
          
 

Siófoki Szakképzési Centrum  

8600 Siófok, Kálmán Imre stny 3.        

Nyilvántartásba-vételi szám: E – 001295/2015. 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

 

Rész- szakképesítés  megnevezése:    Parkgondozó  

OKJ azonosító szám:      21 622 02     

Felnőttképzési engedély nyilvántartási szám:  E-001295/2015/A025 

 

A képzés célja: A részszakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakör, 

foglalkozás betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátítása. 

A képzési program célja azon kompetenciák és tevékenységek elsajáttítatása, melyek 

birtokában a résztvevő képes a parkgondozó feladatainak elvégzésére, a zölfelületek (fű- és 

virágfelületek, fásszárú dísznövények) fenntartására.  

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák:  

 A rész-szakképesítéssel rendelkező képes: 

 

 felismerni, meghatározni a dísznövényfajokat, illetve fajtákat 

 növényápolást végezni 

 eszközöket használni, gépeket üzemeltetni, használni, karbantartani 

 munkavédelmi előírásokat betartani 

 előírások szerint dolgozni 

 parkfenntartási, gondozási munkát végezni 

 

Követelmény modulok: 

Képzési program követelmény moduljai 
ÓRASZÁM A modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége Elmélet Gyakorlat Összesen 

10961-16 A Kertészeti alapismeretek 30 78 108 írásbeli 

10962-16 Kertészeti munkavállalói 

ismeretek 

18 0 18 
írásbeli 

11069-16 Kertfenntartás 24 78 102 gyakorlati 

11070-16 Növényismeret 18 54 72 gyakorlati 

Összesen: 90 210 300 - 

 

A programba való bekapcsolódás feltételei:  

Iskolai végzettség: Befejezett iskolai végzettséget nem igényel  

 

Egészségügyi alkalmasság:  szükséges 

 

 

Megengedett hiányzás mértéke:  20 % 

 

A képzés időbeosztása   Heti 5 nap   8,00 – 16,00 óra között  

     esetenként speciális időbeosztás  



 

A korábban megszerzett kompetenciák beszámításának lehetőségei: előzetes tudásszint 

felmérés és beszámítás 

 

 

Vizsgára bocsátás feltételei: 

 

- min. 51%-os sikeres modulzáró (írásbeli, gyakorlati, szóbeli ) vizsga modulonként 

- A kötelező dokumentumok megléte 

- jelenléti ívvel igazolt részvétel a megengedett igazolt hiányzással figyelembe véve 

 

Szakmai záróvizsga vizsgatevékenységei:  

 

Gyakorlati vizsgatevékenység: 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Növényismeret, kertfenntartás 

A vizsgafeladat ismertetése:  Dísz és gyomnövények felismerése (20 db), és írásban 

történő megnevezésük a növények hivatalos magyar nevével (20 perc) 

Zöldfelületi egység adott technológiai szerinti fenntartása, az alkalmazott gépek 

működtetése és karbantartása (60 perc) 

A vizsgafeladat időtartama: 80 perc 

A vizsgafeladat értékelési aránya: 70 % 

 

 

Szóbeli vizsgatevékenység: 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Kertfenntartás 

A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján 

összeállított, a kertfenntartás témaköreit felölelő előre kiadott tételsorokból 

húzott kérdésekre. 

A vizsgatevékenység időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc) 

A vizsgafeladat értékelési aránya: 10% 

 

Központi írásbeli vizsgatevékenység: 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Kertészeti és munkavállalói ismeretek 

Vizsgafeladat ismertetése: Komplex írásbeli vizsga a kertészeti termesztés 

alapismereteinek, illetve a munkavállaló számára elengedhetetlen tudnivalók 

témaköreiből összeállított feladatlapok kitöltésével 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc 

A vizsgafeladat aránya: 20 % 

 


