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VIRÁGKÖTŐ ÉS VIRÁGKERESKEDŐ 

szakképesítésről (képzési engedély: E-00004/2013/A007) 

 

A képzés megkezdésének föltétele alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában a 

vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 

szóló 41/2013. (V. 28.) VM rendelet alapján a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú 

mellékletében a mezőgazdaság szakma csoportra meghatározott kompetenciák megléte.  

Egészségügyi alkalmasság szükséges. 

A képzés időtartama 1050 óra (+ 6 óra Környezeti föltarthatóság) 

Elmélet – gyakorlat aránya: 40 –60% 

A képzés formája csoportos képzés. 

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai írásbeli, gyakorlati és szóbeli 

részekből állnak. 

Tananyagegységek: Növényismeret és -kezelés, Virágkötészet, Virágkereskedelem, Virágeladás 

alapjai, Foglalkoztatás I., Foglalkoztatás II., Munkahelyi egészség és biztonság 

A Növényismeret és -kezelés tananyagegység oktatásának a célja, hogy a hallgató képes legyen 

vágott virágok és zöldek kezelésére, cserepes növények gondozására, növények előkészítésére, 

virágdíszek kiválasztására, növények elhelyezésére, ápolására.  

A Virágkötészet tananyagegység oktatásának a célja, hogy hallgató képes legyen csokrokat, tűzött 

virágdíszeket, koszorúkat készíteni, díszítési, csomagolási feladatokat elvégezni, növény 

összeültetéseket elvégezni. 

A Virágkereskedelem tananyagegység oktatásának a célja, hogy a hallgató képes legyen fölmérni a 

piaci viszonyokat, vállalkozást létrehozni, működtetni, üzleti tervet összeállítani, kialakítani az üzlet 

külső és belső arculatát. Képes legyen figyelemmel kísérni a piac alakulását, alkalmazni a 

reklámeszközöket, ápolni a kapcsolatokat. Képes legyen meghatározni a beszerzendő áru/eszköz 

mennyiségét, gazdálkodni a készlettel, banki/postai tranzakciókat végezni. 

A Virágeladás alapjai tananyagegység oktatásának a célja, hogy a hallgató képes legyen 

mennyiségileg és minőségileg átvenni az árut, göngyöleget, berendezést, eszközt, ellenőrizni a 

csatolandó dokumentumok szabályszerűségét előkészíteni a raktárat az áru fogadására, gondoskodni 

az áru mennyiségének és minőségének megóvásáról. Képes legyen az árut előkészíteni az 

értékesítésre, az árak föltüntetésére, ellenőrzésére. Fogadja a vevőt, megismeri igényeit, tájékoztatja 

az áruról, a szolgáltatásról, ajánlással segíti a döntésben. Kezeli a pénztárgépet, számlát készít, 

becsomagolja és átadja az árut. Fogadja a reklamációkat. Képes betartani a munka-, környezet- és 



tűzvédelmi élőírásokat. Képes betartani a pénzkezelési szabályokat, eleget tenni a nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségeknek. 

A Virágkötő és virágkereskedő olyan szakember, aki virágkötő és virágkereskedő 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. 

A szakképesítés megszerzésére irányuló képzés elvégzését követően a végzett szakember képes lesz 

virágkezelést, előkészítést végezni. Szaktanácsot adni a növények kiválasztására, ápolására 

vonatkozóan. Képes lesz 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.  
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