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08124005 számú Virágdekoratőr megnevezésű szakképesítés megszerzésére 

irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény   

  

1 A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés  

1.1 Megnevezése: Virágdekoratőr  

1.2 Ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet ágazat  

1.3 Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód 

alapján: 0812 Kertészet  

2 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető 

szakképesítés  

2.1 Megnevezése: Virágdekoratőr  

2.2 Szintjének besorolása  

2.2.1 Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 4  

2.2.2 A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 4  

2.2.3 A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 4  

3 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető 

szakképesítés és az azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység kapcsolata, 

összefüggése:  

3.1 A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéshez szükséges 

kompetenciákkal szakmajegyzékben szereplő szakma körébe vonható munkaterület, 

tevékenység vagy munkakör magasabb szinten gyakorolható, vagy a szakmai képzés 

szakmajegyzékben szereplő szakma képzési és kimeneti követelményeiben meg nem 

határozott speciális szakmai ismeretek és szakmai készségek megszerzésére irányul.  

3.2 A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés jogszabályban 

meghatározott képesítési követelmény munkakör betöltéséhez vagy tevékenység 

folytatásához.  

 

4 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéshez kapcsolódóan 

megszerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység 

vagy munkakör leírása:  

  

A virágdekoratőr fő feladata különféle üzleti, kulturális és családi események, rendezvények 

alkalmi és tartós díszítése virágokkal, növényekkel, kellékekkel, valamint szállodák, éttermek, 

bemutatótermek külső és belő dekorációjának elkészítése, továbbá kirakatok, üzletek 
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berendezésének tervezése és kivitelezése. A klasszikus virágkötészet szabályainak és 

törvényeinek ismeretén túl haladó szinten képes alkalmazni a téralakítás szabályait is.  

Otthonosan mozog mind a történelmi stílusok, mind a 20. és 21. századi divat- és 

stílusirányzatok között. Folyamatosan nyomon követi az új trendeket, divatirányzatokat, képezi 

magát, tájékozódik az újdonságokról.  

Felméri a megrendelők igényeit, figyelembe veszi elképzeléseiket, ezek alapján megtervezi a 

rendelkezésre álló tér, helyiség dekorációját, látványtervet, valamint árajánlatot készít, szükség 

esetén kompromisszumos megoldásokat ajánl.  

Szerződéseket ír árajánlat alapján. A virágdekoratőr ismer, és munkája során használ különféle 

digitális eszközöket, programokat, alkalmazásokat, melyek közül a megrendelő igényéhez 

alkalmazkodva választja ki a megfelelőt.  

A virágkötészetben használt klasszikus technikák mellett alkalmaz egyéb téralakító, 

szerkezetépítő és díszítő technikákat is (pl.: fóliavágás, transzferálás, szerelés, fúrás, ragasztás, 

festés, varrás, decoupage, kötés, horgolás, laminálás).  

  

6 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető 

szakképesítéshez szükséges képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatti 

állása:  

6.1 Szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll: -  

6.1.1 Az oltalom típusának megjelölése:  

6.1.2 Nyilvántartó hatóság:  

6.1.3 Azonosító vagy nyilvántartásba vételi száma:  

7 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés megkezdéséhez szükséges 

bemeneti feltételek:  

7.1 Iskolai előképzettség: középfokú végzettség 

7.2 Szakmai előképzettség:   

34 215 04 Virágkötő és virágkereskedő, vagy 

34 622 02 Kertész, vagy  

34 622 01 Dísznövénykertész vagy 

02144016 Virágkötő és virágkereskedő vagy 

08124006 Virágkötő és virágkereskedő, vagy  

5 0812 17 06 Kertész technikus szakma Dísznövénytermesztő és virágkötő szakmairány  

7.3 Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges  

7.4 Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges  
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8 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés elvégzéséhez szükséges 

foglalkozások minimális és maximális óraszáma (Amennyiben a programkövetelmény 

modulszerű felépítésű, a minimális óraszám a modulonként meghatározott minimális, 

a maximális óraszám a modulonként meghatározott maximális óraszámok összege):  

8.1 Minimális óraszám: 240  

8.2 Maximális óraszám: 360  

9 A szakmai követelmények leírása:  

9.1 Nem modulszerű felépítés esetén:  

 

 

Sorszám  Készségek, 

képességek  

Ismeretek  Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

1.  

