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10.7 A részszakma követelményeinek teljesítését mérő szakmai vizsga  

10.7.1 Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: a részszakma megszerzésére irányuló képzés 
teljesítése  
  
10.7.2 Projektfeladat  

10.7.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Faiskolai kertész projektfeladat  

10.7.2.2 A vizsgatevékenység leírása:  
A) vizsgarész: A gyakorlat helyszínén végzett gyakorlati vizsgamunka. A 
vizsgatevékenység három egymástól elkülönülő részből áll: egy termesztéstechnológiai, egy 
gépkezelési és egy növényismereti feladatból.  

  
A1: Egy adott fásszárú dísznövény termesztéstechnológiai munkafolyamatának 
elvégzése.  
  
A2: A dísznövénytermesztésben használt gépek működtetése és karbantartása.   
  
A3: A központilag meghatározott növénylistában szereplő 30 db fásszárú dísznövény 
felismerése és írásban történő megnevezése a tudományos névvel (latin, kettős 
nevezéktan).  A feladathoz élő növényanyag használható.   

  
  

B) vizsgarész: A vizsgarész során a vizsgabizottság, az A) vizsgarészben meghatározott 
munkafolyamattal kapcsolatos szakmai beszélgetést folytat a vizsgázóval, kérdéseket tesz fel, 
amelyek érintik a termesztéstechnológia, a használatos munkaeszközök, gépek, termelési 
eredmények, az előállított termékek felhasználásának, értékesítésének, a munka egészségügyi, 
környezetvédelmi és biztonságtechnikai feltételeinek kérdéskörét.  

  
  

10.7.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 130 perc  
  
A) vizsgarész: 120 perc (A1: 60 perc, A2: 30 perc, A3: 30 perc)  
B) vizsgarész 10 perc  
  
  

10.7.3 A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 100%  

10.7.4 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  
  



A.) vizsgarész: A gyakorlat helyszínén végzett gyakorlati 
vizsgamunka.  

A1 vizsgafeladat:  
  
Egy adott fásszárú dísznövény termesztéstechnológiai munkafolyamatának elvégzése.  
  
Termesztéstechnológiai feladat  
  

Vizsgafeladat  Adható 
pontszámok  

Eszközök kiválasztása a vizsgafeladat elvégzéséhez  10  

A vizsgafeladat elvégzésének szükséges előkészítés menete, minősége  10  

Növényanyag előkészítése   10  

A konkrét vizsgafeladat elvégzése   35  

Az eszközök, anyagok szakszerű használata   10  

A munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása   5  

A feladat begyakorlottsága, önállóság, precizitás  5  

A szükséges szakmai ismeretek helyén való alkalmazása   5  

Szakmai kérdésekre adott válasz  10  

  
A2 vizsgafeladat:  
  
A dísznövénytermesztésben használt gépek működtetése és karbantartása.   
  
Gépkezelési feladat  
  

Vizsgafeladat  Adható 
pontszámok  

Gép átvétele, indítás előtti ellenőrzés elvégzése  10  

Motor indítása és a feladat végrehajtása   25  

Üzemeltetés utáni karbantartási feladatok elvégzése   15  

Az eszközök, anyagok szakszerű használata   10  



A munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása   10  

A feladat begyakorlottsága, önállóság, precizitás  10  

A szükséges szakmai ismeretek helyén való alkalmazása   10  

Szakmai kérdésekre adott válasz  10  

  
Az adható pontszámok a vizsgafeladat jellegétől függően 
eltérhetnek.  
 
A3 vizsgafeladat:  
  
A központilag meghatározott növénylistában szereplő 30 db fásszárú dísznövény 
felismerése és írásban történő megnevezése a tudományos névvel (latin, kettős 
nevezéktan).   
  
A növények helyes megnevezése kettős (latin) nevezéktannal esetén egy növény 
megnevezésére 1 pont adható. A csak magyar névvel és/vagy a növények tudományos 
nevének csak egyik tagjával megnevezett növények (nemzetségnév vagy fajnév) 
félmegoldásnak számítanak, így ebben az esetben csak 0,5 pont adható a megoldásra.  
Így a maximálisan adható pontszám 30 pont. A latin nevek helyesírását úgy kell 
figyelembe venni, hogy a teljes pontszám a hibák számának és súlyosságának 
figyelembevételével maximum 5 ponttal csökkenthető. A nagyon helytelenül, 
olvashatatlanul leírt megnevezésekért nem jár pontszám.  
  

Az A) vizsgarész értékelésének százalékos aránya a vizsgatevékenységen belül: 90 
% (A1: 40%, A2: 30%, A3: 20%)  
 

B) vizsgarész: A vizsgabizottság a munkatevékenységhez kapcsolódóan komplex módon 
értékeli a vizsgázó felkészültségét, a munkához, a szakterülethez való viszonyát, a 
szakmai nyelv helyén való alkalmazását.   
  
A B) vizsgarész értékelésének százalékos aránya a vizsgatevékenységen belül: 10 %  

  
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes 
pontszám legalább 40  
%-át elérte.  

… 

10.10  A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: -  
 

10.11  A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó 
részletes szabályok: -  


