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Képzési forma:   felnőttoktatás, esti tagozat 

Képzési cél:  Virágkötő és virágkereskedő 34 215 04 OKJ bizonyítvány 

megszerzése  

Indulási időpont:   2019. szeptember (minimális létszám 12 fő) 

A tanfolyam ütemezése: péntek délután, szombat délelőtt és délután 

Felvételi feltételek:   8. általános iskolai végzettség és egészségügyi alkalmasság 
 

A tananyag rövid bemutatása: 
Modul megnevezése Tananyag  

11497-12 Foglalkoztatás I.  Kommunikáció idegen nyelven 

11499-12 Foglalkoztatás II.  Munkavállaló és munkáltató jogai és kötelességei 

11500-12Munkahelyi 

egészség és biztonság  

A munkahelyi egészség és biztonság, mint érték. A 

munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések 

hátrányos következményei. A munkavédelem 

fogalomrendszere, szabályozása. Munkahelyek 

kialakításának alapvető szabályai. A munkavégzés 

általános személyi és szervezési feltételei. A munkahelyi 

munkavédelmi érdekképviselet 

11074-12Növényismeret és –

kezelés  

Vágott virágok, vágott zöldek kezelési eljárásai. 

Cserepes növények gondozása. Kellékek előkészítése 

virágkötészeti felhasználásra. A növények morfológiai 

tulajdonságai. A növények fiziológiai tulajdonságai. 

Dísznövények felismerése. A vágott virágok, vágott 

zöldek, növények és növényi részek felhasználási 

lehetőségei. Élettani betegségek, kór- és kárképek 

felismerése, kezelése a virágüzleti körülményekhez 

képest 

11075-12 Virágkötészet  Különböző stílusú csokrok készítésének technikái, 

szabályai. Különböző stílusú tűzött virágdíszek 

készítésének technikái, szabályai. Különböző stílusú 

koszorúk készítésének technikái, szabályai. Alkalmi 

virágdíszek készítésének technikái, szabályai. Virág és 

ajándék díszítések készítésének technikái, szabályai. 

Csomagolási technikák. Növény-összeültetések 

készítésének technikái, szabályai, módjai. Vonalak, 

formák, felületek. Formai törvények. Színtörvények. 

Biológiai törvények. Virágkötészet stílusai, irányzatai 

11077-12 Virágeladás 

alapjai  

Az áruátvétel folyamata, szempontjai, igazolása, az 

áruátvételnél használt eszközök működése, kezelése. 

Árurendszerek. A szabványosítás, a szabvány fogalma, 

szerepe. A minőség, minőségbiztosítás jelentősége, 

szerepe, a minőségre ható tényezők. Az áru jellegének 

megfelelő raktározási módok, szabályok. Az egyes 

árucsoportok, áruféleségek jellemzői, minőségi 
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követelményei. Az áruelőkészítés menete, az 

előkészítésre vonatkozó szabályok, előírások, az 

árukihelyezés szabályai. Az árak feltüntetésére 

vonatkozó szabályok. A leltározás menete, a 

leltáreredmény megállapítása. A vásárlás indítékai, a 

vásárlási döntés folyamata. Az értékesítési módok 

jellemzői, alkalmazásuk. Az eladás folyamata a vevő 

fogadásától a vásárlás befejezéséig. A fizettetés módjai. 

A fogyasztói érdekvédelem alapvető előírásai, a 

vevőreklamáció intézésének szabályai. Az értékesítéshez 

kapcsolódó szolgáltatások. A pénztárgépek 

használatának szabályai. Az értékesítés során használt 

gépek, eszközök jellemzői, kezelésük szabályai. Baleset-

, munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok, higiéniai 

előírások. A munkaviszony jogi szabályozása, a jelentési 

kötelezettségek betartásának szabályai. A kereskedelmi 

egység működési rendjéhez kapcsolódó szabályok. 

Áruforgalmi nyilvántartások, készletnyilvántartó 

programok. Pénzforgalmi nyilvántartások, munkaügyi 

nyilvántartások. A kereskedelmi, üzleti levelezés 

alapvető szabályai. A számítógépek és perifériáik 

használata, a kommunikációs eszközök, fénymásolók 

használati módja 
 

 

11076-12 Virágkereskedelem  A vállalkozási formák jellemzői, létrehozásuk, 

működtetésük. Az üzleti terv tartalma, felépítése. 

