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1. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 
A virágkötő és virágkereskedő virágkötő üzemben, különböző szintű virágértékesítési helyeken 
(stand, pavilon, üzlet, szalon), virágkellék-nagykereskedelmi szakáruházban eladói és virágkötészeti 
tevékenység végzésére alkalmas. A szakképesítés irányítói, boltvezetői tevékenység végzésére, 
önálló vállalkozás létrehozására is jogosít. 
 
2. A szakképesítéssel rendelkező képes: 

• virágkezelést, - előkészítést végezni, 
• szaktanácsot adni a növények kiválasztására, ápolására vonatkozóan, 
• virágdíszeket készíteni (csokrok, tűzött virágdíszek, koszorúk, ünnepek alkalmi díszei), 
• vállalkozást létrehozni/működtetni/megszüntetni, 
• marketingtevékenységet végezni, 
• megszervezni és lebonyolítani a beszerzési tevékenységet, 
• megszervezni és lebonyolítani a készletezést, a raktározást, nyilvántartani a készleteket, 

gazdálkodni a készletekkel, 
• megszervezni és lebonyolítani az értékesítést, 
• ellátni a virágüzlet, virágszalon szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat. 

 
3. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 
 

FEOR 
száma 

FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető 
munkakör(ök) 

5111  Kereskedő  Virágkereskedő 
5113  Bolti eladó  Virágbolti eladó 
5115  Piaci, utcai árus  Piaci, utcai árus 
7419  Egyéb kézműipari foglalkozású  Koszorúkötő 

 
4. A képzésben való részvétel feltételei: 

• betöltött tankötelezettségi kor, 
• alapfokú iskolai végzettség, 
• vagy iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú 

mellékletében a Mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák 
birtokában  

• egészségügyi alkalmasság (Virágkötő és virágkereskedő munkakörben) / (SZAKMAI 
ORVOSI ALKALMASSÁGI VÉLEMÉNY 33/1887. NM rendelet 15. sz. melléklete 
szerinti) / 

 
5. A képzési és vizsgadíj: 
 
 OKJ 34-215-04 Virágkötő és virágkereskedő 
képzési díj:                              Ft  
vizsgadíj:                              Ft 
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6. Részletfizetés: 
Kezdő befizetés minden esetben a felnőttképzési szerződéskötés megkötésekor fizetendő, amelynek 
összege min. ________________ Ft. Az összeg a meghirdetett képzési díj részét képezi, így többlet 
költséget nem jelent. A fennmaradó összeget a szakmai vizsgáig tetszőleges (kamatmentes) 
részletekben szükséges befizetni. 
 
7. A képzés moduljai: 
 

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések 
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

azonosító száma megnevezése 
11497-12 Foglalkoztatás I. 
11499-12 Foglalkoztatás II. 
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 
11074-12 Növényismeret és - kezelés 
11075-12 Virágkötészet 
11077-12 Virágeladás alapjai 
11076-12 Virágkereskedelem 

 
8. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

GYAKORLATI vizsgatevékenység 
A) 
A vizsgafeladat megnevezése: 

A virágkötő feladatai 
A vizsgafeladat ismertetése:  
Virágkötészet:  
egy virágcsokor és egy egyéb virágdísz (tűzött virágdísz, koszorú, alkalmi virágdísz stb.) készítése. 
(60 perc) 
Virág-előkészítés:  
vágott virágok, cserepes növények, virágkötészeti anyagok kezelése, előkészítése virágkötészeti 
felhasználásra és értékesítésre. (30 perc) 
Növényismeret:  
a növényismereti jegyzékben felsorolt növények felismerése, megnevezése kettős nevezéktannal. 
(30 db, 30 perc) 
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 % 
 
B) 
A vizsgafeladat megnevezése: 

A virágbolti eladó feladatai 
A vizsgafeladat ismertetése:  
Virágüzleti adminisztráció:  
a kereskedelmi egységekben használt bizonylatok elkészítése, formanyomtatványok kitöltése. 
Virágüzleti adminisztráció elvégzése. (60 perc) 
Növényismeret:  
a növényismereti jegyzékben felsorolt növények felismerése, megnevezése kettős nevezéktannal. 
(30 db, 30 perc) 
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 % 




