KERTÉPÍTŐ
WORLDSKILLS STANDARD LEÍRÁS
SZAKASZ

1

Munkaszervezés és irányítás
A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 Hogyan kell úgy kertet tervezni, hogy az illeszkedjen a
környezetébe, figyelembe véve a méret-, épített környezet-,
elhelyezkedés-, időjárási viszonyok- és a fizikai környezet
eredményezte korlátokat
 Hogy a kert élő anyagokból épül, és dinamikus, változó környezet
 A helyi tervezési és építési jogszabályok, és azok viszonya és
hatása a parképítésre
 Olyan városi és vidéki környezetek, ahol kertek és szabadtéri
területek tervezhetők és hozhatók létre
 A parképítéssel kapcsolatos fenntarthatósági kérdések, különösen
az anyagok beszerzésére, valamint a kert a környezetére és a
természeti élővilágra gyakorolt hatásaira vonatkozóan
 Jogszabályi követelmények és gyakorlatok a munka- és
környezetvédelem vonatkozásában
 A fenntarthatóság és az anyagok újrahasznosításának fontossága
 A parképítő szerszámai, azok használata és karbantartása
 A parképítő által használt anyagok
 Az előírt költségvetés betartásának fontossága
 A hatékony munkavégzés fontossága csapattagként
 Összetett műszaki ábrák és tervlapok értelmezése
 Matematikai
számítások
és
geometria
a
parképítés
vonatkozásában
 Méret-, magasság- és tértudatosság
A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 A megfelelő szerszámok biztonságos és helyes módon történő
használata, pl. kalapács, véső, vizesvágó, elektromos kisgépek
 A terület tisztaságának és biztonságának biztosítása
 Munkafolyamat és logisztika szervezése
 Az ergonómia, munkavédelem és egyéni védőfelszerelések
használatának figyelembevétele
 Munkafolyamatok alkalmazása az egészség
védelem
érdekében
 Összetett műszaki ábrák és tervlapok értelmezése
 Alapanyagok, például kő, fák, növények és egyéb természetes
anyagok
 Hatékony munkavégzés csapattagként és más szakemberekkel
együttműködésben
 Parképítő projektek végrehajtása a szerződéses időkeret és
költségvetés betartásával
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Kapcsolattartás a megrendelővel, kommunikáció
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A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 A hatékony és pozitív ügyfélkapcsolatok fontossága
 A jó csapatmunka és a más szakmákkal ápolt jó munkakapcsolatok
fontossága
A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 A megrendelő kérésének figyelmbevétele
 Tanácsadás és útmutatás az ügyfelek számára a projekt tervezése és
megvalósítása során, valamint olyan korlátok esetén,
mint pl.
költségvetés, tervezés és környezvédelem
 Tanácsadás és útmutatás a folyamatos fenntartáshoz
 Problémák megoldása
 Kiváló megrendelői kapcsolattartás biztosítása
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Kerttervezés és a kerttervek értelmezése

15

A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:

A jó kertterv alapelvei

A kerttervezés nemzetközi és kulturális jellemzői

A kertek és szabadtéri területek környezeti hatása városokban és
urbanizált területeken, mint funkcionális élő terek, amelyek támogatják
a város életét és javítják az emberek életminőségét

A kertek, mint rekreációs és érzékszervekre ható terek használata

A durva tereprendezés, csőszerelés, kerti villanyszerelés gyakorlati
kérdései

Különböző típusú sportpályák, azok használata és kiépítése

Különböző közterületek, amelyek tervezést igényelnek, pl. játszóterek,
sportpályák, ligetek, városi parkok és szabadidős területek

Talajtípusok és az azokhoz megfelelő növények, cserjék és fák

A kerttervezést befolyásoló környezeti tényezők, mint pl. időjárás, talaj,
tájolás és elhelyezkedés

A kert vagy szabadtéri terület tervezett használata és felhasználói, és
ezek hatása a tervre

Modern trendek a kerttervezésben
A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 Olyan kert tervezése, amely megfelel az megrendelő igényeinek
 Olyan kert tervezése, amely tükrözi a környezet jellegét és a lehető
legjobban illeszkedik a terület, helyszín, várható időjárás, talajminőség
és természeti környezet stb. adottságaihoz
 Olyan kertek és szabadtéri területek tervezése, amelyek megfelelnek a
tervezett felhasználók igényeinek
4

Kövek, kőlapok és előregyártott elemek alakítása és beépítése
A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 Az egyes szerkezettípusokhoz szükséges különböző beépítési
módszerek, és a darabok legjobb összeállításának módja
 A rendelkezésre álló kövek, kőlapok, gránit és előregyártott elemek
ismerete és használata
 A cementek, ragasztók és segédanyagok ismerete és felhasználása
 A szintek, függőlegesek, szögek és területek számítására és
mérésére használt eszközök
 A pontosság fontossága
 A kerttervezéshez és kertépítéshez szükséges matematikai alapelvek
 A durva tereprendezéshez szükséges anyagok beszerzési forrásai

