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Fontos tudnivalók 
A feladatlapot kék vagy fekete színű tollal kell kitölteni.  

A feladatokat figyelmesen olvassa el, értelmezze és a feladat utasításának megfelelően jelölje 
meg a választ! 

Javítani lehet, de a javítás legyen egyértelmű! 

Ügyeljen arra, hogy a több helyes választ igénylő feladatoknál csak a valóban helyeseket jelölje 
meg, mert a többletválaszok megjelölése pontlevonással jár! 
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Húzza alá a helyes választ! 
 
1. Az évelő virágágyásokban jelentős károkat okoz, ezért fel kell készülnünk 

           1 pont  
A) a Portulaca oleracea tavaszi alfajainak fertőzésére.   
B) a T2 gyomnövénycsoport erős fertőzésére.   
C) a G1 gyomnövények fertőzésére.   
D) az Ambrosia elatior erős fertőzésére. 

 
2.  Az edényes növények fokozott öntözését      1 pont 

 
A) az indokolja, hogy edényeiket oldalról a nap, alulról a burkolatok fokozottan 

melegítik.   
B) az indokolja, hogy az edényesként alkalmazott fajok fokozott vízigényűek.   
C) az indokolja, hogy az edények talaja könnyen átfagy.   
D) a legkisebb munkaerő alkalmazása mellett kannás módszerrel oldhatjuk meg. 

 
3.  A keskeny, oszlopos koronájú örökzöldek      1 pont 

 
A) általában mediterrán származásúak.   
B) általában magashegységekből származnak.   
C) többségükben az északi tájakról, a tajgáról származnak.   
D) általában a tundrákról származnak. 

   
4.  A korlátozott közhasználatú zöldfelületek közé tartoznak    1 pont 

 
A) az iskolakertek.   
B) az egyesületi sportpályák.   
C) a közkertek.   
D) a társasházak közösségi használatú zöldfelületei. 

 
5. A progresszív talajcsere kifejezésen azt értjük, amikor    1 pont 

 
A) a homokszórás és a gyepszellőztetés közös hatásaként évek távlatában 

megváltoznak a fűfelületek talajadottságai.   
B) a fűfelületek létesítése előtt talajcserét végzünk.   
C) a fűfelületek felújítása során komposztot terítünk a területre.   
D) a fűfelületekre tápanyag-utánpótlás céljából érett marhatrágyát terítünk. 
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6. Melyik egynyári faj díszít színes leveleivel?     1 pont 

 
A) Petunia x hybrida 
B) Calendula officinalis 
C) Plectranthus forsterii 
D) Ageratum x houstonianum 

 
7. Melyik évelő szárazságtűrő?       1 pont 

 
A) Cerastium tomentosum 
B) Paeonia officinalis 
C) Nuphar lutea 
D) Dryopteris filix-mas 

 
8. Melyik faj díszít narancsvörös őszi lombszínével (is)?   1 pont 

 
A) Parrotia persica 
B) Robinia hispida 
C) Robinia pseudoacacia 
D) Quercus robur 

 
Húzza alá a helyes válaszokat! 
 
9. A görög városállamok, illetve a Római Birodalom kertjei közé tartoznak 

1 pont  
A) a vallási célú szentelt ligetek. 
B) az írásos parterek. 
C) a függőkertek. 
D) a fórumok. 
E) a várkertek. 

 
10. A fűfelületek jellemző növényvédelmi problémái közé sorolható  1 pont 

 
A) a hópenész. 
B) a moníliás hervadás. 
C) a takácsatka-fertőzés. 
D) a gyomosodás. 
E) a tűzelhalás. 

 
11. A dréncsöves öntözés hátránya, hogy      1 pont 

 
A) az öntözőcső kéményhatása miatt a csövek környékén a talaj kiszáradhat. 
B) magas az elfolyási vesztesége. 
C) alkalmazásakor nagy mennyiségű párolgási veszteségre kell számítani. 
D) a kijuttatott öntözővíz mennyisége nem ellenőrizhető. 
E) a vizet a fák gyökérzónájába juttatja le. 
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12. Mely tulajdonságok jellemzőek a Laburnum anagyroides-re (alapfaj)? 1 pont 

 
A) Levelei páratlanul szárnyasan összetettek. 
B) Levelei párosan szárnyasan összetettek. 
C) Virága sárga. 
D) Virága rózsaszín. 
E) Mérgező. 

