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02144016 Virágkötő és virágkereskedő  

 

Képzési program 
 

 

A képzési program a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.), a felnőttképzési 
törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (Fktr.), valamint a 2019. évi 
LXXX. törvény a szakképzésről (Szkt.), a szakképzési törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. 
(II. 7.) Korm. rendelet (Szkr.), és a 02144016 számú Virágkötő és virágkereskedő megnevezésű 
szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény 
figyelembevételével készült.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E/2020/000210, B/2020/003187, B/2022/000324

mailto:easzc@easzc.hu
http://www.easzc.hu/


 

Virágkötő és virágkereskedő képzésünk célja,  

olyan naprakész ismeretekkel rendelkező szakember képzése, aki munkája során:  
 

- Dísznövényekből vágott és cserepes virágokból, zöldekből, szárazvirágból, kellékekből 

virágdíszeket készít és értékesít. 

- Ismeri a virágkötészet kialakulását, fejlődéstörténetét és stílusait. 

- Precízen használja a virágdísz elkészítéséhez szükséges technikákat, szerszámokat. 

- Szakszerűen tisztítja fel a növényi részeket. 

- Ismeri a legújabb hazai, nemzetközi trendeket. 

- Vásárlóval közvetlen kapcsolatban áll. 

- Szakszerű tájékoztatást ad a növények gondozásáról, igényeiről és a virágdísz 

használatáról. 

- Csapatban képes dolgozni és együttműködni a szakmai munkában résztvevőkkel. 

- Önálló cégalapításra képes és a jogszabályoknak megfelelően üzemelteti azt. 

- Ismeri a bizonylatolás alapvető dokumentumait. 

- Árajánlatot és terveket készít, anyagmennyiséget kalkulál. 

- Folyamatosan képezi magát. 

- Gyakorlati szinten használja a közösségi média adta lehetőségeket, népszerűsíti 

munkáit, vállalkozását. 

- Tudatos szakemberként készletgazdálkodást vezet, forgalmat tervez. 

 

A virágkötő és virágkereskedő 

 

a képzés során megszerezhető kompetenciák birtokában képes lesz: 

- Munkavégzéshez megfelelő szerszámokat és eszközöket választani, karbantartani. 

- A virágkötészet szabályait és törvényszerűségeit betartani. 

- Munkája során a felhasznált növények nevét, latinul és magyarul is megnevezni. 

- Szakszerűen előkészíteni, feltisztítani az élő növényi részeket, kellékeket, 

kiegészítőket.  

- Virágcsokrokat, tűzött virágdíszeket, díszkoszorúkat, kegyeleti díszeket, száraz és 

selyemvirág készítményeket, ajándékcsomagolásokat, növény-összeültetéseket 

térdíszeket, szezonális dekorációkat készíteni. 

- Alkalmi (esküvői, kegyeleti) és egyéb rendezvények, események virágdíszeit 

tervezni, készíteni. 



 

- Figyelembe venni a vásárló egyéniségét és igényeit az ajánlat, dekoráció 

elkészítésekor. 

- Üzlete népszerűsítése érdekében használni a közösségi média lehetőségeit. 

- Tájékoztatni a vásárlót a termékről, szolgáltatásokról.  

- Tanácsot adni az élő növények gondozásáról, azok igényeiről. 

- Figyelembe venni az aktuális szezont az élőnövény kínálatának tervezésekor. 

- Önálló vállalkozást alapítani, működtetni. 

- Megtervezni a napi, heti, havi munkafolyamatokat. 

- A különböző értékesítési időszakoknak megfelelően terveket készíteni az 

értékesítés elősegítéséhez. 

- Kezelni a pénztárgépet, szigorú számadású bizonylatokat, nyugtát és számlát 

kiállítani. 

- Árut rendelni, megrendeléseket összesíteni, anyagkalkulációt készíteni. 

- Kapcsolatot tartani a beszállítókkal, ajánlatokat fogadni, értékelni. 

- Az árak, minőség és vásárlói igények figyelembevételével kiválasztani a 

beszállítókat. 

- Alkalmazni a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat. 

 

A képzésről 

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei: alapfokú iskolai végzettség és 
egészségügyi alkalmasság 

 

A tervezett képzési idő: 800 óra 

Nem kontakt óra: a tananyagegységek óraszámának legfeljebb 30%-a. 

 

 

A képzés tananyagegységei 
 

Dísznövényismeret és használat – 160 óra 

A tananyagegység célja a virágkötő munkájához szükséges, vágott virágok és vágott zöldek, 

cserepes dísznövények, egynyáriak, kétnyáriak, évelők, hagymások, díszfák és díszcserjék 

megismerése, megnevezése disznövények igényeinek, gondozásának elsajátítása.  

 

Virágkötészet – 360 óra 

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevők sajátítsák el virágkötészeti munkák 



 

végzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismerteket, fejlődjön szín és formaérzékük. 

Képesek legyenek virágcsokrokat, tűzött virágdíszeket, díszkoszorúkat, kegyeleti díszeket, 

száraz és selyemvirág készítményeket, ajándékcsomagolásokat, növény-összeültetéseket, 

térdíszeket, szezonális dekorációkat tervezni, készíteni. 

 

Vállalkozási és kereskedelmi ismeretek – 280 óra 

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevők ismerjék meg, sajátítsák el a 

kereskedelmi egység (virágüzlet) vállalkozáshoz kapcsolódó teendőit, ismerjék meg az 

árubeszerzésre, készletezésre, leltározásra, árképzésre vonatkozó feladatokat. Legyenek 

képesek a termékek és szolgáltatások ajánlására, az áruk becsomagolására és az udvarias 

kiszolgálásra, bizonylatok kiállítására. Ismerjék meg a különböző vásárlói magatartásokat, 

típusokat és azokat tudják alkalmazni munkájuk során. 

 

A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása 

A képzési folyamatban tananyagegységenként történik a résztvevő teljesítményének értékelése 

tananyagzáró vizsgák keretében. Ennek minősítése „megfelelt” vagy „nem felelt meg”. A 

képzésben részt vevő „megfelelt” minősítést kap, ha az előírt feladatok végrehajtása minimum 

51%-os minősítésű.  

A képesítő vizsgára bocsátás felétele:  

- a tananyagzáró vizsgák sikeres teljesítése 

- képzés elvégzéséről szóló tanúsítvány és 

- a képzésben résztvevő igazolt és igazolatlan hiányzása nem haladja meg az adott 

tananyagegység 20%-át. 

 

Képesítő vizsga  

 

A virágkötő és virágkereskedő szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát 

akkreditált vizsgaközpont szervezheti. A képesítő vizsga írásbeli vizsgarészből és egy 

projektfeladatból áll. A képzésben résztvevő a képesítő vizsga sikeres teljesítése esetén 

Virágkötő és virágkereskedő szakképesítést tanúsító képesítő bizonyítványt kap. 

A képzés részletes Programkövetelménye a  https://szakkepesites.ikk.hu/ oldalon 

található meg. 

https://szakkepesites.ikk.hu/

