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MEZŐGAZDASÁGI 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 

Szöveges 

adatok tárolására 

és 

megjelenítésére 

nem alkalmas 

zsebszámológép 

Szöveges 

adatok tárolására 

és 

megjelenítésére 

nem alkalmas 

zsebszámológép, 

vonalzó 

Szöveges 

adatok tárolására 

és 

megjelenítésére 

nem alkalmas 

zsebszámológép 

A vizsga-

bizottságot 

működtető 

intézmény 

biztosítja 

NINCS Az egyes 

feladatokhoz 

kapcsolódó 

esetleges 

mellékletek (pl. 

szemelvények, 

fényképek, ábrák) 

a tételsorba 

építve 

NINCS Az egyes 

feladatokhoz 

kapcsolódó 

esetleges 

mellékletek (pl. 

szemelvények, 

fényképek, ábrák) 

a tételsorba 

építve 

Nyilvánosságra hozandók 

 
Középszint Emelt szint 

 
Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Anyag NINCS NINCS NINCS témakörök 

Mikor? NINCS NINCS NINCS jogszabály szerint 

  



2 

KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA 

Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

120 perc 15 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 feladatsort kell megoldania. 

Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői 

Az írásbeli vizsgán a részletes követelményekben meghatározott témakörökből történik átfogó 

számadás. A feladatok egy feladatlapon kerülnek összeállításra. Az írásbeli feladatok alapvetően 

ismertetés, felsorolás, rövid kifejtés, fogalommeghatározás, folyamatleírás, ábra elemzése, egyszerű 

választás, négyféle asszociáció, ötféle asszociáció, igaz-hamis választás, mennyiségi összehasonlítás és 

számítási példákból állhatnak. 

A gazdasági alapismeretek és gazdasági alapgyakorlatok témaköreinek részaránya nem haladhatja 

meg az adott feladatlapon szereplő összes írásbeli feladat 20%-át. 

Az írásbeli feladatlap minimum 10%-ban kell, hogy tartalmazzon szakmai számítási feladatokat az 

állattenyésztés, és a takarmányozástan témakörök egyikéből. A számításos feladatok a megjelölt 

témakörök számpéldáin alapulnak, és igazodnak a témakörök gyakorló típuspéldáihoz. 

Az írásbeli feladatlap legalább 60%-ban kell, hogy tartalmazzon feladatokat az állattenyésztés, 

takarmányozástan, valamint minimum 10%-ban állatok egészségvédelme, illetve anatómia és élettan, 

és műszaki ismeretek témakörökből. 

Az írásbeli feladatlap értékelése 

Az értékelés a központi javítási-értékelési útmutató kötelező előírásai alapján kell, hogy történjen. 

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

javítás során az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem bontható. 

Szóbeli vizsga 

Általános szabályok 

A középszintű szóbeli vizsga tételsorának összeállításáról a vizsgabizottságot működtető intézmény 

gondoskodik. 

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

a feleleténél a feladathoz kapcsolódó mellékleteket, szemléltető forrásanyagot felhasználhatja. A szóbeli 

tételek feladatainak 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 szóbeli tételsor 20-25 tételből áll. A szóbeli tételek címét és részleteit az előírt témakörök és 

vizsgakövetelmények alapján kell meghatározni. A tételek 20-25%-át évente cserélni kell. 

A szóbeli tétel két feladatból áll: 

- „A” feladat: az ágazati szakmai ismeretek kifejtésére vonatkozik, 
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- „B” feladat: a gazdálkodási alapismeretek, gazdálkodási alapgyakorlatok ismereteire vonatkozik. 

Témakörök 

„A” feladat 

Állattenyésztés: 

- alapfogalmak, értékmérők, 

- a gazdasági állatok nemesítése, 

- elhelyezés, ápolás. 

Anatómia és élettan: 

- a gazdasági állatok testének anatómiai felépítése, a testtájak csontos alapja, az emlősök és madarak 

testtájai, 

- a gazdasági állatok emésztőkészülékének felépítése, az emésztés folyamata és az anyagforgalom, 

- a gazdasági állatok hím és női nemi készülékének anatómiai felépítése és működése, a szaporodás. 

Takarmányozástan: 

- a takarmányok alkotórészei, takarmányozási alapismeretek, 

- takarmányismeret, 

- a gazdasági állatok táplálóanyag szükséglete, a takarmányozás gyakorlati végrehajtása. 

Állatok egészségvédelme: 

- az állat és környezete, 

- az egészség, a csökkent termelőképesség és betegség, 

- a betegségek gyógykezelése és megelőzése, az állatok jóléte és az állatvédelem. 

Munkavédelem: 

- munkavédelmi alapismeretek, 

- munkakörnyezeti hatások, 

- munkavédelmi jogi ismeretek. 

„B” feladat 

Gazdálkodási alapismeretek: 

- a gazdálkodás alapismeretei, 

- vállalkozási alapismeretek, 

- marketing, 

- Európai Uniós ismeretek. 

Gazdálkodási alapgyakorlatok: 

- adózási ismeretek, 

- vállalkozás gyakorlata, 

- adminisztráció, 

- kommunikáció. 