 
13. Mely fajok igényelnek savanyú talajokat?     1 pont 

 
A) Astilbe arendsii 
B) Lupinus polyphyllus 
C) Sedum acre 
D) Sempervivum tectorum 
E) Achillea filipendulina 

 
 
 
 
14. Döntse el, hogy az állítások igazak-e vagy hamisak!    2 pont 

Választását jelölje a betűjel aláhúzásával! 
 

A) A középkor városaiban létesített kolostorkertek a városi lakosság számára nyitott 
zöldfelületek voltak. 

I / H 
 

B) A nyírás a belső terek növény-összeültetéseinek egyik gyakori, speciális fenntartási 
munkája. 

I / H 
 

C) Az automata öntözőrendszerek faöntöző testeinek öntözési sugara 5 m körüli. 
 

I / H 
 

D) A növénycsoportok levélfelület-indexét a növények életkora is befolyásolja. 
 

I / H 
 

E) Az Y koronák statikája rossz. 
I / H 

 
F) A sövénynyíró gépek mozgó és álló pengesorának súrlódását, kopását eseti 

olajozással csökkenthetjük. 
I / H 
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15.  Döntse el, hogy az állítások igazak-e vagy hamisak!   2 pont 

Választását jelölje a betűjel aláhúzásával! 
 

A) A díszalmák terméseinek csekély a díszítő értéke. 
I  / H 

 
B) Az Iris germanica mocsári évelő. 

 
I  / H 

 
C) A Viola x wittrockiana-t gyakran ültetik sírokra is. 

 
I  /  H 

 
D) A Celosia argentea var.cristata forma plumosa-nak van sárga virágzatú fajtája. 

 
I  /  H 

 
E) Az Acer platanoides gömbkoronájú fajtája a ’Globosum’. 

 
I  /  H 

 
F) A Galanthus nivalis virágzási ideje nyár végén, kora ősszel van. 

 
I  /  H 

 
 
 
Kapcsolja össze az összetartozó szakmai kifejezéseket! 
 
16. Nevezze meg, milyen időszakban, milyen fenofázisban szükséges a következő 

metszéseket elvégezni!        3 pont 
 
A) egész vesszejük hosszában virágrügyekkel   1) tavasz végén, elnyílás után 

berakódó cserjék (Forsythia-csoport) fásmetszése      
 

B) virágaikat a hajtásvégen hozó cserjék   2) nyáron, elvirágzás után 
(Buddleja-csoport) zöldmetszése     
 

C) nyáron nyíló, fagyérzékeny félcserjék   3) tavasszal, a fagyok elmúlta után, 
(Caryopteris-csoport) elfagyott részeinek       kihajtás környékén 
eltávolítása 

A:……………  B: …………… C: …………… 
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17. Párosítsa a fajokat a jellemzőjükkel!      3 pont 
 
A) Koelreuteria paniculata    1) fajtája az ’Italica’ 
B) Populus nigra     2) termésével is díszit 
C) Celtis occidentalis    3) észak-amerikai faj 

A:……………  B: …………… C: …………… 
 
18. Párosítsa az egy csoportban feltüntetett fajokat közös jellemzőikkel,  

illetve felhasználásukkal!       4 pont 
 

A) Robinia pseudoacacia, Celtis occidentalis, Sophora japonica 
B) Forsythia x intermedia, Achillea filipendulina, Iris pseudacorus 
C) Cotinus coggygria, Euonymus alatus, Parthenocissus tricuspidata 
D) Lavandula angustifolia, Caryopteris incana, Buddleja davidii 

 
1) kék virágúak (illetve van kék, liláskék virágú fajtája)  
2) sárga virágúak 
3) vörös (illetve narancsvörös) őszi lombszínűek  
4) utcasorfaként ültetett fajok  

A:……………  B: …………… C: …………… D: …………… 
 
19. Állítsa magassági sorrendbe az alábbi fajokat! Kezdje a legalacsonyabbal! 

1 pont 
Aesculus hippocastanum, Prunus serrulata, Jasminum nudiflorum, Deutzia scabra 

 
Írja a növény nevét a számot követő pontozott vonalra! 
 
1. ………… ………………………………… 
2. ………… ………………………………… 
3. ………… ………………………………… 
4. ………… ………………………………… 

 
20. Állítsa sorrendbe az alábbi fajokat a virágzási idejük szerint!   

