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02144019 Virágdekoratőr  

 

Képzési program 
 

 

A képzési program a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.), a felnőttképzési 

törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (Fktr.), valamint a 2019. évi 

LXXX. törvény a szakképzésről (Szkt.), a szakképzési törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. 

(II. 7.) Korm. rendelet (Szkr.), és a 02144019 számú Virágdekoratőr megnevezésű 

szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény 

figyelembevételével készült.  
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Virágdekoratőr képzésünk célja,  

olyan naprakész ismeretekkel rendelkező szakember képzése, aki munkája során:  

 

- Különféle üzleti, kulturális és családi események, rendezvények alkalmi és tartós 

díszítése virágokkal, növényekkel, kellékekkel, valamint szállódák, éttermek, 

bemutatótermek külső és belső dekorációjának elkészítése, továbbá kirakatok, üzletek 

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). 

 

A virágdekoratőr 

 

a képzés során megszerezhető kompetenciák birtokában képes lesz: 

 

- Alkalmi üzleti, kulturális és családi rendezvények tereinek virágdíszeit elkészíteni. 

- Tartós és szezonális virágdíszeket és növénydekorációkat, összeültetéseket készíteni.  

- Felmérni a megrendelő igényeit, elképzeléseit, valamint a dekorálandó helyszín 

adottságait. 

- Ismertetni a megrendelővel a rendezvényeken, összejöveteleken általában alkalmazott 

terítési, tálalási típusokat. 



 

- Felmért igények alapján a rendezvénynek megfelelő stílusokat, színeket, hangulatokat 

ajánlani. 

- A rendezvénynek megfelelő virágokat, növényeket, kiegészítő és dekorációs anyagokat 

választani, megtervezni az esemény dekorációját. 

- Informatikai eszközök segítségével látványtervet, árajánlatot készíteni. 

- Szerződést készíteni az elfogadott árajánlat alapján a megrendelésről. 

- Az elkészült alkotásokat, virágkötészeti kompozíciókat a helyszínen felállítani, 

elrendezni. 

- A munkáit bemutató digitális portfóliót, katalógust készíteni. 

A képzésről 

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei: középfokú iskolai végzettség és 

02144016 Virágkötő és virágkereskedő vagy 5 0812 17 06 Kertésztechnikus szakma 

dísznövénytermesztő és virágkötő szakmairány és egészségügyi alkalmasság 

 

A tervezett képzési idő: 300 óra 

Nem kontakt óra: a tananyagegységek óraszámának legfeljebb 30%-a. 

 

 

A képzés tananyagegységei 

 

Virágdekoratőr feladatai – 300 óra 

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevők a képzés végére képesek legyenek 

elvégezni különféle üzleti, kulturális és családi események, rendezvények – az új trendek és 

divatirányzatoknak megfelelő – alkalmi és tartós díszítését virágokkal, növényekkel, 

kellékekkel. Megtervezni és kivitelezni szállodák, éttermek, bemutatótermek, kirakatok külső 

és belső dekorációját. 

 

A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása 

A képzési folyamatban tananyagegységenként történik a résztvevő teljesítményének értékelése 

tananyagzáró vizsgák keretében. Ennek minősítése „megfelelt” vagy „nem felelt meg”. A 

képzésben részt vevő „megfelelt” minősítést kap, ha az előírt feladatok végrehajtása minimum 

61%-os minősítésű.  

A képesítő vizsgára bocsátás felétele:  

- a tananyagzáró vizsgák sikeres teljesítése 

- képzés elvégzéséről szóló tanúsítvány és 



 

- a képzésben résztvevő igazolt és igazolatlan hiányzása nem haladja meg az adott 

tananyagegység 20%-át. 

 

Képesítő vizsga  

 

A virágdekoratőr szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát akkreditált 

vizsgaközpont szervezheti. A képesítő vizsga írásbeli vizsgarészből és egy projektfeladatból 

áll. A képzésben résztvevő a képesítő vizsga sikeres teljesítése esetén Virágdekoratőr 

szakképesítést tanúsító képesítő bizonyítványt kap. 

A képzés részletes Programkövetelménye a  https://szakkepesites.ikk.hu/ oldalon 

található meg. 

 

https://szakkepesites.ikk.hu/

