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ERDÉSZETI ÉS VADGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK  

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA 

II. A VIZSGA LEÍRÁSA 

A vizsga részei 

Középszint Emelt szint 

Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

120 perc 15 perc 180 perc 20 perc 

100 pont 50 pont 100 pont 50 pont 

A vizsgán használható segédeszközök 

 
Középszint Emelt szint 

 
Írásbeli vizsga Szóbeli 

vizsga 

Írásbeli vizsga Szóbeli 

vizsga 

A vizsgázó 

biztosítja 

Szöveges adatok 

tárolására és 

megjelenítésére nem 

alkalmas 

zsebszámológép, 

vonalzó 

NINCS 

Szöveges adatok 

tárolására és 

megjelenítésére nem 

alkalmas 

zsebszámológép, 

vonalzó 

NINCS 

A 

vizsgabizottságot 

működtető 

intézmény 

biztosítja 

NINCS NINCS NINCS NINCS 

Nyilvánosságra hozandók 

 
Középszint Emelt szint 

 
Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Anyag NINCS NINCS NINCS témakörök 

Mikor? NINCS NINCS NINCS jogszabály szerint 
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KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA  

Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

120 perc 15 perc 

Feladatlap Egy „A” és „B” feladatot tartalmazó 

tétel  

kifejtése 
Teszt jellegű 

feladatok 

Rövid válaszokat igénylő 

feladatok 

40 pont 60 pont 

100 pont 50 pont 

Írásbeli vizsga  

Általános szabályok 

Az írásbeli vizsgán a vizsgázónak egy központi feladatsort kell megoldania.  

Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői 

A feladatok egy feladatlapon kerülnek összeállításra. 

A teszt-jellegű feladatok az alábbi típusok közül kerülhetnek ki: egyszerű választás, többszörös 

választás, négyféle asszociáció, igaz-hamis állítások. 

A rövid válaszokat igénylő feladatok jellemzően az alábbi típusok lehetnek: 

Ismertetés: A feladatban megjelölt témát rendszerezve ismerteti néhány mondatban. 

Fogalommeghatározás: Az alapfogalmak definiálása. 

Folyamatleírás: A szakterülethez kapcsolódó egyszerűbb folyamatok lebonyolítási feladatainak 

szakszerű összefoglalása, vagy a folyamat megadott elemeinek megfelelő sorrendbe állítása. 

Rövid kifejtés: A megadott téma feladatban megjelölt szempontok szerinti kifejtése. 

Összehasonlítás: Két-három fogalom vagy lehetőség azonosságainak és különbségeinek vagy 

előnyeinek és hátrányainak ismertetése. 

Szövegkiegészítés: Mondatok hiányzó szavainak kiegészítése a részletes követelményekben 

meghatározott tartalmak alapján. A mondatok között nem feltétlenül van összefüggés. 

Párosítás: Szakmailag összetartozó fogalmak párosítása. 

Az írásbeli vizsgán az alábbi ágazati szakmai tartalmakról történik átfogó számadás: 

1. Állattan: 

- vadászatilag jelentős nagyvadfajok, 

- vadászatilag jelentős apróvadfajok, 

- szőrmés ragadozók, 

- ragadozó madarak, 

- fészekrabló madarak. 

2. Növénytan: 

- a fenyők, 

- az állományalkotó lombos fafajok, 

- a fontosabb lombos kísérő fafajok. 

Az írásbeli feladatlap értékelése 

Az értékelés a központilag összeállított javítási-értékelési útmutató kötelező előírásai alapján 

történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató 

tartalmazza. A javítás során az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem bontható. 
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Szóbeli vizsga 

Általános szabályok 

A szóbeli vizsgán a vizsgázó a kihúzott tétel „A” és „B” feladataira válaszol. 

A középszintű szóbeli vizsga tételsorának összeállításáról a vizsgabizottságot működtető intézmény 

gondoskodik. A tétel pontos megfogalmazása nem hozható nyilvánosságra. 

A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői 

A tételsor jellemzői 

A szóbeli tételsor 20-25 tételből áll, évente cserélni kell a tételek 20-25%-át.  

A tételekben meg kell jelennie a követelményrendszerben meghatározott valamennyi témakörnek. 