15

A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 A talajminőség értékelése a felépítmény szerkezeti stabilitásának
biztosítása érdekében
 Talajfelszín előkészítése alépítmény és alapozás kialakításához
markoló és földkitermelő gépekkel vagy kéziszerszámokkal
 Kőzúzalék szükséglet számítás és terítés a tervezett területeken
 Homokos kavics alapok beépítése a szerkezetek műszaki leírása
szerint, az alapanyagok több rétegben történő, az előírások szerinti
beépítésével és tömörítésével
 A kitermelt talaj és törmelék lerakása fenntartható módon,
újrahasznosítva, ahol lehetséges, környezettudatosan
 A tervek és méretek olvasása, lépték szerinti mérés a tervekről
 Természetes vagy mesterséges anyagok aprítása, alakítása és
vágása a kívánt méretre és/vagy formára
 A különálló elemek elhelyezése és/vagy több elemből álló szerkezetek
összeállítása az előírások szerint, pl. lépcsők, falak, sétányok, utak, és
ösvények
 Kerttechnika kivitelezés szabad és kötött módszerrel egyaránt
 Cement, ragasztók és segédanyagok megfelelő használata, a
legalkalmasabb módon
 Az utasítások betartsa a kívánt kerttechnika kivitelezéséhez
 A méretek átváltása valós léptékbe és azok bejelölése a vágandó
anyagokon
megfelelő
jelölőeszközzel,
vagy
a
helyszínen
kitűzőzsinórral.
 A szerkezeti elemek vízszintes vagy lejtésben történő beépítése az
előírások szerint, pl. útburkolat, lépcsők, teraszok, fűfelület és „sík”
területek
 Függőlegesen beállított szerkezeti elemek beépítése, például
kerítésoszlopok
 Felszíni vízelvezetés kialakítása lejtéssel és a kész felületek
kapcsolódó lejtésének kialakítása
 A környező élővilág és egyéb élő szervezetek védelme
 Megfelelő logisztikai stratégiák alkalmazása az anyagok tárolására,
kezelésére, mozgatására és biztonságára vonatkozóan
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Anyagok vágása, a nem kő és beton elemekből készült függőleges és
vízszintes szerkezetek összeállítása
A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 Gérvágás, derékszögű vágás, élletörés és egyéb vágási és illesztése
módszerek faanyagokon a tervrajzok/műszaki leírás előírásai szerint
 A szintek, függőlegesek, szögek és területek számítására és
mérésére használt eszközök
 A pontosság fontossága
 A kerttervezéshez és kertépítéshez szükséges matematikai alapelvek
 A faanyagok típusai és használatuk a kerti szerkezetekben
 A kertekben használt faanyagok élettartam hosszabító kezelési
eljárásai
 A kerti szerkezetekben használt anyagok fajtái, beleértve a
fémkereteket, üveget és biztonsági felületeket is
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A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 A tervek és méretek olvasása, lépték szerinti mérés a tervekről
 A méretek átváltása valós léptékbe és azok bejelölése a vágandó
anyagokon
megfelelő
jelölőeszközzel,
vagy
a
helyszínen
kitűzőzsinórral.
 Faanyagok mérése és pontos vágása az előírások szerint
 Fa elemek összeállítása rögzítőelemekkel, mint pl. szög, csavar,
rögzítőcsavar, facsavar, bilincs és szerelőidom
 Faszerkezetek befejező munkálatai csiszolással és/vagy gyalulással,
színezéssel vagy más speciális kezeléssel
 A szerkezeti elemek vízszintes vagy lejtésben történő beépítése az
előírások szerint, pl. útburkolat, lépcsők, teraszok, fűfelületek és „sík”
területek
 Függőlegesen beállított szerkezeti elemek beépítése, például
kerítésoszlopok
 Felszíni vízelvezetés kialakítása lejtésben és a kész felületek
kapcsolódó lejtésének kialakítása
 Kültéri és kerti kisarchitektúrákra vonatkozó beszerzési és beépítési
tanácsadás, pl. játszótéri berendezések, kerti grillkandalló, kerti
bútorok, tárolók, pavilonok stb.
 Kerítések, térrácsok és kapuk beépítése
 A legjobb anyagok használata a legmegfelelőbb környezethez,
figyelembe véve a végfelhasználást, környezeti feltételeket és
fenntarthatóságot
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Közegek, talaj és mulcs
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A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 A talaj és ültetőközeg különböző típusai és szerkezetei
 A talajok értékelésének és vizsgálatának módja azok jellemzőinek és
felhasználási módjának megállapítására
 A különböző talajtípusok és ültetőközegek hatása az ültetésre
 Talajjavító közegek típusai és használata
 Természetes anyagok, pl. tőzeg használatának környezeti hatásai
 Az élőhely minősége a talaj, mint élő szervezet tekintetében
 Különböző talajjavító közegek, ültetőközegek, mulcsok és
komposztok funkciói
A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 Talaj és/vagy talajjavító közegek alkalmazása ültetéshez az előírások
szerint
 Szerves és/vagy szervetlen mulcsok használata ültetéshez, és azok
rendeltetése
 Talajtípusok és adalékanyagok ajánlott felhasználásának alkalmazása
 Talajadalékok, ültetőközegek, mulcsok és komposztok
megfelelő használata
 A talaj megfelelő előkészítése ültetéshez különböző növények és
fák esetén
 Területelőkészítés, gyepszőnyegezés, tömörítés és lejtésviszonyok
beállítása az előírások szerint
 A talajterület előkészítése fümagvetésre
 Talaj vizsgálata a lehető legjobb felhasználás meghatározására és
értékelésére
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Növények és fák ültetése és ápolása