Kezdje a legkorábban virágzóval!      1 pont 
 
Sedum acre, Arabis alpina ssp caucasica, Sedum spectabile, Achillea 
filipendulina 
 
Írja a növény nevét a számot követő pontozott vonalra! 
 
1. ……………..…………………….. 
2. …………… ……………………… 
3. …………… ……………………… 
4. …………… ……………………… 
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Ábrafelismerés / ábra készítése 
 
21. Egyszerű ábrán szemléltesse az idős, törésveszélyes ágrendszerű fák 

koronabiztosítási megoldásai közül a csillagpontos kikötést! Térjen ki a módszer 
felhasználható anyagaira, jellegzetességeire, előnyeire!   6 pont 
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Szöveg kiegészítése 
 
22. Egészítse ki a megfelelő szakkifejezésekkel a következő szöveget! A hiányzó 

szavakat írja a kipontozott vonalra!      3 pont 
 
A/z ..................................... virágágyások több oldalról is érvényesülő virágfelületek. 
A magasabb növények ......................................., az alacsonyabbak pedig a/z ............. 
………………………..kerülnek. 

 
 

23. Egészítse ki a megfelelő szakkifejezéssel a következő szöveget! A hiányzó szót írja a 
kipontozott vonalra!        1 pont 

 
A forgódobos vagy hengerkéses fűnyírók kétféle pengével dolgoznak. A mozgó kések 
egy vízszintes helyzetű tengely mentén fordulnak el. A másik pengetípus pedig 
egyenes, ..................................................... kivitelű. 

 
 

24. Egészítse ki a megfelelő szakkifejezéssel a következő szöveget!  A hiányzó szót írja a 
kipontozott vonalra!        1 pont 

 
A mikrogranulátumot kiszóró gépek a talajfertőtlenítésben jelentősek. Adagoló- 
szerkezetük cellás rendszerű. Azt, hogy a tartályban a szilárd halmazállapotú, 
granulált növényvédőszer ne ....................................., a boltozódásgátló biztosítja. 

 
 
Fogalom meghatározása 
 
25. Határozza meg a definíció segítségével a kérdéses fogalmat!  1 pont 

 
Az automata öntözőrendszerek kisebb nyomáson üzemelő, kisebb öntözési sugárral 
jellemezhető szórófejtípusa:  
 
……………………………………………………………………………………………. 
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Több jellemző felsorolása 
 
26. Mutassa be a kúszórózsák alakító és fenntartó metszését! Térjen ki a megformálandó 

korona jellegzetességeire, és részletezze a tavaszi, illetve a nyári lépéseket!  
5 pont  
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27. Ismertesse az alábbi szempontok alapján a parképítésben használt egynyári 

dísznövényfajokat!        14 pont 
 
 

latin név magyar név virágszín termet 
 
 
 
 

mexikói bojtocska   

 
 
 
 
 

pompás záporvirág   

 

 
 

törpe balzsamina 
(pistike) 

 
 

 15–60 cm 

 

 
 

kerti lobélia 
 

 

  

 
 

Salvia farinacea 
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 a feladat 
sorszáma 

pontszám 
maximális elért maximális elért 

I. Tesztjellegű feladatok, 
szöveges választ igénylő 
feladatok 

1.  1  

60  

 
2.  1  
3.  1  
4.  1  
5.  1  
6.  1  
7.  1  
8.  1  
9.  1  
10.  1  
11.  1  
12.  1  
13.  1  
14.  2  
15.  2  
16.  3  
17.  3  
18.  4   
19.  1  
20.  1  
21.  6  
22.  3  
23.  1  
24.  1  
25.  1  
26.  5  
27.  14  

Az I. rész pontszáma 60  
 
 

dátum  javító tanár 
 

 __________________________________________________________________________  
 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

I. Tesztjellegű feladatok, szöveges választ igénylő feladatok   
 
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 

Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

üresen marad. 
2. Ha a vizsga az I. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. összetevővel, 

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő. 
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Fontos tudnivalók 
A feladatlapot kék vagy fekete színű tollal kell kitölteni.  

A feladatokat figyelmesen olvassa el, értelmezze és a feladat utasításának megfelelően jelölje 
meg a választ! 

Javítani lehet, de a javítás legyen egyértelmű! 

Ügyeljen arra, hogy a több helyes választ igénylő feladatoknál csak a helyeseket jelölje meg, 
mert a többletválaszok megjelölése pontlevonással jár! 
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Húzza alá a helyes választ! 
 
