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KERTÉSZ SZAKMA  
 

… 
8. A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai  

 8.1  Szakma megnevezése: Kertész  

 8.2  Szakmai vizsgára bocsátás feltétele:  

8.2.1 Valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.  
8.2.2 Szakmához kötődő további sajátos követelmények: -  

  

 8.3  Központi interaktív vizsga  

8.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Kertészeti ismeretek központi interaktív vizsga  

8.3.2 A vizsgatevékenység leírása  
  

A feladatsor legalább 30 kérdésből álló, elektronikusan, számítógép által generált és értékelt 
feladatból áll. A feladatok között egyenlő arányban legyen: teszt, rövid választ igénylő feladatok, 
feleletválasztós rész, ahol a helyes választ három, négy lehetséges válasz közül kell kiválasztani; 
reláció analízis, számítási feladatok, ábrafelismerés a következő tanulási eredményekre 
vonatkozóan:  
  

● a szőlő és gyümölcstermő növények, növényi részei, termőrészei, termései, a 
zöldségnövények, magvai, palántái, termései  

● a legfontosabb gyomnövények: parlagfű, selyemmályva, csattanó maszlag, fenyércirok  
● a szőlő, a gyümölcstermő növények és a zöldségnövények szaporítása  
● a szőlő, a gyümölcstermő növények, a zöldségnövények ápolása  
● a szőlő, a gyümölcstermő növények és a zöldségnövények növényvédelme  
● a szőlő, a gyümölcstermő növények és a zöldségnövények betakarítása, tárolása, áruvá 

készítése  
● termesztőberendezések üzemeltetése, karbantartása  
● talajművelés, tápanyagutánpótlás  
● a kertészeti termesztésben használatos erő- és munkagépek, kertészeti kéziszerszámok 

üzemeltetése, karbantartása  
● a munka-, baleset- és tűzvédelmi előírások  
● vállalkozással kapcsolatos feladatok  

   
8.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc  

8.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 20 %  

8.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  
  

● Online vizsgafeladat automatikus kiértékeléssel.  
● Olyan feladatoknál, ahol több jó válasz is lehetséges, a hibás jelölés esetén pontlevonást kell 

alkalmazni.  
  

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

8.4.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Kertészeti ismeretek projektfeladat  

8.4.2 A vizsgatevékenység leírása:  

A) vizsgarész: portfólió készítése, a vizsga napján történő szóbeli bemutatása és az ahhoz kapcsolódó 
szakmai kérdések megválaszolása.  
A portfólió a tanulási eredmények és dokumentumok rendszerezett gyűjteménye, amelyek a tanulási 
folyamat során keletkeznek.  
A portfóliónak tartalmaznia kell a 10. és 11. évfolyamokon (kétéves képzésben a 13-14. évfolyamon) 
készített, évfolyamonkénti 2-2 dokumentumot. A dokumentumok minimum 2 oldal terjedelműek 
legyenek. A portfólió elemeinek elkészítését a képző intézmény hitelesíti.  
  

A 10. évfolyamon (kétéves képzésben az első, 13. évfolyamon):  
● Egy szabadon választott, a gyakorlati helyén termesztett kertészeti növény 

termesztéstechnológiájának saját megfigyelésekkel, fotókkal dokumentált leírása a 
szaporítástól az értékesítési állapotig.   

● Egy termesztő üzemről vagy szakmai rendezvényről készített dokumentum, amely saját 
megfigyeléseket, fotókat is tartalmaz.  

A 11. évfolyamon (kétéves képzésben a második, azaz 14. évfolyamon):  
● Egy szabadon választott kertészeti növényről készített, annak fenológiai fázisait bemutató 

dokumentum, amely tartalmazza az adott időszak jellemző időjárási jellemzőit, a növény 
fenológiai fázisairól készített fényképeket.   

● Egy számítógépen elkészített, Europass típusú szakmai önéletrajz.  
  

Formája: Elektronikus Word dokumentum vagy Power Point prezentáció, kinyomtatható, vagy 
projektoros bemutatásra alkalmas dokumentum. A portfólió terjedelme Word dokumentum esetében 
legalább 10 db A/4-es oldal, Power Point prezentáció esetében legalább 15 diából álló dokumentáció. A 
vizsgázónak a portfóliót az akkreditált vizsgaközpont által meghatározott időpontig be kell adnia.  
  
B) vizsgarész: A gyakorlat helyszínén végzett gyakorlati vizsgamunka, amely vizsgarész két egymástól 
elkülönülő részből áll: egy kertészeti termesztési vagy gépüzemeltetési és egy növényismereti feladatból.  
  
B1: Egy, az adott vizsga időpontjában aktuális kertészeti termesztéstechnológiai (gyümölcs-, szőlő-, 
zöldségtermesztés) témakörbe tartozó munkafolyamat elvégzése (pl.: növényápolás, talaj-előkészítés, 
magvetés, ültetés, ültető gödör kiásása, metszés, betakarítás, áruvá készítés), vagy a kertészeti termesztés 
gépeinek működtetése, karbantartása.  