A tételsor összeállításánál az alábbi arányokat javasolt figyelembe venni. 

A tétel jellemzői 

A szóbeli tétel két feladatból áll: 

„A” feladat: állattani ismeretek, 

„B” feladat: növénytani ismeretek. 

Témakörök: 

„A” feladat: 

- vadászatilag jelentős nagyvadfajok, 

- vadászatilag jelentős apróvadfajok, 

- szőrmés ragadozók, 

- ragadozó madarak, 

- fészekrabló madarak. 

„B” feladat: 

- a fenyők, 

- az állományalkotó lombos fafajok, 

- a fontosabb lombos kísérő fafajok. 

A szóbeli vizsgarész értékelése 

Az értékelési útmutató rögzíti az egyes feladatok kifejtésének elvárt tartalmi összetevőit és az ezekre 

adható, feladatonként 25 pont felosztásával kialakított maximális részpontszámokat, amely alapján a 

feleletet értékelni kell. Az egyes részpontszámok legfeljebb 5-6 pontot érnek. 
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A szóbeli felelet értékelése az alábbi szempontok és kompetenciák alapján történik: 

Szempontok, kompetenciák 

Pontszám 

„A” 

feladat 

„B” 

feladat 

Összesen 

Feladat megértése, a lényeg kiemelése, 

megfelelően felépített, világos, szabatos 

előadásmód 

2 pont 2 pont 4 pont 

Tartalmi összetevők: alapfogalmak ismerete, 

definiálása és alkalmazása, tények, jelenségek, 

folyamatok ismerete és alkalmazása, magyarázása, 

összefüggések értelmezése 

20 pont 20 pont 40 pont 

Szaknyelv alkalmazása 3 pont 3 pont 6 pont 

SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM: 25 pont 25 pont 50 pont 

EMELT SZINTŰ VIZSGA 

Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

180 perc 20 perc 

Feladatlap Egy „A” és „B” feladatot tartalmazó tétel kifejtése 

100 pont 50 pont 

Írásbeli vizsga 

Általános szabályok 

Az írásbeli vizsgán a vizsgázónak egy központi írásbeli feladatsort kell megoldania. A vizsgázó a 

rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az egyes feladatok között és megoldásuk 

sorrendjét is meghatározhatja. 

Az írásbeli feladatlap tartalmi jellemzői 

Az írásbeli feladatsor a vizsgakövetelmény valamennyi fő témaköréből tartalmaz kérdéseket. 

Az írásbeli feladatok típusai és arányuk: 

Szöveges feladatok: 60-70%, 

Teszt-jellegű feladatok: 30-40%. 

A szöveges feladatok jellemzően az alábbi típusok lehetnek: 

Ismertetés: A feladatban megjelölt témát rendszerezve ismerteti néhány mondatban. 

Fogalommeghatározás: Az alapfogalmak pontos definiálása. 

Folyamatleírás: A szakterülethez kapcsolódó egyszerűbb folyamatok lebonyolítási feladatainak 

szakszerű összefoglalása, vagy a folyamat megadott elemeinek megfelelő sorrendbe állítása. 

Rövid kifejtés: A megadott téma feladatban megjelölt szempontok szerinti kifejtése. 

Esettanulmány értelmezése a megadott szempontok szerint: A feladatlap által meghatározott 

gyakorlatorientált esetismertetéshez kapcsolódóan kérdések megválaszolása. A válaszadási lehetőségek 

lehetnek nyitottak vagy zártak. 

Összehasonlítás: Két-három fogalom vagy lehetőség azonosságainak és különbségeinek vagy 

előnyeinek és hátrányainak ismertetése. 

Szöveg kiegészítés: Mondatok hiányzó szavainak kiegészítése a részletes követelményekben 

meghatározott tartalmak alapján. A mondatok között nem feltétlenül van összefüggés. 
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Párosítás: Szakmailag összetartozó fogalmak párosítása. 

A teszt-jellegű feladatok az alábbi típusok közül kerülhetnek ki: egyszerű választás, többszörös 

választás, négyféle asszociáció, igaz-hamis állítások. 

