
          
 

Siófoki Szakképzési Centrum  

8600 Siófok, Kálmán Imre stny. 3.        

Nyilvántartásba-vételi szám: E – 001295/2015. 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

 

Szakképesítés megnevezése:     Virágkötő   

OKJ azonosító szám:      31 215 02     

Felnőttképzési engedély nyilvántartási szám:  E-001295/2015/A018 

 

A képzés célja: A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, 

foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása: virágkötő üzemben, 

különböző szintű virágértékesítési helyeken virágkötészeti tevékenység végzésére alkalmas. 

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák:  

 virágkezelés,- előkészítés végzése 

 virágdíszek készítése (csokrok, tűzött virágdíszek, koszorúk, ünnepek 

alkalmi díszei)  

 

Követelmény modulok: 

Képzési program követelmény moduljai 
ÓRASZÁM A modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége Elmélet Gyakorlat Összesen 

11074-12 Növényismeret és- kezelés 90 168 258 gyakorlati 

11075-12 Virágkötészet 102 280 382 gyakorlati 

Összesen: 192 448 640 - 

 

A programba való bekapcsolódás feltételei:  

Iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség 

hiányában a képzés megkezdhető 41/2013 (V.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 virágkötő feladatai 

A vizsgafeladat ismertetése:  

 Virágkötészet: Egy virágcsokor és egy egyéb virágdísz (tűzött virágdísz, koszorú, 

alkalmi virágdísz stb.) készítése.(60 perc, 40%) 

 Virág-előkészítés: Vágott virágok, cserepes növények, virágkötészeti anyagok 

kezelése, előkészítés virágkötészeti felhasználásra és értékesítésre (30 perc, 10%) 

 Növényismeret: A növényismereti jegyzékben felsorolt növények felismerése, 

megnevezése kettős nevezéktannal (30 db, 30 perc, 20 %) 

 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc 

 A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70 % 

 

Szóbeli vizsgatevékenység: 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Virágkötészet és növényismeret 

A vizsgafeladat ismertetése: 

Az egyes virágdíszek jellemzése, típusai, készítési technikái. A virágkötészet 

törvényszerűségeinek ismertetése. 

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 %  