A szóbeli vizsgarész értékelése 

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

összefüggések magyarázatát, alkalmazását is értékelik. 

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

adható, feladatonként 30 illetve 20 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. 

3 pont 2 pont 5 pont 

Tartalmi összetevők: alapfogalmak ismerete, 

definiálása és alkalmazása, tények, jelenségek, 

folyamatok ismerete és alkalmazása, magyarázása, 

összefüggések értelmezése. 

24 pont 16 pont 40 pont 

Szaknyelv alkalmazása, személyes kompetenciák 3 pont 2 pont 5 pont 

SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM: 30 pont 20 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 feladatsort kell megoldania. 

Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői 

Az írásbeli vizsgán a részletes követelményekben meghatározott témakörökből történik átfogó 

számadás. A feladatok egy feladatlapon kerülnek összeállításra. Az írásbeli feladatok alapvetően 

ismertetés, felsorolás, rövid kifejtés, fogalommeghatározás, folyamatleírás, ábra elemzése, megadott 

szempontok szerinti esettanulmány értelmezése, egyszerű választás, négyféle asszociáció, ötféle 

asszociáció, igaz-hamis választás, mennyiségi összehasonlítás és számítási példákból állhatnak. 

A gazdasági alapismeretek és gazdasági alapgyakorlatok, témakörök részaránya nem haladhatja meg 

az adott feladatlapon szereplő összes írásbeli feladat 20%-át. A gazdasági feladatok alapjául a vizsga 

napján érvényes jogszabályok szolgálnak, ugyanakkor a négy tanév hosszúságú képzési idő miatt az 

érettségiben kerülni kell a különösen friss adóváltozások kikérdezését. 

Az írásbeli feladatlap legalább 60%-ban kell, hogy tartalmazzon feladatokat az állattenyésztés, 

takarmányozástan, állatok egészségvédelme, illetve minimum 10%-ban anatómia és élettan, valamint 

műszaki ismeretek témakörökből. 

A számításos feladatok a megjelölt témakörök számpéldáin alapulnak, és igazodnak a tankönyvek 

gyakorló típuspéldáihoz. Az írásbeli feladatlap minimum 10%-ban kell, hogy tartalmazzon szakmai 

számítási feladatokat az állattenyésztés, a takarmányozástan, témakörök egyikéből. 

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 vizsgarész a központilag összeállított tételsorból húzott tétel „A” és „B” feladatának 

kifejtéséből áll. A vizsgázó a feleleténél a feladatba épített szemléltető forrásanyagot felhasználhatja. 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 szóbeli tételsor 20-25 db tételből áll, tételek 20-25%-át évente cserélni kell. 

A szóbeli feladatok címét és részleteit az előírt témakörök és vizsgakövetelmények alapján 

központilag kell meghatározni. 

A szóbeli tétel két feladatból áll: 

- „A” feladat: az ágazati szakmai ismeretek kifejtésére vonatkozik, 

- „B” feladat: a gazdálkodási alapismeretek, gazdálkodási alapgyakorlatok ismereteire vonatkozik. 

Témakörök 

„A” feladat 

Állattenyésztés I. 

- alapfogalmak, értékmérők, 

- a gazdasági állatok nemesítése, 

- elhelyezés, ápolás. 

Anatómia és élettan I. 

- a gazdasági állatok testének anatómiai felépítése, a testtájak csontos alapja, az emlősök és madarak 

testtájai, 

- a gazdasági állatok emésztőkészülékének felépítése, az emésztés folyamata és az anyagforgalom, 

- a gazdasági állatok hím és női nemi készülékének anatómiai felépítése és működése, a szaporodás. 

Takarmányozástan 

- a takarmányok alkotórészei, takarmányozási alapismeretek, 

- takarmányismeret, 

- a gazdasági állatok táplálóanyag szükséglete, a takarmányozás gyakorlati végrehajtása. 

Állatok egészségvédelme I. 

- az állat és környezete, 

- az egészség, a csökkent termelő képesség és betegség, 

- a betegségek gyógykezelése és megelőzése, az állatok jóléte és az állatvédelem. 

Munkavédelem: 

- munkavédelmi alapismeretek, 

- munkakörnyezeti hatások, 

- munkavédelmi jogi ismeretek. 

„B” feladat 

Gazdálkodási alapismeretek 

- a gazdálkodás alapismeretei, 

- vállalkozási alapismeretek, 

- marketing, 

- Európai Uniós ismeretek. 
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Gazdálkodási alapgyakorlatok 

- adózási ismeretek, 

- vállalkozás gyakorlata, 

- adminisztráció, 

- kommunikáció. 

A szóbeli vizsgarész értékelése 

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

összefüggések magyarázatát, alkalmazását is értékelik. 

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

az ezekre adható, feladatonként 30 illetve 20 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. 

24 pont 16 pont 40 pont 

Szaknyelv alkalmazása, személyes 

kompetenciák 
4 pont 2 pont 6 pont 

SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM: 30 pont 20 pont 50 pont 

 


