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Képesítő vizsga feltételei és tartalma 

a PROGRAMKÖVETELMÉNY képesítő vizsgára vonatkozó kivonata 

07214016 számú Vincellér szakképesítésre 

  

2 A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés  

2.1 Megnevezése: Vincellér  

2.2 Ágazat megnevezése: Élelmiszeripar  

2.3 Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti 

kód alapján: 0721 Élelmiszergyártás  

  

  

11 A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga 

vizsgatevékenységeinek részletes leírása:  

  

11.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:  

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított 

tanúsítvány. Egyéb feltételek:  

11.2 Írásbeli vizsga  

11.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Szőlészeti ismeretek  

11.2.2 A vizsgatevékenység, (írásbeli vizsga) vagy részeinek leírása:   

20 feladat, melyek közt rövid kifejtős feladatok, feleletválasztásos feladatok, alapvető szakmai 

számolási feladatok szerepelnek.   

A feladatok témakörei:  

o Agro- és fitotechnológiai műveletek: 35% o Szőlő szaporítóanyag 

előállítása: 10% o Szőlőültetvény létrehozása, karbantartása: 10% o Szőlő 

növényvédelme:  20% o Szőlő szüretelése, feldolgozása: 15%  

o Környezettvédelem – vegyszerkezelés: 5% o Szőlészeti 

minőségbiztosítási feladatok, szakmai jog: 5%  

 11.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:  90 perc  
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 11.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:  60%  

11.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A javítás értékelési útmutató alapján 

történik.  

o Agro- és fitotechnológiai műveletek: 35% o Szőlő szaporítóanyag 

előállítása: 10% o Szőlőültetvény létrehozása, karbantartása: 10% o Szőlő 

növényvédelme:  25% o Szőlő szüretelése, feldolgozása: 15%  

o Környezettvédelem – vegyszerkezelés: 5% o Szőlészeti 

minőségbiztosítási feladatok, szakmai jog: 5%  

11.2.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám 

legalább 50 %-át elérte.  

11.3 Projektfeladat  

11.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: szóbeli-gyakorlati vizsga / saját nevelésű - ápolású 

szőlőtőke bemutatása.  

11.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:  

1. vizsgarész - szóbeli-gyakorlati vizsga  

Gyakorlati munkavégzés: a feladat során a vizsgázónak a szőlőtermesztési technológia 

során alkalmazott tevékenységeket kell bemutatnia. Ennek során szóban ismerteti a fito- 

és/vagy agrotechnológiai műveletek növénytani és termesztési hatását, vonzatait, - a 

termelési folyamatban, a vegetációs naptár szerinti rendjét, - az esetlegesen alkalmazott 

gépek, berendezések feladatát, azok részeit, működését, a vonatkozó előírásokat, 

munkavédelmi és vegyszerkezelési szabályokat.  

2. vizsgarész – saját nevelésű-ápolású tőke bemutatása  

A vizsgázó, a képzési időszakban, a képzési hely, - tangazdaság területén fellelhető 

kijelölt szőlőtőke kezelését - ápolását végzi, a gyakorlati képzőhely infrastruktúrájának, 

- eszközeinek, berendezéseinek, laboratóriumi eszközeinek, műszereinek – 

alkalmazásával, használatával, a hatályos szakmai rendelkezések alapján. A 

projektfeladat végzése során, munkájáról növényápolási naplót vezet, melyben 

tevékenységét naptári rendben, rendre rögzíti, a rábízott szőlőnövény fejlődését, élettani 

állapotát, esetleges betegségeit fotókkal is dokumentálja. A képzési időszakban anyagot 

gyűjt az általa ápolt szőlőfajtáról, annak származásáról, önológiai és termesztési 

(ökonómiai) tulajdonságairól, az alkalmazott termesztéstechnológiáról, művelés és 

metszésmódról. Az így született projektmunka alapján számol be a vizsgabizottságnak 

képzési időszakban végzett szakmai tanulmányairól, munkájáról. A szőlőtermesztés 

technológiáról a vizsgabizottsággal szakmai beszélgetést folytat. A vizsgázó a 
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vizsgabizottságnak az általa készített portfólió alapján válaszol az azzal kapcsolatos 

kérdésekre. A beszélgetés időtartama maximum 30 perc.  

11.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc  

 11.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:  40%  

11.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

Szőlőnövénytan-Szaporítóanyag ismeret:  15%  

Agrotechnika:  5%  

Fitotechnika:  40%  

Növényvédelem:  15%  

Szüret és szőlőfeldolgozás:  15%  

Általános szakmai beszélgetés  10%  

11.3.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám 

legalább 60 %-át elérte.  

11.4 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: A vizsgán 

rendelkezésre kell állni olyan személynek, aki az adott vizsgahelyszín gépeit és 

berendezéseinek kezelését érti és felügyeli, valamint a vonatkozó szakmai higiéniáért, a 

munka- és baleset védelmi szempontok betartásáért felel.  

11.5 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek:  o A képzési hely 

általa művelt, szakképzés céljainak alárendelt, legalább 2.- ha területű, 10.000,- 

termőtőkét hordozó működő szőlőültetvény, mely kezelése a képzési hely 

rendelkezésében van a mindenkori meghirdetett képzési időszak kezdetétől 5 évig.  

o A talajművelés gépei berendezései o A 

szőlőművelés kézi eszközei;  o A szőlőművelés gépei 

berendezései  o A növényvédelemi eszközök 

berendezések o Vegyszerhasználat feltételrendszere, 

védőeszközei  

o A laboratóriumi vizsgálatok analitikai 

eszközei és berendezései, műszerei o Szőlő, támasztó 

rendszerének részei, o A szőlőtelepítés berendezései 

eszközei o A szőlőszüret gépei berendezései.  

o A szőlőfeldolgozás eszközei o Általános 

higiéniai eszközök  o Általános munka- és 

balesetvédelmi eszközök  

11.6 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: -  
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11.7 A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó 

részletes szabályok: az írásbeli vizsgán számológép használható  

11.8 A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra 

vonatkozó sajátos feltételek: - A tervezett vizsga időszakának megfelelően hatályos, 

szakképzésre és felnőttoktatásra vonatkozó jogszabályok, rendelkezésesek 

figyelembevételével. - A tervezett vizsgatevékenység feladatkiírásai a korszerű 

szakképzési koncepcióban rögzített, TEA – vagyis a tanulási eredmény alapú - 

szemlélet érvényesítésével történnek. A vizsgafolyamat során, a megszerzett elméleti 

tudásanyag értésének ellenőrzése mellett, az elméleti anyag gyakorlatban való 

alkalmazási késségének kontrollja is megtörténik. A vizsgatevékenység értékelési 

rendszere, a tanulási folyamat során felvett tudáselemek, képzésben résztvevő általi 

szintetizálásának felmérésére épít.   

12.   A szakmai képzés megszervezéséhez kapcsolódó különös, egyedi, speciális feltételek  
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