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        A Magyar Kertészeti Szakképző Intézmények Szövetsége szervezésében szakmai 

tanulmányúton vettünk részt Németországban 2015.11.07. és 2015.11.15. között.  

 

 

Magyarországon az agrár-szakoktatásban is bevezetésre került a duális szakképzés, amiről 

jelenleg még nem mondható el, hogy minden nehézség nélkül a gyakorlatban is jól működik. 

A Szövetség 10 tagiskolájának vezetői, tanárai részvételével Bad Zwischenahn és környékén 

tanulmányozhattuk a német duális szakképzést, hogy minél jobban megismerhessük és 

megértsük a náluk jól működő képzési rendszert és tapasztalatainkat itthon is megoszthassuk, 

hasznosíthassuk.  

 

Németország 1990 óta tizenhat tartományra tagolódik, melyek félszuverén államok. Minden 

tartománynak saját alkotmánya, költségvetése és fővárosa van.  

A német szakképzési rendszert a fogadó intézmény Berufsbildende Schulen Ammerland- ban 

ismerhettük meg. Ez a képzési központ az Alsó-Szászország tartományban (Niedersachsen),  

Ammerland körzetben található Bad Zwischenahn-ban. Az iskola igazgatónője, Wilma 

Eberlei előadásából megtudtuk, hogy Németországban a tartományok az iskolák fenntartói.  



 

 

A német oktatási rendszerben 12 évig kötelező tanulmányokat folytatni. A diákok a 4 éves 

általános iskola után választhatnak, hogy milyen irányban, folytatják tanulmányaikat.  

Választhatják, hogy reálképzésben tanulnak tovább, választhatják azt, hogy gimnáziumi 

tanulmányokat folytatnak, és utána egyetemre mennek. Választhatják a szakképző 

gimnáziumot, ahol az érettségi mellett szakmát is kapnak. Ezután mehetnek szakfőiskolára 

vagy egyetemre. A Hauptschule 9 évfolyama után választhatják a duális szakképzési rendszert 

is, ahol 3 év alatt szakemberekké válhatnak. Németországban is hiány van a jó 

szakmunkásokban, ezen a duális képzéssel szeretnének változtatni.  

Ammerland egyetlen szakképző iskolájában különböző kimenetű képzéseket folytatnak (pl. 

építészet, faipar, festészet, lakberendezés, fémmegmunkálás, informatika, gazdaság, 

egészségügy, ápolás, kútfúrás, kertészet, mezőgazdaság). Ammerland faiskolai övezet, a 

kertész szakma mégsem népszerű. Faiskolai kertészeket, kertépítőket, kevés 

dísznövénykertészt képeznek.  

 A közepes méretű iskolában 3500 diák tanul és 160 tanár oktatja őket. A duális szakképzési 

rendszerben a tanulók az első évben 2 napot töltenek az iskolában, a többi napon pedig az 

általuk választott üzemben tanulnak és dolgoznak. A második és harmadik évben már csak 1 

napot vannak az iskolában és 4 napot az üzemben. A diákok már az iskolába való 

beiratkozáskor rendelkeznek egy üzemmel kötött tanulószerződéssel. A három éves képzés 

alatt osztályzatot csak az iskolában kapnak, az üzemben nem. Ha az iskola úgy tapasztalja, 

hogy nem megfelelő a gyakorlati képzés, akkor azt jelzi az üzem és a kamara felé. Ha az 

üzem tartja gyengének az elméleti oktatást, szintén a kamarát keresi fel. A diákoknak kötelező 



munkanaplót vezetni a napi tevékenységekről, eseményekről. A képzés megkezdése után 

másfél évvel a diákok köztes vizsgát tesznek. A tanulmányok befejezésekor az iskolában az 

írásbeli és szóbeli vizsgák után bizonyítványt állítanak ki. A gyakorlati vizsgáztatást a kamara 

végzi, a vizsgabizottságot is a kamara állítja össze  és a gyakorlati bizonyítványt is ő állítja ki. 

Tanárok csak akkor vannak jelen a vizsgán, ha a kamara kijelölte.  