Az írásbeli vizsgán az alábbi ágazati szakmai tartalmakról történik átfogó számadás: 

1. Állattan: 

- ízeltlábúak törzse, 

- rovarok osztálya, 

- gerincesek törzse, halak, kétéltűek, hüllők osztálya, 

- madarak osztálya, 

- emlősök osztálya, 

2. Növénytan: 

- a fenyők, 

- állományalkotó lombos fafajok, 

- fontosabb lombos kísérő fafajok, 

- egyéb kísérő fafajok, 

- cserjék, 

- társulástani alapfogalmak, 

- fontosabb erdőtársulás-csoportok. 

Az írásbeli feladatlap értékelése 

Az értékelés a központilag összeállított javítási-értékelési útmutató kötelező előírásai alapján 

történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató 

tartalmazza. A javítás során az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem bontható. 

Szóbeli vizsga 

A szóbeli vizsga a részletes követelményekben meghatározott mélységben a fogalmak szabatos 

definiálását, a megszerzett ismeretek felhasználásával az összefüggések magyarázatát, bemutatását, 

gyakorlati alkalmazását igényli a vizsgázóktól. 

A szóbeli vizsga célja az témakörökből történő átfogó számadás: 

„A” feladat 

-    állattani ismeretek, 

„B” feladat 

-    növénytani ismeretek. 

Általános szabályok 

A szóbeli vizsgarész a tételsorból húzott egy tétel „A” és „B” feladatának kifejtéséből áll. 

A szóbeli tételek kifejtésébe azok címének megfelelően a vizsgázónak be kell építenie gyakorlati 

példákat. Amikor a vizsgázó befejezte a tétel kifejtését, a vizsgáztató párbeszédet kezdeményezhet a 

témához kapcsolódóan. 

A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői 

A tételsor jellemzői 

A szóbeli tételsor 20-25 tételből áll, évente cserélni kell a tételek 20-25%-át.  

A tételekben meg kell jelennie a követelményrendszerben meghatározott valamennyi témakörnek. 

A szóbeli tétel két feladatból áll, a két feladat között tartalmi átfedés nem lehet. 

A tétel jellemzői 

A szóbeli vizsgán a vizsgázó a kihúzott tétel „A” és „B” feladataira válaszol. 

Témakörök 
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Az „A” feladatok 100%-ban az állattani ismeretek témaköreinek követelményei alapján kerülnek 

összeállításra. 

Állattan 

- ízeltlábúak törzse, 

- rovarok osztálya, 

- gerincesek törzse, halak, kétéltűek, hüllők osztálya, 

- madarak osztálya, 

- emlősök osztálya. 

A „B” feladatok 100%-ban a növénytani ismeretek témaköreinek követelményei alapján kerülnek 

összeállításra. 

Növénytan 

- a fenyők, 

- állományalkotó lombos fafajok, 

- fontosabb lombos kísérő fafajok, 

- egyéb kísérő fafajok, 

- cserjék, 

- társulástani alapfogalmak, 

- fontosabb erdőtársulás-csoportok. 

A szóbeli vizsgarész értékelése 

A szóbeli vizsgán a fogalmak szabatos definiálását, a megszerzett ismeretek felhasználásával az 

összefüggések magyarázatát, bemutatását, gyakorlati alkalmazását is értékelik. 

A központi értékelési útmutató rögzíti az egyes feladatok kifejtésének elvárt tartalmi összetevőit és 

az ezekre adható, feladatonként 25 pont felosztásával kialakított maximális részpontszámokat, amely 

alapján a feleletet értékelni kell. Az egyes részpontszámok legfeljebb 5-6 pontot érnek. 

A szóbeli felelet értékelése az alábbi szempontok és kompetenciák alapján történik: 

Szempontok, kompetenciák 

Pontszám 

„A” 

feladat 

„B” 

feladat 

Összesen 

Feladat megértése, a lényeg kiemelése, 

megfelelően felépített, világos, szabatos előadásmód 
2 pont 2 pont 4 pont 

Tartalmi összetevők: alapfogalmak ismerete, 

definiálása és alkalmazása, tények, jelenségek, 

folyamatok ismerete és alkalmazása, magyarázása, 

összefüggések értelmezése 

20 pont 20 pont 40 pont 

Szaknyelv alkalmazása 3 pont 3 pont 6 pont 

SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM: 25 pont 25 pont 50 pont 
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