
          
 

Siófoki Szakképzési Centrum  

8600 Siófok, Kálmán Imre stny. 3.        

Nyilvántartásba-vételi szám: E – 001295/2015. 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

 

Szakképesítés megnevezése:     Virágbolti eladó   

OKJ azonosító szám:      31 215 01     

Felnőttképzési engedély nyilvántartási szám:  E-001295/2015/A019 

 

A képzés célja: A részszakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, 

foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása: a virágbolti eladó képzés 

során különböző szintű virágértékesítési helyeken (stand, pavilon, üzlet, szalon), virágkellék-

nagykereskedelmi szakáruházban eladói tevékenység végzésére válik alkalmassá. 

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák:  

 virágkezelés, 

 előkészítés végzése, 

 szaktanács adás a növények kiválasztására, ápolására vonatkozóan, 

 a beszerzési tevékenység, a készletezés, a raktározás lebonyolítása 

 az értékesítés lebonyolítása 

 a virágüzlet, virágszalon szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos 

feladatok ellátása 

 

 

Követelmény modulok: 

Képzési program követelmény moduljai 
ÓRASZÁM A modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége Elmélet Gyakorlat Összesen 

11074-12 Növényismeret és - kezelés 90 256 346 gyakorlati 

11077-12 Virágeladás alapjai 54 80 134 szóbeli 

Összesen: 144 336 480 - 

 

A programba való bekapcsolódás feltételei:  

Iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség 

hiányában a képzés megkezdhető 41/2013 (VI.28) VM 

rendelet 3. számú mellékletben, a Mezőgazdasági 

szakmacsoportra meghatározott kompetenciák 

birtokában 

Szakmai végzettség: - 

 

Egészségügyi alkalmasság:   szükséges 

 

Megengedett hiányzás mértéke: 20 % 

 

A képzés időbeosztása   Heti 5 nap 8,00 – 16,00 óra között  

     esetenként speciális időbeosztás  

 



A korábban megszerzett kompetenciák beszámításának lehetőségei: előzetes tudásszint 

felmérés és beszámítás 

 

Vizsgára bocsátás feltételei: 

 

- min. 51%-os sikeres modulzáró (írásbeli, gyakorlati, szóbeli) vizsga modulonként 

- A kötelező dokumentumok megléte 

- jelenléti ívvel igazolt részvétel a megengedett igazolt hiányzással figyelembe véve 

 

Szakmai záróvizsga vizsgatevékenységei:  

 

Gyakorlati vizsgatevékenység: 

 

A vizsgafeladat megnevezése: A virágbolt eladó feladatai 

A vizsgafeladat ismertetése: 

 Virágüzleti adminisztráció: A kereskedelmi egységekben használt bizonylatok 

elkészítése, formanyomtatványok kitöltése. Virágüzleti adminisztráció elvégzése. (60 

perc, 40 %) 

 Növényismeret: A növényismereti jegyzékben felsorolt növények felismerése, 

megnevezése kettős nevezéstannal.  (30 db, 30 perc, 30%) 

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70 % 

 

Szóbeli vizsgatevékenység: 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Virágbolti eladás és növényismeret 

A vizsgafeladat ismertetése: 

Az áruk átvételének, elhelyezésének, nyilvántartásba vételének, tárolásának, értékelésének 

menete, eljárásai, szabályai, 

Az egyes dísznövénycsoportok jellemzése, felhasználása a virágkötészetben.  

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %  