 

 

A vállalkozások és a kamara szemszögéből is megismerhettük a német duális szakképzési 

rendszert a Niedersachsen Agrárkamara képviselőjének, Marcel- Alexander Jensen 

előadásából. A mezőgazdaság, az erdészet és a kertészet érdekképviseletét látják el, 

tanácsadás, továbbképzések, fejlesztések és a törvények (németországi, tartományi és körzeti) 

megvalósítását végzik. Három szakterületen fejtik ki tevékenységüket. A kertészeti ágazati 

szakképzés, az üzemen kívüli szakképzés és a Niedersachsen Akadémia területén.  

A duális képzésben három helyen történik a tanítás: az iskolában (állami, tartományi, körzeti 

szabályozás), az üzemben (a 2005-ös szakképzési törvény szabályozza) és az üzemen kívül. 

400 szakmát oktatnak így, többek között a kertészt is.  

Illetékes hatóságként képzési tanácsokat adnak fiataloknak, felügyeletet látnak el a képző és a 

képzésben részt vevő felett. Vizsgáztatásokat szerveznek, valamint üzemen kívüli képzésben 

tanítják meg azokat a szakmai ismereteket, amiket az üzemek nem tudnak biztosítani.  

Az üzemeknek rendelkezniük kell minősítéssel. Jelenleg 1212 kertészeti üzemnek van 

elismerése, ebből 727 aktívan foglalkoztat tanulót. Csak pedagógiai végzettséggel és 

mestervizsgával rendelkező mester foglalkozhat a diákokkal az üzemben. A legtöbb üzemben 

1 tanuló van, 4-6 diák nagyon ritka esetben. A legnépszerűbb képzés a kertépítészet, ezt 

követi a dísznövénytermesztő, majd a faiskolai kertész. A legkevésbé népszerű a 

temetőkertész, évelő dísznövény kertész és a zöldségtermesztő.  

 

A Niedersachsen Agrárkamarához tartozó LVG Intézet egy oktató és kísérleti üzem, ahol  Dr. 

Gerlinde Michaelis ismertette tevékenységüket. Többek között tanácsadással, képzéssel, 

kísérletekkel foglalkoznak és a törvényhozásba is beleszólhatnak. A Niedersachsen 

Agrárkamara 2,6 millió hektár területen gazdálkodik. A finanszírozás legnagyobb része a 

bevételekből, illetékekből áll, a tartományi támogatásból és kisebb részben a tagsági díjakból. 

Az Intézetet 1942-ben hozták létre, 24-en dolgoznak a benne. Az évelő dísznövények 

termesztése, a faiskolai termelés, a fajtakísérletek üvegházi és szabadföldi területen történnek, 



melyet egy séta keretében meg is tekinthettünk. Legnagyobb mennyiségben rododendron, 

erika, azálea, csarab, japán dérbabér fordult elő.  

 

Az üzemen kívüli képzésről részletesen Claudia Bittendorftól hallhattunk. Ez egy kiegészítő 

szakmai képzés, amely az iskola és az üzemek mellett vesz részt a diákok tanításában. Célja 

az ismeretek átadása, a meglévő tudás elmélyítése, és a legújabb kutatási eredmények, 

fejlesztések továbbadása a fiataloknak. Jelenleg kb.1500 fő vesz részt ezen a képzésen.  

Különböző időtartamú és témájú kurzusokat szerveznek, melynek résztvevői gyakran tanárok 

és mesterek az üzemekből. A kísérleti eredményeket rögtön át tudják adni a képzésben 

résztvevőknek. Az oktatás során jól tudják hasznosítani a közelben található Kertek Parkját.  

Ismertették három kurzus tematikáját. Az egyik a kreativitást fejlesztő kertépítés kurzus volt. 

A 10 óra növényismeret órát 4 órás elméleti oktatás követi, amelyen azt ismertetik, hogy 

miket kell átgondolni egy kert megálmodásakor. Négy különböző kerttéma közül kell egyet 

50 négyzetméteren megtervezni és kivitelezni 4-es csapatmunkában. 4,5 órát kap a csapat a 

tervezéshez, amit 12 óra alatt kell megépíteni. Ezután bemutatják a kertet.  