Alkalmi üzleti, 

kulturális és családi 

rendezvények 

tereinek 

virágdíszeit 

elkészíti.  

Tartós és szezonális 

virágdíszeket és 
növénydekoráció- 

kat, 

összeültetéseket 

készít.   

  

Haladó szinten 

ismeri a 

virágkötészet 

szabályait, törvé- 

nyeit, különös 

tekintettel a 

nagyméretű  

virág- és 

növénydekorációk 

készítésé- 

re.   

Nyomon követi a 

legújabb  

szakmai és 

kapcsolódó 

trendeket.  

Aprólékosan 

kidolgozva és az 

elvárható leg- 

magasabb szinten 

készíti el a  

különféle deko- 

rációs munkáit.  

  

Önállóan vagy 

szükség esetén  

csapatban, készíti 

el a különféle de- 

korációs munkákat. 

Irányítja a munkát, 

illetve csapatmun- 

ka esetén elfogadja 

és követi az 

instrukciókat.  

2.  

Alkalmazza a 

szükséges és 

megfelelő 

virágtartósító, 

nyílasztó. (’Post 

Harvest’) 

termékeket. 

Ismeri a különféle 

felszívató, nyílasztó, 

tartósító kémiai 

szereket. 

Figyelemmel  

kíséri a legújabb 

fejlesztéseket, és 

érdeklődik az  

újonnan 

megjelenő ’Post  

Harvest’termékek 

iránt. 

Önállóan 

kiválasztja és az 

előírásokat 

figyelembe véve 

használja a munka- 

folyamatnak 

megfelelő ’Post 

Harvest’ 

termékeket. 
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3.  

Felhasznál 

különféle téralakító,  

szerkezetépítő és 

díszítő technikákat.  

Ismeri a különféle 

téralakító, 

szerkezetépítő és 

díszítő technikákat.   

Nyitott a 

különféle újonnan 

megjelenő és 

divatos téralakító, 

szerkezetépítő és 

díszítő 

technikákra és  

hajlandó azokat 

használni a 

dekorációs 

munkái során.  

Önállóan, 

felelősségteljesen 

és kreatívan 

alkalmazza a 

dekorációs 

munkáihoz 

kiválasztott  

téralakító, 

szerkezetépítő és 

díszítő 

technikákat.  

4.  

Felméri a 

megrendelő 

igényeit, el- 

képzeléseit, vala- 

mint a dekorálandó 

helyszín 

adottságait, 

lehetőségeit, 

korlátait.  

Széleskörű 

ismeretekkel 

rendelkezik a 

helyszínek dekorá- 

lásakor esetlegesen  

felmerülő 

problémákról és 

azok  

megoldási 

lehetőségeiről.  

Fontosnak tartja a 

megrendelő  

elégedettségét. 

Pozitívan, 

empatikusan áll a  

megrendelőhöz, 

annak igényeit  

tartja szem előtt.  

Képes a 

komfortzónáján 

kívüli elvárások- 

hoz is nyitottan 

hozzáállni.  

Önállóan méri fel 

a megrendelő 

igényeit és a 

helyszín 

adottságait, 

lehetőségeit. 

Szükség  

esetén irányt 

mutat a 

megrendelőnek a 

különféle 

dekorációs 

lehetőségek 

között.  

5.  

Ismerteti a 

megrendelővel a 

rendezvényeken, 

öszszejöveteleken  

általában alkalma- 

zott terítési, tálalási 

típusokat. Elma- 

gyarázza az egyes  

tálalási módok adta 

dekorálási lehető- 

ségeket és 

korlátokat.  

Felkészült a 

különféle tálalási, 

felszolgálási 

típusokból.  

Figyelemmel 

kíséri az újonnan 

megjelenő tálalási 

típusokat, 

munkájával 

törekszik a 

legmagasabb 

színvonalú 

teljesítésre.   

A megrendelő 

igényeit 

figyelembe véve 

és szükség esetén 

kompro- 

misszumokat 

kötve, önállóan 

képes 

megoldásokat 

ajánlani a 

dekorációs 

ötleteire. 

6.  