25

A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 A növények, cserjék, zöldségek, fűszernövények, gyümölcs- és
díszfák rendszertani besorolása és tudományos neve, legjobb
felhasználásuk módja és ideje
 Növények növekedésének és fejlődésének hatása a kerttervre és a
dinamikus élő környezetre
 A különböző növények, cserjék és fák megfelelő igényei
 Különböző pázsit- és gyeptípusok és a legjobb felhasználásuk
 A különböző növények, cserjék és fák ápolási munkái
 A növényeket, cserjéket és fákat károsító kórokozók és kártevők
 Kártevők és kórokozók kezelése
 Kártevők és kórokozók fenntartható, környezettudatos kezelése
 A parképítésben használt vegyszerek biztonságos kezelése,
használata és tárolása
 A vegyszerek használatához kapcsolódó környezetvédelmi és
fenntarthatósági tényezők
A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 Növények és fák előkészítése ültetésre, a csomagolás és
védőburkolatok eltávolításával; annak ellenőrzése, hogy a növény jó
állapotban van-e
 A talaj és ültetési terület előkészítése
 Fák és/vagy cserjék kezelése és ültetése
 Évelők, egynyári növények és/vagy talajtakarók kezelése és ültetése
előkészített ágyásokba
 A kiválasztott növények ültetése megfelelő tőtávolsággal, a
növekedési minták és a kert esztétikájának figyelembevételével
 Olyan terület megtervezése és beültetése, amely érettnek és
természetesnek hat a verseny végére
 Zöldségek és fűszernövények kezelése és ültetése fogyasztási- és
dekorációs célra
 A folyamatos növényápolás
 Gyeptégla/gyepszőnyeg vagy térburkoló elemek beépítése az előírás
szerinti hézagokkal
 A gyepszőnyegezés befejező munkálatai, hengereléssel vagy
egyengetéssel a gyökérzóna és a talaj közötti erős kapcsolat
biztosítására, a gödrök, bukkanók és üregek kiküszöbölésére az
előírások szerint
 Fűmag vetése
 Fümagvetett, vagy gyepszőnyegezett terület folyamatos ápolása és
karbantartása
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Kerttechnika (csőszerelés, villamosság, vízelvezetés, öntözés)
A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 Csővezetékek beépítése és vízelvezetési alapelvek a kerti
környezetben
 Az öntözőrendszerek alapelvei ás típusai
 Az esővíz gyűjtése, tárolása és felhasználása
 Vízgyűjtő ciszternák, víztárolási megoldások és öntözőrendszerek
használata, telepítése és karbantartása
 Az elektromos berendezések alapelvei a kerti környezetben
 Az elektromos berendezések és csővezetékek munkavédelmi,
használati, telepítési és karbantartási követelményei
 Az elektromos berendezések és csővezetékek beépítésére és
használatára vonatkozó jogszabályok
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A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 Kisfeszültségű rendszerek kábeleinek és alkotóelemeinek beépítése,
csatlakoztatása és tesztelése az előírások szerinti világítás, hűtés,
hang és fűtés kiépítéséhez
 Vízelvezető szerkezetek, például víznyelők, gyűjtőmedencék, föld
alatti csővezetékek és vagy tározómedencék beépítése az előírások
szerint
 Esővíz gyűjtésére és felhasználására alkalmas rendszerek beépítése
 Föld
alatti
öntözőrendszerek
alkotóelemeinek
beépítése,
csatlakoztatása, tesztelése és hibaelhárítása az előírások szerint
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Vizarchitektúrák

5

A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 A parképítésben használatos különböző kerti tavak, vízarchitektúrák,
szökőkutak ismerete
 Vízarchitektúrák telepítése és karbantartása
 Úszómedencék és jacuzzik beépítésének folyamata
 Tavak és vízarchitektúrák megfelelő telepítése
 A vízarchitektúrák folyamatos tisztítási és karbantartási munkái
A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 Műkaucsuk tófóliák és előregyártott tóelem beépítése
 Kisméretű kerti tavak és nagyobb tavak betelepítése vizi növényekkel
 Mindenféle típusú vízarchitektúra telepítése
 Úszómedencék és jacuzzik beépítése
 Minden kapcsolódó szivattyú, csővezeték, tisztítórendszer és
elektromos rendszer beépítése és ellenőrzése
 Vízarchitektúrák és kerti tavak folyamatos ápolása és karbantartása
Összesen
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