A másik kurzus a faiskolai tanfolyam volt. Az oktatott témák: nemesítés, szaporítás, 

növényvédelem, klímaszabályozás. Külön tanóra keretében sajátíthatják el a diákok a 

gerinctornát, amit nagyon fontosnak tartanak, hiszen a kertész munka elég nagy fizikai 

munkát igényel. A tanfolyam végén a diákok is osztályozzák a tanfolyamot. A harmadik 

bemutatott kurzus az értékesítés volt, ahol elsősorban lágyszárú dísznövények csomagolásáról 

és értékesítési lehetőségeiről szerezhetnek ismereteket a résztvevők.  

Egyéb projektjeik közül nagyon érdekesnek találtam, hogy a 8. évfolyamosok egy napot itt 

töltenek, 14 napos pályaorientációs projektútjuk egyik állomásaként.  

 

A már korábban sokat emlegetett Park der Garten- a kertek parkjába is ellátogattunk. A park 

14 hektáron terül el, 44 különböző stílusú témakertet tartalmaz. Ezek a bemutatott kertek nem 

csak különlegesek és látványosak, hanem kb. 100 cég „reklámfelülete” is. Az egyes kertek 

bejáratánál információ van elhelyezve a kertépítő cégről, a faiskoláról, ahonnan a növények  

származnak, az ültetett növényekről, részletes bemutatással, leírással. A látogatóknak 3-4 óra 

alatt mutatják be a kertek parkját. 60 állandó ember dolgozik itt, de szezonban 150 embert is 

foglalkoztatnak. Még így novemberben is nagyon sok volt a látnivaló, de tavasszal, a rengeteg 

rhododendron virágzásakor fantasztikus látványt nyújthat!  



 

 

 

Óralátogatáson is részt vehettünk egy duális képzésű kertész osztályban. A hároméves képzés 

során az első évben általános kertészeti ismereteket (növényismeret, növé nytan, szaporítás, 

növénytermesztés, talajtan, műszaki és gazdasági ismeretek) tanulnak heti két nap, 14-16 

órában. A szakmai tantárgyakon kívül a német nyelv és a politikai ismeretek a kötelező 

tantárgyak. A második évtől szakosodhatnak a diákok, ekkor má r csak heti egy nap az 

elméleti oktatás. A 2. év végén kamarai szintvizsgán kell részt venni a tanulóknak. A 

harmadik év végén az írásbeli vizsgát az iskolában, a gyakorlati vizsgát az üzemekben végzik. 

A diákok két bizonyítványt kapnak, egyiket az iskola, a másikat az üzem állítja ki.  

Lehetőségünk volt kérdezni és meghallgatni a tanulókat az üzemekben szerzett 

tapasztalataikról.  

 

 

 

A mesteriskola képzésről Janssen úr tájékoztatott minket. Megtudtuk, hogy a „Die 

Meisterscule im Grünen” nem tartozik a Kamarához, de szoros köztük az együttműködés. Itt 



nem mesterképzést folytatnak, mert azt csak a Kamara szervezhet. Ez mesteriskola, ahol 

felkészítik a jelentkezőket a mesterképzésre, kert- és tájépítészet ismereteket és 

dísznövénytermesztést tanulhatnak. Akik ide jelentkeznek, azok vezetők szeretnének lenni és 

végzett kertészek. Minimum két év szakmai gyakorlattal jönnek ide és az egy éves képzés 

díjtalan. Tantárgyaik: természettudományos ismeretek, marketing, vezetői ismeretek, 

üzemgazdaságtan, előállítási ismeretek. Akik itt végeznek, azok állami vizsgát szereznek és 

jelentkezhetnek mesterképzésre. A mesterlevél főiskolai végzettséget fog jelenteni.  

A képzés 10-11 hónapig tart, heti 30 óra. A vizsga nyáron van, három órás dolgozatot írnak, 

majd 40 perc mintatanítás következik. Egy mindennapos üzemi problémát kell megoldani, 

amit írásban és szóban is ki kell fejteni. A szóbeli vizsga üzemgazdaságtan és a fő tantárgyból 

van. Iskolai házi dolgozatot, referátumot is kell készíteni. A képzés során heti egy nap 

üzemlátogatásra mennek, ahol nem csak az üzemeket tekintik meg, hanem az építési, 

termelési folyamatot is tanulmányozhatják. Ha oktatói alkalmassági vizsgát is tesznek, 

oktathatnak is. Sok üzem úgy kapja meg az elismerést, (foglalkoztathat diákot), hogy 

alkalmazottjukat elküldik erre a képzésre.  

