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10.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:  
A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított 
tanúsítvány. 
Egyéb feltételek: --- 
 
10.2 Írásbeli vizsga 

10.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Gazdálkodási ismeretek, virágkötészeti ismeretek 

10.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Számítógép alkalmazását igénylő 
vizsgatevékenység. 

A feladatsor legalább 40 kérdést tartalmaz. A feladatok között legyen: teszt, rövid választ 
igénylő feladat egy adott témában. Az írásbeli vizsga a következő tanulási eredményeket méri: 

● Vállalkozás alapítása és működtetése  

● Bizonylatolás eszközei, használatuk, formai követelményei, egy bizonylat kitöltése  

● Hazai, nagybani virágkereskedelem felépítése, csatornái  

● A virágértékesítés folyamata, csatornái  

● A virágkötészet fejlődéstörténete, a magyar virágkötészet kiemelkedő szakemberei 

● Virágkötészeti stílusok, szín és formai törvények, arányok 

● A virágkötészet technikái, eszközei, szerszámai 

● Virágkötészeti készítmények előkészítése, elkészítésének folyamata 

● Jeles alkalmak, ünnepek, kiemelt forgalmat bonyolító időszakok ismertetése, jellemző 

növényei (latin, kettős nevezéktan), kellékei. 

● Értékesítési szezonokra jellemző növények (Latin, kettős nevezéktannal) 

10.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc 

10.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40 % 

10.2.5 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. Kiemelten fontos a lényegre törő 
megfogalmazás, a szakmai kifejezések és pontos definíciók használata, a pontos számítások és 
adatok megadása. 

10.2.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám 
legalább 61 %-át elérte.   



10.3 Projektfeladat 

10.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Virágkötészeti gyakorlat 

10.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A projektfeladat 5 vizsgarészből áll: 

 növényismeret kettős nevezéktannal 

 3 feladat virágkötészet gyakorlat 

 közösségi média használat 

A) Az akkreditált vizsgaközpont által meghatározott növényismereti jegyzék alapján 
kiválasztott növényismereti feladat 30 db élő növény vagy növényi rész felismerése, 
megnevezése latinul, kettős nevezéktannal (egynyári, kétnyári, évelő, vágott virág, vágott zöld, 
lombhullató fa/cserje, örökzöld fa/cserje) 30 perc 

B) Kézben kötött kerek csokor, spirális szálelrendezéssel, minimum 15 szál (legalább 3-4 féle) 
vágott virág, térkitöltő növények és növényi részek felhasználásával egy megkötési pont 
alkalmazásával. 30 perc 

C) Tűzött virágdísz készítése szabadon választott stílusban, minimum 20 szál (legalább 4-5 
féle) vágott virág, térkitöltő növények és növényi részek felhasználásával. 60 perc 

D) Virágkötészet tételhúzás alapján: 80 perc 

Minden vizsgázó a vizsga napján egy tételt húz és elkészíti feladatot. 

Tételek: 
● Menyasszonyi csokor: Menyasszonyi csokor készítése tűzött technikával csokortartó 
használatával 
● Menyasszonyi csokor: Menyasszonyi csokor készítése kézben kötött technikával 

● Virágékszer: Kitűző és egy virágékszer (nyakdísz, kardísz, nyakkendődísz, hajdísz) 
készítése szabadon választott technikával 
● Kegyeleti koszorú: Kegyeleti koszorú készítése, tűzött technikával (min. 30 cm 
átmérő) 
● Kegyeleti koszorú: Kegyeleti koszorú készítése fém alapra körbe kötött technikával, 
fejdíszítéssel (min. 40 cm átmérő) 
● Kegyeleti koszorú: Kegyeleti koszorú készítése, ’’görög koszorú” szalma vagy moha 
alapra körbekötött technikával, körbe díszítéssel (min. 40 cm átmérő) 
● Kopogtató dísz: Kopogtató készítése száraz/selyemvirágból, koszorúalapra (szalma, 
hungarocell, drót) szabadon választott stílusban (min. 25 cm átmérő) 
● Virágdoboz: Virágdoboz készítése tűzött technikával (min. 20 cm átmérő) 
● Sírcsokor: Sírcsokor készítése tűzött technikával (sírcsokortartó használatával), 
minimum 15 szál virágból, szabadon választott stílusban 
● Növény összeültetés: Növény összeültetés, minimum 3-5 különböző fajtájú, habitusú 
dísznövény használatával  

  



E) A három virágkötészet gyakorlati vizsgamunka közül a vizsgázó egyet kiválaszt és az alábbi 
feladatot hajtja végre: 15 perc 

● Virágdíszről képet készít okostelefonnal/tablettel 
● Filtert választ/használ 
● Kiválasztja a megfelelő applikációt (Facebook, Instagram, Pinterest) 
● Hashtaget ír (min. 5 db) és elkészíti a bejegyzést. 

 
10.3.3. A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 215 perc. 

A gyakorlati vizsgafeladatok előtt 15 perc előkészítés engedélyezett.  

10.3.4. A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60 % 

10.3.5. A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

A feladat 

A vizsgarész aránya a projektfeladaton belül 10%  

A növények helyes megnevezéséért növényenként 3 pont adható. A növényismeret 
értékelésekor a kettős nevezéktannal megnevezett növények régi és új elnevezései egyaránt 
elfogadhatók. Fél megoldásnak (1,5 pont) számítanak az első (nemzettség) névvel megnevezett 
növények. Kizárólag a magyar néven megnevezett növényekre 1 pont adható. 

B, C, D feladat: 

A vizsgarész aránya a gyakorlati vizsgán belül 80%  

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. A 
kivitelezés/megvalósítás során alkalmazott gépek, berendezések, eszközök, anyagok megfelelő 
használata. 

Szín: Harmónia, kontraszt, arányok, dominancia  

Kompozíció: A kiválasztott anyagok és használatuk, stílus, forma, dominancia, ritmus, vonalak, 
arányok, vizuális súlypont  

Elképzelés: A virágdísz megfelel a tételnek, egyediség, kreativitás, önállóság, hatékonyság, 
igényesség. 

Technika   40% 
Szín    20% 
Kompozíció   20% 
Elképzelés   20% 
Összesen 100% 

  



E feladat: 

A vizsgatevékenység aránya a gyakorlati vizsgán belül 10% 

A virágdísz előnyös bemutatásának figyelembevételével, optimális szögben készít képet. 
Megfelelő filtert választ, nem színezi túl, vagy fakítja ki a képet. Megfelelő applikációt választ 
annak megfelelően, hogy bejegyzést, sztorit, vagy hangulatot szeretne megjeleníteni. A 
virágkötészeti munkához megfelelő hashtaget ír, mely tartalmazza a népszerűsítéshez 
szükséges kulcsszavakat 

10.3.6. A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes 
pontszám legalább 61 %-át elérte. 