A megismert 

igények, 

lehetőségek,  

korlátok alapján az 

eseménynek, 

rendezvénynek 

megfelelő 

stílusokat, színeket 

(színkombi- 

nációkat), 

hangulatokat ajánl.  

Ismeri a történelmi 

és a modernebb  

stílusokat, 

irányzatokat és a 

rájuk leginkább 

jellemző  

formákat, színeket, 

anyagtípusokat,  

virágokat, 

növényeket. 

Felkészült a színek 

és színkombinációk 

alkalmazásából és  

Figyelemmel 

kíséri a dekorációs 

stílusok,  

divatok 

változásait, az 

újdonságok 

megjelenését és 

alkalmazza azokat 

a munkájában.  

Irányt mutat a 

megrendelőnek a  

különféle 

dekorációs 

stílusok, divatok 

és irányzatok 

adta lehetőségek 

között.  
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az általuk kiváltott 

hangulatok, 

érzelmek 

kapcsolatából. 

7.  

Különféle virágokat, 
növényeket,  

kiegészítő és 

dekorációs 

anyagokat  

választ az esemény 
idejének, stílusá- 

nak, színének, 

hangulatának 

figyelembevételével.  

Magas szinten 

ismeri a 

virágdekorációk 

során használt  

anyagokat, 

virágokat, 
növényeket,  

(Latin, kettős 

nevezéktannal), azok  

időbeni 

beszerezhetőségét.  

Figyelemmel kíséri 

az új és  

divatos virágok, 

növények meg- 

jelenését, azokat  

igény és lehetőség 

szerint alkalmazza.  

  

Önállóan és 

felelősséggel 
választja  

ki a célnak 

legmegfelelőbb 

virágokat, 

növényeket, 

anyagokat.  

8.  

Az igényfelmérés 

és egyeztetés 

alapján megtervezi 

az esemény 

dekorációját. Kézzel 

vagy  

számítógépes 

programmal 

látványtervet 

(esetenként többet 

is) készít.  

Ismeri a különféle 

kézi ábrázolási 

technikákat.   

Ismeri azokat a 

számítógépes prog- 

ramokat, 

alkalmazásokat, 
amelyekkel  

vizuális 

segédleteket lehet 

készíteni.  

Könnyen ráérez a 

megrendelő 

igényeire és  

elképzeléseire,  

azokat szükség 

esetén kivitelezhető 

irányba tereli.  

  

Önállóan és 

kreatívan készíti el 

a látványterveket.  

9.  

Az igényfelmérés és 
a látványterv  

alapján informati- 

kai eszközök 

segítségével 

árajánlatot készít. A 

megrendelővel 

egyezteti,  

illetve szükség  

esetén kompro- 

misszumos 

megoldásokat 

javasol az árajánlat, 

illetve a  

látványterv alapján  

felmerülő elvárások, 

problémák  

figyelembevételével.  

Behatóan ismer 

többféle digitális  

eszközt, programot, 

alkalmazást.   

Törekszik a minél 

részletesebb és 

átfo- 

góbb árajánlatok  

készítésére. Az 

egyeztetések  

során nyitottan  

áll a 

kompromisszumos 

megoldásokhoz.   

Önállóan és 

felelősségteljesen,  

minden részletre  

kiterjedően készíti 

el az árajánlatot.    
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10.  

Szerződést ír a 

megrendelésről az  

elfogadott árajánlat  

és látványterv 

alapján.  

Behatóan ismeri a 

szerződések 

megírására 

vonatkozó 

szabályokat.   

Szabálykövető 
módon, a hatá- 

lyos jogszabályok 
betartásával  

készíti el a 

szerződéseket.  

Önállóan és 

felelősségteljesen,  

minden részletre  

kiterjedően készíti 

el a szerződéseket.   

11.  

Az elkészült 

alkotásokat, 

virágkötészeti 

kompozíciókat a 

rendezvény  

helyszínére szállítja, 

szükség esetén  

védőcsomagolással  

látja el. A 

helyszínen felállítja, 

a  

terveknek 

megfelelően 

elrendezi. 

Ismeri a szállítási 

lehetőségeket, 

buktatókat, képes 

azokat már a 

tervezés során 

figyelembe venni, és 

annak  

megfelelően elké- 

szíteni az árajánlatot. 
Felkészült a  

rendezvények, 

öszszejövetelek 

lehetséges biztonsági 

előírásaiból.    