 

 

 

Ammerland faiskolai körzet, ezért megtekintettünk pár faiskolát, ahol a duális képzés 

keretében diákokat is foglalkoztatnak.  

Az Bruns faiskola Európa egyik legnagyobb faiskolája. Az 1800-as évek végén alapította 

Johann Bruns, négy generáció óta foglalkoznak díszfaiskolai termeléssel. 500 hektáron 4000 

taxonnal foglalkoznak. A központ Bad Zwischenahnban található, de a környéken több 

telephellyel is rendelkezik. Főként idős fák előállításával foglalkoznak. Nagy felületen 

formára nyírt fákat is láthattunk, megtudtuk, hogy 12-15 ember csak a metszésekkel 

foglalkozik. A logisztikai központban 14 értékesítési mérnök dolgozik. A megrendeléseket 



követően 48 órán belül szállítanak. Németországon belül a minimum megrendelés 600  euró, 

de megtudtuk, hogy a magyarországi minimum rendelési összeg 4000 euró.  

A diákoknak nagy megtiszteltetés, ha alkalmazzák őket a duális képzés keretében, hiszen a 

Burns faiskolában szerzett tudás és tapasztalat birtokában jó esélyekkel tudnak elhelye zkedni 

a szakmában. 

 

 

A Renke zur Mühlen faiskola egy családi vállalkozás és 25 hektáron gazdálkodnak. Renke úr 

elmondta, hogy a legnagyobb mennyiségben Calluna, Taxus és Salix díszfaiskolai termelését 

végzik. A Salix integra ’Hakuro-nishiki’ oldallapozásos oltványait is megtekinthettük. A 

család saját Taxus baccata fajtája a ’Renke’s Kleiner Grüner’, amit büszkén mutattak meg 

nekünk. A duális képzés keretében diákokat is foglalkoztatnak. A Kamarához tagdíjat 

fizetnek, ami Németországban terület alapján és nem árbevétel alapján történik. Renke úr 

1000 eurós évi tagdíjat fizet. Tagja továbbá a Faiskolai Privát Szerveződésnek is. Aki tag, az 

plusz információkhoz és szaktanácsadáshoz jut. Látogatásunkkor a téliesítés zajlott. 

Bemutatták a vízgyűjtő rendszerüket, a jó vízgazdálkodás miatt csak a felhasznált víz 40%-ért 

fizetnek. A szabadföldi területen fólia és geotextília van lefektetve, a fóliasátrakban plusz 

filcréteget is alkalmaznak. A szaporítóanyagot nem vásárolják, hanem maguk állítják elő.  

Korszerű hűtőházukat is megtekinthettük.  



 

 

Az Aquistapace faiskola 1963-ban alakult. 2,5 hektáron üvegház és fóliasátor található. Az 

alkalmazottjaik: 20-25 dolgozó, 2 mester, 4 segítő, 12 segédmunkás, 2 tanuló. Szezonban még 

2-3 lengyel vendégmunkást alkalmaznak. 3,5 millió növényt állítanak elő évente, ez főle g 

margaréta, krizantém, mikulásvirág és kopasz őszirózsa. Jelenleg mikulásvirág telíti meg a 

termesztőberendezések asztalait. A növények 1 cm vízben állnak, a felesleges vizet elvezetik 

és szűrés után tartályba gyűjtik. 2 csarnokukat teljesen be lehet söté títeni, így rövid nappalos 

növényeket is tudnak sikerrel termeszteni. A dupla falú fóliasátor a kísérletek szerint jobban 

bevált, mint az üvegház, hiszen kedvezőbb a növények színesedéséhez és +/- 5 fokot jelent a 

normál hőmérséklethez képest. A mikulásvirág szaporítóanyagát Hollandiából vásárolják és 

14 hét alatt válik piacképessé. Németország egész területére szállítanak. A 

termesztőberendezések nagyon korszerűen gépesítettek voltak, rendelkeznek asztalemelő 

daruval, asztal porszívóval, cseréptöltő- ültető géppel és térbeállító géppel. Biogáz fűtést 

alkalmaznak, amit négy üzem használ fel.  



