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MAKEOSZ  
Tagsági, szakmai prezentáció 

2009. 
 
 

 

Tisztelt Kolléga! 

 

Ön a MAKEOSZ rendes tagjai számára régóta várt tagsági, szakmai prezentáció benyújtását segítő 

útmutatót tartja a kezében. Mint, tudja a MAKEOSZ értékét az a szakmai tudás és azok a képességek 

jelentik, amelyekre alapozva tagjaink egy szakmát művelnek. A kertépítés-, és fenntartás professzionális 

nívóját pedig nem lehet máshol jobban lemérni, mint művelőjének kész munkáin.  

 

Most eljött a pillanat, hogy Önök a Szövetség közösségét alkotó más szakemberek előtt is 

bizonyíthassák mennyire felkészültek és készek azoknak a kihívásoknak megfelelni, amelyet a világ  

folyamatos változása diktál a szakmai-, technikai-, vállalkozói tudás és emberi értékeinkkel szemben. 

 

A Szövetség önkéntes alapú szerveződés, amelynek tagjai között nincsenek alá-, és fölérendeltségi 

viszonyok. Ezért nem utasíthatjuk egymást-, és nem is követelhetünk egymástól, csupán kérhetünk 

egymástól.  

Így kérem Önt az Elnökség nevében, hogy szakmánk valós önképének és a fejlesztendő területek 

feltárásának érdekében készítse el és küldje el a Szövetség részére saját két megépített kertjének 

vagy  fenntartott kertterületének, az alábbi útmutató alapján elkészített dokumentációját. 

 

Továbbá  kérem Önt, hogy válaszolja meg a MAKEOSZ-al kapcsolatos feltett kérdéseinket, hogy a 

jobban segíthessük az Ön munkáját kedvezményes vásárlási lehetőségekkel, szolgáltatásokkal-, 

képzésekkel-, utakkal és igény szerinti megoldásokkal. Ez mindannyiunk közös érdeke! 

 
 
Budapest, 2009. június 19. 
 
 
 
Üdvözlettel, 

 
 

Kosztka Ernő 
MAKEOSZ elnök 

s.k. 
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Formai keretek 
 

A munkaanyagot ezen kiadott, útmutató szerinti tartalommal és tartalmi sorrenddel kérjük összeállítani! 

 

A dokumentációt papír alapon és elektronikus formában is kérjük. Oldalszám megkötés nincsen, az 

elektronikus változatot .pdf – formátumba kérjük átalakítani, a scannelt anyagokat .jpg – formátumba. 

 

A papír alapú példányt bonthatatlan kötéssel kötve A/4-es méretben kérjük, az elektronikus változatot 

pedig egyetlen e-mailben a papír alapú dokumentációval megegyező csatolt, tartalmakkal kell 

megküldeni. Amennyiben nem oldható meg az e-mail küldése, úgy a CD-n kérjük az elektronikus 

változatot. 

 

A kész anyagot a MAKEOSZ új címére (1118 Budapest, Villányi út 35-43.) kérjük postázni, ajánlott 

küldeményként, tértivevénnyel. 

 

Beküldési határidő: 2009. szeptember 1. 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

I.  Belépésre vonatkozó adatok 

1. Cégbejegyzés szerinti alapadatai és elérhetőségei: 

a. Cégnév, a vezető beosztású és/vagy a tulajdonos neve, résztulajdonosok neve 

b. Cégjegyzékszám 

c. Adószám és a fő tevékenység TEÁOR’ 08 száma 

d. Bankszámlaszám 

e. Számlázási és levelezési cím 

f. Weblap cím, e-mail cím, skype cím  

g. Mobil telefon, vonalas telefon, fax-szám 

h. Az utolsó lezárt öt év KSH felé jelentett létszám adatsor 

i. Az utolsó lezárt öt év mérleg szerinti eredményeinek adatsora  

 

2. A cégtulajdonos vagy alkalmazottjának szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok 

másolata. (kertészeti, mezőgazdasági, agrár, erdészeti), továbbá: 

a. Egyéb szakképzettségeket igazoló dokumentumok 

b. Nyelvvizsga bizonyítvány(ok) 

c. OKJ-s képzések vizsgapapírja 

d. Kezelői vizsgák 

e. Tréning, szemináriumi oklevelek 
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3. A vállalkozás rövid bemutatása, története, fejlődése, maximum 5 oldalban. 

 

4. A két ajánló MAKEOSZ tag neve, elérhetősége.  

(Ha a pályázó nem tud ajánlót, akkor a vezetőségből választhat két felkészítő pártfogót.) 

 

 

II.  Szakmai alkalmasság adatai (kertépítés fő tevékenység esetén) 

 

Két, legalább kétéves megépített kertről: 

 

1. Kertépítészeti terv, (lehetőség szerint tájépítész által tervezett) mely tartalmazza a 

megvalósult kert, Alaprajzát, építményeit, burkolatait, növénykiültetését, gyepfelületét, 

vízarchitektúráját, esetleg öntözési tervét. 

 

2. A benyújtott kerttervekre készített műszaki leírás, anyag és mennyiségi kiírás. 

 

3. Műleírás, mely megfogalmazza a kert és a tulajdonos összhangját a kerttel, a kert 

filozófiáját. 