Törekszik a 

legegyszerűbb és 

legbiztonságosabb 

szállítási mód 

alkalmazására. 

Nyitott a helyszíni 

dekorálások esetén 

az előre nem  

látható problé- 

mák kezelésére, és 

azokra krea- 

tív módon képes 

megoldásokat 

alkalmazni. 

Felelősséget vállal 

a virágdekorációk 

helyszínre 

szállításáért és 

azok magas 

színvonalú 

bemutatásáért. 

12.  

A munkáit bemutató 

digitális portfóliót, 

katalógust  

készít. Az elkészült 

alkotásairól digitális 

felvételeket készít.   

Behatóan ismeri és 

alkalmazza a 

digitális képrögzítési  

programokat, 

valamint a különféle  

közösségi média  

nyújtotta 

lehetőségeket.   

Igényes az általa 

készített digitális 

felvételek 
minőségére.  

Nyitott a közösségi 

média adta 

lehetőségekre.  

Nyomon követi a 

közösségi média 

újabb, diva- 

tosabb csatornáit.    

Önállóan használja 

a közösségi médiát 

és betartja annak  

írott és íratlan 

szabályait.  

9.2    

9.3  A szakmai képzés megszervezhető kizárólag távoktatásban: igen/nem  

10 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető 

szakképesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-

piaci relevanciája):  

Egyre nagyobb igény jelentkezik az üzleti, kulturális és családi események alkalmi 

virágdíszítésére, valamint egyéb tartós és szezonális virágdíszek és növénydekorációk 

készítésére. Ezen események dekorációjának megtervezéséhez és díszítésének lebonyolításához 

már sokkal szélesebb ismeretanyag szükséges, mint a virágkötő és virágkereskedő szakember 

tudása. A virágdekoratőr képzés felkészíti a munkaerőpiacra kerülő szakembereket komplex, 

nagyszabású rendezvények dekorálásának lebonyolítására. A virágkötészeti ismereteken túl 

elsajátítják a látványtervek, árajánlatok és szerződések kötéséhez szükséges szakmai és 
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kommunikációs képességeket, valamint a munkájuk bemutatásához szükséges digitális 

eszközök, programok használatát. A munkaerőpiaci tapasztalat alapján a virágdekoratőr 

szakképesítés népszerű, és valós az igény a színvonalas oktatására. A virágdekoratőrök 

stratégiai partnerei a hazai dísznövénytermesztőknek.   

11 A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga 

vizsgatevékenységeinek részletes leírása:  

11.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:  

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről a képző intézmény által kiállított 

tanúsítvány.  

Egyéb feltételek: -  

 

11.2 Írásbeli vizsga.  

11.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Virágkötészeti és virágdekorációs ismere- 

tek   

11.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A számítógép alkalmazását igénylő 

feladatsor legalább 40 kérdést tartalmaz. A feladatok között legyen: teszt és rövid 

választ igénylő feladat, Az írásbeli vizsga a következő tanulási eredményeket méri:  

• A virágkötészet szabályai, törvényei különös tekintettel a nagyméretű virág- és 

növénydekorációk készítésére.  

• Növényismeret. Adott időszakokra, szezonokra jellemző növények, illetve azok 

alkalmazási lehetőségei, korlátai. (Latin, kettős nevezéktannal)  

• Különféle stílusok, hangulatok felismerése és a rájuk leginkább jellemző formák, 

színek, anyagtípusok, virágok, növények ismertetése.  

• Különféle virágtartósító, felszívató, nyilasztó (’Post Harvest’) termékek.  

• Üzleti, kulturális és családi események, rendezvények dekorálásánál ajánlott formák, 

színek, anyagtípusok, virágok, növények ismertetése.  

• A különféle tálalási, felszolgálási típusok.    

• A történelmi és a modernebb stílusok, irányzatok és a rájuk leginkább jellemző 

formák, színek, anyagtípusok, virágok, növények.   

• A színek és színkombinációk és az általuk kiváltott hangulatok, érzelmek.  

• Egy adott megrendelés elkészítésének lépései:  

- igény és helyszínfelmérés,  

- látványterv, árajánlat készítés, egyeztetés, szerződésírás.  