  
B2: A központilag meghatározott növénylistákból összeállított 40 db gyomnövény, mag, palánta, 
növény, növényi rész, termőrész felismerése és írásban történő megnevezése a növényi részek, illetve a 
növények magyar nevével.   
  

A növényismereti feladat összeállításánál csak élő növények, illetve növényi részek használhatók.  A 
40 db felismerendő növény, illetve növényi rész az alábbi megoszlásban kell, hogy szerepeljen:  

 
● 8 db zöldségnövény és/vagy gyümölcstermő növény (termés, hajtás, stb.)  
● 6 db gyomnövény  
● 6 db zöldség palánta  
● 6 db zöldség mag  
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● 8 db termőrész  
● 6 db szőlő növényi rész   

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

  
  

8.4.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc  
  

A.) vizsgarész: 10 perc  
B.) vizsgarész: 100 perc (B1: 60 perc, B2: 40 perc)  
C.) vizsgarész: 10 perc  

  

8.4.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 80%  
  

8.4.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  
  
A) vizsgarész: portfólió készítése, a vizsga napján történő szóbeli bemutatása és az ahhoz kapcsolódó 

szakmai kérdések megválaszolása.  
  
A portfólió akkor fogadható el, ha tartalma alapján legalább 40%-osra értékelhető.  
  
A portfólió értékelésének sajátos szempontjai: A portfólió szakmai tartalmához, formai 
kivitelezéséhez a vizsgaszervező intézmény szempontrendszert, értékelést és értékelőlapot készít, az 
alábbi pontok figyelembevételével:   
  

● a leírt tapasztalatok szakmai tartalma  
● az összefüggő nyári szakmai gyakorlat bemutatása  
● saját megfigyelések minősége, mennyisége  
● kötelező gyakorlaton kívüli szakmai érdeklődés  
● egyéni meglátások szakmai megalapozottsága  
● külalak, szerkesztés, szerkezet, helyesírás  

  
Az A) vizsgarész értékelésének százalékos aránya a vizsgatevékenységen belül: 20%.  
  
B) vizsgarész: A gyakorlat helyszínén végzett gyakorlati vizsgamunka  
  
 
B1 vizsgafeladatok:   
  
Egy, az adott vizsga időpontjában aktuális kertészeti termesztéstechnológiai (gyümölcs-, szőlő-, 
zöldségtermesztés) témakörbe tartozó munkafolyamat elvégzése (pl.: növényápolás, talaj-előkészítés, 
magvetés, ültetés, ültető gödör kiásása, metszés, betakarítás, áruvá készítés stb.), vagy a kertészeti 
termesztés gépeinek működtetése, karbantartása.  
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 Termesztéstechnológiai feladat  
  

Vizsgafeladat  Adható 
pontszámok  

Eszközök kiválasztása a vizsgafeladat elvégzéséhez  10  

A vizsgafeladat elvégzésének szükséges előkészítés menete, minősége  5  

Növényanyag előkészítése  10  

A konkrét vizsgafeladat elvégzése   40  

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  

  
Gépkezelési feladat  
  

Vizsgafeladat  Adható  

 pontszámok  

Gép átvétele, indítás előtti ellenőrzés elvégzése  10  

Motor indítása és a feladat végrehajtása   25  

Üzemeltetés utáni karbantartási feladatok elvégzése  20  

Az eszközök, anyagok szakszerű használata  10  

A munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása   10  

A feladat begyakorlottsága, önállóság, precizitás  5  

A szükséges szakmai ismeretek helyén való alkalmazása   10  

Szakmai kérdésekre adott válasz  10  

  
Az adható pontszámok a vizsgafeladat jellegétől függően eltérhetnek.  
  
B2 vizsgafeladat:  
  
A központilag meghatározott növénylistából összeállított növényismeret értékelése az alábbiak alapján 
történik: A növények/növényi részek helyes megnevezése esetén egy növény/növényi rész 
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megnevezésére 1 pont adható. Így a maximálisan adható pontszám 40 pont. A nagyon helytelenül, 
olvashatatlanul leírt megnevezésekért nem jár pontszám.  

  
A B) vizsgarész értékelésének százalékos aránya a vizsgatevékenységen belül: 70%. (B1: 50% B2: 20%)  
  
C) Vizsgarész:   
A vizsgabizottság a valóságos üzemi munkatevékenységhez kapcsolódóan komplex módon értékeli a 
tanuló felkészültségét, a munkához, a szakterülethez való viszonyát, a szakmai nyelv helyén való 
alkalmazását.  
  
A C) vizsgarész értékelésének százalékos aránya a vizsgatevékenységen belül: 10%.  

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

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

8.8 A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell beszámítani: 
Ágazati alapvizsga: 5%, Szakmai vizsga: 95%  

8.9 A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes szabályok:  
● számológép használata megengedett  