Pénzügyi, számviteli alapfogalmak. A vállalkozás 

átszervezésének, megszüntetésének formái, gyakorlati 

teendői. A folyamatos piackutatás jelentősége, módjai. 

Az értékesítést ösztönző módszerek és a külső/belső PR. 

Az áruforgalmi folyamat szakaszai. A szerződéskötéshez 

kapcsolódó szabályok, előírások, az árurendelés módjai 

és befolyásoló tényezői, valamint az ellenérték 

kiegyenlítésének módjai. Az elosztási csatornák 

megválasztásának stratégiai és menedzselési, illetve a 

kereskedelmi munka hatékony megszervezésének 

szempontjai. Vezetési módszerek, a vezetői munka 

szakaszai. Az üzleti tárgyalás megtervezésének lépései, a 

lebonyolítás szabályai, az üzleti élet protokollszabályai 
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JELENTKEZÉSI LAP 
 

Jelentkezem az AM DASZK Teleki Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és Kollégiuma (7773 Villány Mathiász János utca 2.) által szervezett 

VIRÁGKÖTŐ ÉS VIRÁGKERESKEDŐ OKJ 34 215 04 felnőttoktatásra esti tagozat 

 

Jelentkező neve:  ………………………………………………………………………. 

Születéskori név:  ………………………………………………………………………. 

Születési hely:  …………………………………………………………………. 

Születési idő:   ………………………………………………………………………. 

Anyja neve:   ………………………………………………………………………. 

Lakcím:   ………………………………………………………………………. 

Telefonszám:  ………………………………………………………………………. 

 

Iskolai végzettsége:(a megfelelő válasz aláhúzandó) 

- 8. általános  

- szakmunkás(OKJ) 

-szakközépiskolai érettségi vizsga 

-gimnáziumi érettségi vizsga 

-főiskolai vagy egyetemi végzettség 

 

Belépéskori szakmai végzettség(ei):…………………………………………………… 

 

Munkajogi státusza:(a megfelelő válasz aláhúzandó)  

- foglalkoztatott    - regisztrált munkanélküli 

- hallgatói jogviszonyban áll   - tanulói jogviszonyban áll 

- nem regisztrált munkanélküli  - vállalkozó, munkaadó 

- egyéb munkajogi státusz, éspedig: ……………………………. 

 

 

Dátum: ……………………………………. 

 

     …………………………………………………….. 

            aláírás 

 
Csatolandó mellékletek: 

  jelentkezésig megszerzett bizonyítvány másolat(ok), 

  kitöltött és aláírt adatvédelmi záradék 

 

Bővebb felvilágosítás: Baloghné Szacsuri Ida igazgató 

72/492-534, 30/8261087 

e-mail: telfel2@gmail.com 
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Záradék 

(Kertész esti tagozat jelentkezési lapjához) 
 

Az adatvédelemmel kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az Európai Parlament és a Tanács 2016. 

április 27-i (EU) 2016/679 rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 

hatályon kívül helyezéséről ( általános adatvédelmi rendelet/GDPR) 2018. május 25. napjától 

közvetlenül alkalmazandó, kötelező szabályt ír adatkezelők részére minden tagállamnak. 

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy intézményünk a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény (a továbbiakban: Nkt.) 41.§ (5) bekezdésének felhatalmazása alapján, a nem az 

Oktatási Hivatalon keresztül történő felvételi eljárás keretében benyújtott jelentkezési lapokat- 

a személyes adatok védelmére vonatkozó célhoz kötöttség megtartásával- továbbítja az 

Agrárminisztérium, mint fenntartó részére. A fenntartó az adott tanévben indítható osztályok 

engedélyezése tárgyában meghozott döntését követően - de legkésőbb 2019. október 15-ig 

nyilvántartásból a személyes adatokat törli. 

 

Az intézmény, mint adatkezelő a benyújtott jelentkezési lapokat az iratkezelési szabályzatban 

meghatározott ideig megőrzi, azt követően selejtezi. 

 

A felvételi eljárás keretében benyújtott személyes adatok az Agrárminisztérium, mint 

fenntartó részére történő továbbításhoz, az adatvédelmi tájékoztatást követően: 

 

   hozzájárulok    nem járulok hozzá 

 

Kelt:………………………….. 

 

 

Törvényes képviselő vagy nagykorú jelentkező aláírása: 

        ………………………………….. 

 