- dekorációs anyagok előkészítése, virágdekorációk elkészítése, helyszínre szállítása, 

felépítése stb.  

11.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc  
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11.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30 %  

11.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

Az értékelés a javítási-értékelési útmutató előírásai alapján történik.    

Teljes pontszám csak a hibátlan feladatmegoldásért adható. A javítás során részpontszám 

adható, de ezt a javítási-értékelési útmutató részletesen meghatározza.    

11.2.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám 

legalább 61 %-át elérte.  

  

11.3 Projektfeladat  

11.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Virágdekoratőr gyakorlati vizsga  

11.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:  

A vizsga 2 fő részből áll, („I.” és „II.” vizsgarész).  

Az I. vizsgarész további részekből tevődik össze: „I.-A” és „I.-B”  

A II. vizsgarész további részekből tevődik össze: „II.-A”, „II.-B”, „II.-C” és „II.-D”   

„I.” vizsgarész:   

 „I.-A”: Komplett árajánlat elkészítése:  

Egy adott, nagyobb léptékű (legalább 100 fős) esemény, rendezvény díszítésére 

árajánlat készítése, mely tartalmaz komplett látványtervet, és a hozzá tartozó szerződést. 

Az esemény, rendezvény részletes leírását legalább 14 nappal a vizsga időpontja előtt 

kell a vizsgázó rendelkezésére bocsátani.   

A rendezvény leírása legalább 3 db különböző rendeltetésű, de az adott rendezvényhez 

kapcsolható virágkompozíció készítését írja elő. (Például egy operaénekesnő 

szólóestjére készített virágdekorációk: 1 - ruhatár virágdísze, 2 - köszöntő csokor 

művésznőnek színpadi átadással, 3 - zongora mellé színpadi virágdísz).  

  

A az árajánlatot, az annak részét képező látványtervet és a szerződést a vizsgázó digitális 

formában legalább 10 nappal a vizsga előtt eljuttatja az akkreditált vizsgaközpont 

számára.   

  

A vizsga keretében a vizsgázó az árajánlatot, az annak részét képező látványtervet és 

szerződést digitális formában is bemutatja a vizsgabizottságnak.  

  

 „I.-B”: Kivitelezés:  

Az árajánlatban szereplő bármely 3 db, de különböző funkciójú virágdísz elkészítése 

és összerendezése egy 2 X 2 m-es alapterületű és 3 m magas térbe. A 3 darab 

készítmény készen hozható a gyakorlati vizsgára, de a vizsga ideje alatt kell 
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összerendezni őket egy térben. A készítmények esztétikus elrendezéséhez esetlegesen 

szükséges installációkat (állványok, háttér stb.) a vizsgázó készen hozhatja magával.   

„II.” vizsga rész:   

A vizsgázó a vizsga keretében egy eseményhez kapcsolódóan az alábbi feladatokat végzi el.   

• „II.-A”: Látványterv és árajánlat:  

Látványterv és árajánlat készítése digitális formában egy kisebb méretű, adott esemény 

virágdíszeire. (Internetről letölthető saját készítésű sablon használata megengedett.)  

• „II.-B”: Prezentálás és egyeztetés:  

Az árajánlat ismertetése, egyeztetése esetünkben a vizsgabizottsággal, mint 

megrendelővel. Egy rövid szerepjáték során a megrendelő (vizsgabizottság 1 tagja) 

minden esetben kérjen valamilyen kisebb mértékű változtatást, illetve fejezze ki az 

elégedetlenségét az árajánlat valamely részletével kapcsolatban és kérje annak 

módosítását.  

• „II.-C”: Kivitelezés:  

Az árajánlatban szereplő bármely, legalább 1 db virágkompozíció elkészítése.  

• „II.-D”: Archiválás:  

Az elkészült munkáról digitális felvétel készítése, a felvétel/fotó módosítása 

képszerkesztő programmal, alkalmazással. Az elkészült digitális felvétel bemutatása a 

vizsgabizottságnak.   