 

4. A prezentációra benyújtott kertek (2 db) bemutatása legalább 10-10 db fényképpel, 

különös tekintettel, részletfotókkal a munkafázisokra. Mint: tereprendezés, burkolati 

rétegrend, talaj-előkészítés, növényültetés, gyepesítés magvetéssel, ill. gyepszőnyeggel, 

víz architektúra szerkezete, támfal stb.  

 

5. Fényképpel illusztrálni a kert építését, a kiindulási állapottól a folyamatokon keresztül, a 

megvalósulásig. 

 

 

III.  Szakmai alkalmasság adatai (kertfenntartás fő tevékenység esetén) 

Két, legalább két éves, folyamatosan általa fenntartott kertről: 

1. Kertfenntartási éves ütemterv. Tartalmazza az ápolási munkákat évszakonként, havi és 

heti bontásban. A munkafolyamatok eszköz, anyag és kézi, ill. gépi munka igényét 

növényvédelmi ütemtervét, a hatékony munkavégzés szükséges feltételeit.  
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2. Beltéri növénydekorációt végző vállalkozás ismertesse a telepítési és növénygondozási 

technológiát. 

 

3. Az elvégzendő munkák szakmai leírását, indoklását. 

 

4. A prezentációra benyújtott kertek (2 db) bemutatása legalább 10-10 db fényképpel, 

különös tekintettel, részletfotókkal a munkafázisokra. Mint: metszés, gyepápolás, 

növényvédelem, kerti tó ápolása, általános állapotfenntartás stb.  

 

5. Fényképpel illusztrálni a munkafolyamatokat, a kiindulási állapottól a folyamatokon 

keresztül, a befejezésig, a bemutatott kertben. 

 

 

IV.  Információk a Vállalkozásról a Szövetség részére 

1. Mutassa be a vállalkozás emberi erőforrását a mellékelt táblázat segítségével! 

2. Mutassa be a vállalkozás marketing használat (egyes eszközök konkrét használat pl. 

alapján) a mellékelt táblázat segítségével! 

3. Mutassa be a vállalkozás gépesítettségét a mellékelt táblázat segítségével! 

4. Fogalmazza meg a vállalkozásának az erősségeit. 

5. Mutassa be az általánosan használt árajánlati formuláját. 

6. Fogalmazza meg milyen az ügyfélköre, honnan várja a megrendelőit? (Pl: lakópark) 

7. Tervez-e  fejlesztést a következő évben, ha igen mit és miért?   

8. Fogalmazza meg, miben szeretne fejlődni, előrelépni, miben segítsen a MAKEOSZ? 

9. Fogalmazza meg, miben szeretne segítséget kapni a MAKEOSZ-tól? 

a. mik az elvárásai a Szövetséggel szemben? 

b. milyen programokon venne részt és mire lenne kíváncsi szakmai téren? 

c. milyen szolgáltatást venne igénybe olcsóbban a Szövetségtől, mint Tag? 

 

10. Értékelje az új szakmai trendeket, és a pici változásokat, fogyasztói szokásokat az elmúlt 

öt év távlatában! 

11. Miért szeretne MAKEOSZ tag lenni? 
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A vállalkozás emberi erőforrásának bemutatása 
 

Alkalmazottak beosztása személyenként Végzettségük Mióta dolgozik a vállalkozásnál? (Dátum) 
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A vállalkozás marketing használatának bemutatása 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feliratozottak-e a vállalkozás 
autói? 

Milyen az egységes 
megjelenése? Használ egyen 

ruhát? 
Van weblapja? 

Milyen gyakran használja           
e-mailjét a munkájában?      

(naponta, hetente) 

Milyen módon kapja 
megrendeléseit? 
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A vállalkozás gépesítettségének bemutatása 
 

Talajművelés ( Pl.rotátor, 
traktor, stb.)             

gyártmány /típus 

Rakodók, kotrók                   
(Pl: Bobcat)                         

gyártmány /típus 

Növényápolás (Pl: motor 
fűrész, sövény nyíró, 

permetező, stb.)              
gyártmány /típus 

Gyepápolás (Pl: Fűnyíró, 
gyeplazító, vetőgép stb.)       

gyártmány /típus 

Kisgépek (Pl: Árokásó, 
bontókalapács, tömörítő, 

vizes vágó,  stb.)   
gyártmány /típus 

Egyéb: (Meg nem nevezett 
kategóriába tartozó gép)      

gyártmány /típus 
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Hely, idő,  

 

          

Cégszerű aláírás 

s.k. 

V. Adatvédelmi nyilatkozat  

    

A Magyar Kertépítő és Fenntartó Vállalkozók Országos Szövetsége tiszteletben tartja a pályázó 

adatvédelmi jogait, az 1992. évi LXIII. Törvény szerint. 

A vállalkozásra vonatkozó összes információs adatlapot, csak a MAKEOSZ használhatja fel, a 

tagsági prezentációhoz 

a belépő tagsági minősítésének céljából. Harmadik személy részére a kapott adatokat nem fedi 

fel, gondoskodik annak adatvédelmi biztonságáról. 

A MAKEOSZ tagságra pályázó, az aláírásával hozzájárul, hogy a fentiek betartásával a 

MAKEOSZ a kapott adatokat felhasználja az 19992. Évi LXIII. Törvény 3.§-a szerint. 


