozat jelentkezési lapjához) 
 

Az adatvédelemmel kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az Európai Parlament és a Tanács 2016. 

április 27-i (EU) 2016/679 rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 

hatályon kívül helyezéséről ( általános adatvédelmi rendelet/GDPR) 2018. május 25. napjától 

közvetlenül alkalmazandó, kötelező szabályt ír adatkezelők részére minden tagállamnak. 

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy intézményünk a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény (a továbbiakban: Nkt.) 41.§ (5) bekezdésének felhatalmazása alapján, a nem az 

Oktatási Hivatalon keresztül történő felvételi eljárás keretében benyújtott jelentkezési lapokat- 

a személyes adatok védelmére vonatkozó célhoz kötöttség megtartásával- továbbítja az 

Agrárminisztérium, mint fenntartó részére. A fenntartó az adott tanévben indítható osztályok 

engedélyezése tárgyában meghozott döntését követően - de legkésőbb 2019. október 15-ig 

nyilvántartásból a személyes adatokat törli. 

 

Az intézmény, mint adatkezelő a benyújtott jelentkezési lapokat az iratkezelési szabályzatban 

meghatározott ideig megőrzi, azt követően selejtezi. 

 

A felvételi eljárás keretében benyújtott személyes adatok az Agrárminisztérium, mint 

fenntartó részére történő továbbításhoz, az adatvédelmi tájékoztatást követően: 

 

   hozzájárulok    nem járulok hozzá 

 

Kelt:………………………….. 

 

 

Törvényes képviselő vagy nagykorú jelentkező aláírása: 

        ………………………………….. 

 