A + B feladat összesen (90 perc)  

C + D feladat összesen (90 perc)  

  

A vizsgázó által végrehajtandó feladat az alábbi témájú események egyikéhez 

kapcsolódik:   

• Diplomaosztó ebéd: Egy diplomaosztó ünnepség és az utána tartott szűk családi ebéd 

virágdíszítése, dekorálása. (Tálalás: Svájci típusú)  

• Kegyeleti megemlékezés: Egy kegyeleti megemlékezés virágdíszítése, dekorálása.  

• 100. születésnapi ünnepség: Egy hölgy 100. születésnapjára rendezett ünnepség 

virágdíszítése, dekorálása.  

• Szabadtéri esküvő: Egy 20 fős visszafogott esküvő, kültéri fogadásának 

virágdíszítése, dekorálása. (Tálalás: Flying service)  

• Sátras lakodalom: Egy kicsi 30 fős hagyományos, sátras lakodalom virágdíszítése, 

dekorálása. (Tálalás: Francia típusú)  

• Modern esküvő: Egy 20 fős modern, esküvői vacsora virágdíszítése, dekorálása. 

(Tálalás: Svájci típusú)  

• Vintage esküvő: Egy 20 fős vintage, esküvői vacsora virágdíszítése, dekorálása. 

(Tálalás: Svédasztalos típusú)  
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• Operaest: Egy operaénekesnő jubileumi előadásának kamaraszínpadi virágdíszítése, 

dekorálása.  

• Galéria tartós dekoráció: Egy művészeti galéria díszítése, dekorálása cserepes 

növényekkel, növény-összeültetésekkel.   

• Kirakat: Egy szezonális kirakat dekorálása selyemvirágokkal, selyemnövényekkel.  

• Divatbemutató: Egy divatbemutató kreatív díszítése szabadon választott anyagokból.  

• Búcsúztató: Egy nyugdíjba vonuló professzor búcsúztatójának virágdíszítése, 

dekorálása. (Tálalás: Flying service)  

• Óvodai ballagás: Egy óvodai ballagást követő gyerekzsúr virágdíszítése, dekorálása.  

• Parfüm bemutató: Egy parfüm bemutatójának virágdíszítése, dekorálása.   

• Városi rendezvény: Egy kisebb, városi rendezvény virágdíszítése, dekorálása egy a 

városra jellemző vizuális elem felhasználásával.     

• Leánybúcsú: Egy leánybúcsú virágdíszítése, dekorálása.   

• 50. születésnapi parti: Egy számítástechnikus férfi 50. születésnapjának 

virágdíszítése, dekorálása.   

• Jótékonysági est: ’EGYÜTT A MELLRÁK ELLEN’ jótékonysági összejövetel 

állófogadásának virágdíszítése, dekorálása. (Tálalás: Svédasztalos típusú)  

11.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 300 

perc („I.-A” feladat 30 perc bemutatás, „I.-B” feladat 90 perc kivitelezés; 

„II.-A” feladat 60 perc, „II.-B” feladat 30 perc, „II.-C” feladat 60 perc, 

„II.-D” feladat 30 perc)  

11.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70%  

I.  vizsgarész: 40 % II. 

 vizsgarész: 60 %  

11.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

Az „I-A” és „I-B” feladatok esetén:  

Téma bemutatása:  

A feladatban kapott esemény témájának, hangulatának ábrázolása. A választott anyagok, 

virágok, növények. A látványterv, árajánlat és a szerződés színvonala, részletessége, 

pontossága.  

Kreativitás:  

A feladat kreatív, rendhagyó megközelítése. Kreatív, rendhagyó anyag, virág, és 

növényválasztás. Az elkészült munka bemutatása digitális eszközök segítségével.  

Technika:  
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A virágkötészeti készítmény elkészítéséhez szükséges optimális technika 

kiválasztása/alkalmazása, a növény előkészítése, stabilitás, fizikai súlypont létrejötte, 

technikai segédanyagok eltakarása, eszközök megfelelő használata, a munkaterület 

tisztaságának betartása. A készítmény az elkészítés közben és után sem csöpöghet vagy 

szúrhat. A virágkötészeti készítményeket önálló, esztétikus térbe rendezése. 

Kivitelezés/megvalósítás során alkalmazott eszközök, anyagok megfelelő használata.  