 

 

A Piccoplant üzem 1998-ban létesült, kis növényekkel foglalkoznak. Fő növényeik a fűfélék, 

rhododendron, azálea, orgona. Ez utóbbiból 400 fajtát szaporítanak. Fő szezonban 30 

dolgozójuk van, amúgy öten a termelésben, néhány labor- munkatárs és 3 értékesítő 

szakemberük van. A labort biológus végzettségű hölgy, Elke Haase vezeti (ő alapította a 

céget). Jelenleg génbank és vírusmentes szaporítóanyag előállításával foglalkozik. Emberei 

laboránsok, biológusok.  

A termelő üzemben minket kísérő fiatalember mester végzettségű volt. Az üzem területén 

megtekinthettük a mikroszaporított növényeket. A laborból érkező növényeket kondícionáló 

helyiségbe viszik, majd tűzdelik. 650-750 darab/ óra a tűzdelés teljesítménye. Ezután 

üvegházba kerülnek a növények. Áprilistól kezdik a tűzdelést, először orgonával.  

 

 

 

 

 

 



Szabadidős programok  

 

Bad zwischenahnt 2002-ben a „ Fák fővárosának” nevezték. Szálláshelyünk a kisváros szélén 

a Budden Panzióban volt.  A városban sétálva rendezett kertes családi házakat, térburkolattal 

kirakott utcákat láttunk.  

 

 

A település a Zwischenahn Tó partján fekszik, ami 5500 m2 vízfelület.  

 

 

 

Főbb látnivalók: A Fő téren található Szent Johannes templom, aminek érdekessége, hogy a 

temetőkertje is ide épült. Ezen kívül itt található egy szökőkút, aminek szélén egy 3,5 méter 



hosszú bronz harcsa szobra áll. A legenda szerint  a tóban él egy hasonló méretű szörnyeteg. 

A parton tovább sétálva találkozhattunk az 1700-ban épült parasztházzal és egy múzeumként 

működő szélmalommal.  

 

 

 

Az utolsó nap látogatást tettünk Papenburgba, a Meyer Werft hajógyárba. A cég székhelye a 

hetedik generációs Meyer család tulajdonában van 1795 óta.  Megtekinthettük a méretarányos 

hajó maketteket, a két nagy csarnokot, és filmeken tanulmányozhattuk a hajók építését, 

nehézségeit. Jelenleg évente két luxushajót (4100 utasos) bocsátanak vízre, de a későbbiekben 

ezt növelni szeretnék évi 4-5 darabra. 

 

 

 



Véleményünk 

 

Úgy gondoljuk, hogy nagyon hasznosan és eredményesen telt a bő egy hét. Rengeteg 

tapasztalatot gyűjtöttünk, mind szakmai szempontból, mind a duális képzés területén.  Nálunk 

ez az oktatási forma nehézkesen működik. A látottak alapján fejlődő kertészetek és egy erős, 

céltudatos Agrárkamara nélkül nehezen tudjuk elképzelni a jól működő duális képzés 

hatékonyságát Magyarországon. Németországban az üzemek szívesen foglalkoztatnak az 

oktatás keretein belül diákokat, ami nálunk sajnos nem jellemző. Ennek okait nehéz feltárni és 

nehéz a hazai üzemek mentalitáson változtatni.  Németországban a diákok a duális képzés 

során heti 3-4 napot gyakorlati oktatásban részesülnek az általuk kiválasztott üzemben.  Itt 

pedagógiai és szakmai végzettségű mester foglalkozik velük, így az egész éves termelési 

folyamatot végigkísérhetik és sok gyakorlati tapasztalatot szerezhetnek. Az iskola befejezése 

után gyakran az őket foglalkoztató cég állást biztosít számukra.  

Sok jó ötletet gyűjtöttünk, amit a tanítás során a saját intézményünkön belül is alkalmazni 

tudunk pl. parképítő és fenntartó osztályokban.  

A szakmai út alatt jó kapcsolatokat alakítottunk ki más iskolából érkező kollégákkal. 

Beszélgetéseink során kiderült, hogy a többi intézmény is hasonló problémákkal küzd, de 

továbbra is célunk a kertész szakma és képzés színvonalának emelése és hatékonyabbá tétele.  
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