1. Melyik mérőeszköz nem alkalmas a relatív páratartalom meghatározására?  1 pont 
 

A) száraz-nedves hőmérő 
B) poliméter 
C) hajszálas nedvességmérő 
D) barométer 
 

2. Melyik a puhafa? 1 pont 
 

A) tölgy 
B) fenyő 
C) bükk 
D) akác 

 
3. Melyik a marketingmix eleme? 1 pont 

A) az ár 
B) az adóbevallás 
C) az adóhatóság 
D) a termelési költség 

 
4. Melyik vállalkozási formánál van felügyelőbizottság? 1 pont 

A) egyéni vállalkozás  
B) betéti társaság 
C) részvénytársaság 
D) közkereseti társaság 

 
Húzza alá a helyes válaszokat! 
 
5. Húzza alá az egyéves gyomnövényeket!             1 pont 
 

A) kakaslábfű 
B) pongyolapitypang 
C) tarackbúza 
D) kövér porcsin 
E) apró szulák 

6. Melyek a munkaszerződés kötelező tartalmi elemei?           1 pont 

A) a felek neve 
B) a felek családi állapota 
C) a munkavégzés helye 
D) az előléptetés várható ideje 
E) a bérpótlékok 
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7. Melyek az önkormányzatnak teljesítendő adók? 1 pont 

A) építményadó 
B) gépjárműadó (súlyadó) 
C) szja 
D) áfa 
E) társasági adó 
F) eva 

8. Döntse el, hogy az állítások igazak-e vagy hamisak!  2 pont 
Választását jelölje a betűjel aláhúzásával! 

 
A) A talajforgatás mélységét befolyásolja a termőréteg vastagsága. 

 
I / H  

 
B) A fizikai folyamatok a kőzetek felaprózódásához vezetnek, és megindul a 

talajképződés.   
I / H 

 
C) A hajtatás a nyugalmi állapot mesterséges megszakítása.   

 
I / H 

 
D) A magnézium a növények szárszilárdságát és téltűrését fokozza.  

 
I / H 

 
E) A hasonló alakú és működésű szövetek összességét sejteknek nevezzük. 

  
I / H 

 
F) Abszolút páratartalomról beszélünk akkor, ha a pillanatnyi páratartalmat nem 

grammokban, hanem a maximumhoz (100%) viszonyított százalékos arányban 
fejezzük ki.   

I / H 
   

9. Egészítse ki a szöveget a megadott szavak felhasználásával!    5 pont 
Figyelem, több szó van megadva, mint amennyire szükség van! 
 
Egyéni vállalkozásnál egy személy a/z ……………..………. Az egyéni vállalkozás 
belföldi…………………..……… személy tevékenysége. Nem lehet egyéni vállalkozó, 
aki……………..…………… korlátlanul felelős tagja. Az egyéni vállalkozási tevékenység 
elindítása a területileg illetékes …………………….…………. történik. 
A bejelentést az e célra rendszeresített………………………….. kell megtenni. 
 
Felhasználható szavak: önkormányzatnál, cégbíróságon, természetes, mesterséges, 
tulajdonos, gazdasági társaság, nyomtatott űrlapon, elektronikus űrlapon 
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Fogalom meghatározása 
 

10. Mi a teljesítményleadó tengely (TLT) feladata?    1 pont 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

11. Határozza meg a betéti társaság fogalmát!     5 pont 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
 

12. Mutassa be a baktériumok terjedését és a védekezést ellenük!  
Sorolja fel a leggyakoribb baktériumos betegségeket!       8 pont 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
 

13. Jellemezze és rendszerezze a zárvatermők törzsét!     6 pont 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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14. Hogyan szűnhetnek meg a gazdasági társaságok?    6 pont 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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 a feladat 
sorszáma 

pontszám 
maximális  elért maximális elért 

I. Tesztjellegű feladatok, szöveges 
választ igénylő feladatok    60  

II. Tesztjellegű feladatok, rövid 
válaszokat igénylő feladatok, 
számítást igénylő feladatok 

1.  1  

40   

2.  1  
3.  1  
4.  1  
5.  1  
6.  1  
7.  1  
8.  2  
9.  5  
10.  1  
11.  5  
12.  8  
13.  6  
14.  6  

Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100  
 
 
 

dátum  javító tanár 
 
 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

I. Tesztjellegű feladatok, szöveges 
választ igénylő feladatok   

II. Tesztjellegű feladatok, számítást 
igénylő feladatok   

 
 
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 