  

Értékelési terület  Értékelés súlyaránya  

Téma bemutatása  60%  

Kreativitás  20%  

Technika  20%  

Összesen  100%  

  

Az „II-A”, „II-B”, „II-C”, „II-D” feladatok esetén:  

Téma bemutatása, archiválása:  

A feladatban kapott esemény témájának, hangulatának ábrázolása. A választott anyagok, 

virágok, növények. A látványterv, árajánlat és a szerződés színvonala, részletessége, 

pontossága.  

A virágdísz előnyös bemutatásának figyelembevételével, optimális szögben készít képet. 

Megfelelő módosító filtert választ, nem színezi túl, vagy fakítja ki a képet.   

Kreativitás:  

A feladat kreatív, rendhagyó megközelítése. Kreatív, rendhagyó anyag, virág, és 

növényválasztás. Az elkészült munka bemutatása digitális eszközök segítségével.  

  

Problémamegoldás, szerepjáték:  

A feladat „II-B” részében megismert észrevétel, probléma kezelése:  

• A problémára adott válaszreakció, illetve annak megoldása,  

• Egyértelmű megfogalmazás,  

• Szakmai kifejezések használata  

• Pontos definíciók,  

• Átfogó, széleskörű ismeretek megléte.  

Technika:  

A virágkötészeti készítmény elkészítéséhez szükséges optimális technika 

kiválasztása/alkalmazása, növény előkészítés, stabilitás, fizikai súlypont, nem csöpög/folyik, 

szúr, technikai segédanyagok eltakarása, eszközök megfelelő használata, tisztaság 

(munkaterület). A virágkötészeti készítményeket önállóan, szabályosan készíti el. 

Kivitelezés/megvalósítás során alkalmazott eszközök, anyagok megfelelő használata.  
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Értékelési terület  Értékelés súlyaránya  

Téma bemutatása  50%  

Kreativitás  10%  

Problémamegoldás, szerepjáték  20%  

Technika  20%  

Összesen  100%  

  

11.3.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám 

legalább 61 %-át elérte.  

11.4 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: Rendszergazda 

jelenléte a számítógépet igénylő feladatokhoz.   

11.5 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek:  

• Notebook vagy asztali számítógép a szükséges programokkal, alkalmazásokkal, illetve 

perifériákkal (külső adattároló, nyomtató, projektor, nagyképernyős TV.)  

• Okos telefon vagy tablet (a szükséges alkalmazásokkal).  

• Internet kapcsolat, wifi.  Kézi ábrázolási technikákhoz szükséges anyagok, eszközök 

(pl.: aquarell, kréta, színes ceruza, tempera, tus stb.)  

• Munkaasztal, hosszabbító, szelektív szeméttároló, takarítóeszközök  

• A díszítő technikákhoz szükséges anyagok (decoupage ragasztó, szalvéták, fonalak, 

horgoló-, és kötőtűk stb.)    

• Kézi szerszámok (metszőolló, kés, papírvágó olló, fűrész, csípőfogó, ragasztópisztoly 

szilikon betét, fúrógép, csavar, szeg, kalapács)  

• vázák, tálak, dobozok, csokortartók (üveg, műanyag, kerámia), fiolák (üveg, műanyag)  

• csomagolóanyagok, szalagok, zsinórok, fonalak  

• vágott és tekercses drótok, dekorációs drótok  

• koszorúalapok (szalma, hungarocell, drót, tűzőhab)   

• tűzőhab tégla és formák (száraz és nedves)  

• virágföld, talaj takarására alkalmas anyagok   

• dekorációs kiegészítők (toboz, gyöngy, toll, gyertyák, mécsesek, egyéb)  

• tartósító, nyílasztó, és egyéb virágkezelő szerek  

• selyem és szárazvirágok, moha, zuzmó  

• ágak, vesszők, hajtások  

• vágott virágok, vágott zöldek, cserepes dísznövények, örökzöld és lombhullató fák, 

cserjék  

11.6 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: -  

11.7 A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó 

részletes szabályok: -  
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11.8 A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra 

vonatkozó sajátos feltételek:   

Az írásbeli és a gyakorlati vizsga (projektfeladat) részeit két hét különbséggel kell 

megrendezni. A projektfeladat témáját az írásbeli vizsga teljesítése után, a vizsga napján 

kell kiosztani a vizsgázóknak.  


