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08192003 Koszorúkészítő  

 

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 08192003 számú Koszorúkészítő megnevezésű 

szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény 

figyelembevételével készült.  
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Koszorúkészítő képzésünk célja,  

olyan naprakész ismeretekkel rendelkező szakember képzése, aki munkája során:  

 

- Dísznövényekből, vágott virágokból zöldekből, örökzöldekből, 

száraz/selyemvirágból koszorút készít.  

- Ismeri a koszorúkötés technikáit, formai követelményeit. 

- Precízen használja és karbantartja a munkájához szükséges szerszámokat, 

eszközöket. 

- Szakszerűen tisztítja fel a növényi részeket és készíti elő azokat további 

felhasználásra. 

- Ismeri a legújabb hazai, nemzetközi trendeket és munkájában alkalmazza azokat. 

- Önállóan és csapatban képes dolgozni, illetve együttműködni a szakmai munkában 

résztvevőkkel és más szakmában dolgozókkal. 

- Önállóan kalkulálja ki az adott készítményhez szükséges anyagokat. 

- A koszorúkészítő ismeri a készítményekhez szükséges alapanyagokat és a 

rögzítéshez, szár hosszabbításához, vízutánpótláshoz szükséges anyagokat, 

technikákat. 

- Betartja a munka, balesetvédelmi és a környezetvédelmi előírásokat. 

 

A koszorúkészítő 

 

a képzés során megszerezhető kompetenciák birtokában képes lesz: 

 

- Szakszerűen előkészíteni, feltisztítani az élő növényi részeket, kiegészítőket a 

további felhasználásra. 

- A készítményhez koszorúalapot és megfelelő alapanyagot választani, felhasználni. 

- A koszorúk elkészítéséhez technikai segédeszközöket, kiegészítőket használni. 

- Anyagmennyiséget értelmezni és kalkulálni, továbbá a megrendelésben rögzített 

anyagokat felhasználni. 

- Eseményekre, megrendelésekre, különböző stílusban koszorút készíteni. 

- Munkája során alkalmazni a tűz-, balesetvédelmi- és munkavédelmi szabályokat.  

 

 

A képzésről 

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



 

egészségügyi alkalmasság 

 

A tervezett képzési idő: 480 óra 

Nem kontakt óra: a tananyagegységek óraszámának legfeljebb 20%-a.  

 

A képzés tananyagegységei 

 

Növényismeret – 120 óra 

A tananyagegység célja a koszorúkészítő munkájához szükséges, évelők, vágott virágok és 

vágott zöldek, lombhullató fa/cserje, örökzöld fa/cserje jellemzőinek, felhasználási 

lehetőségeinek megismerése, megnevezése. 

 

Koszorúkészítési feladatok – 360 óra 

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevők sajátítsák el a koszorúkészítési munkák 

végzéséhez szükséges elméleti ismereteket és a gyakorlati kompetenciákat, fejlődjön szín- és 

formaérzékük. Képesek legyenek dísznövényekből, vágott virágokból, zöldekből, 

örökzöldekből, száraz/selyemvirágból koszorút készíteni. 

 

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 

51%-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 koszorúkészítő 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 Koszorúkészítő 

szakképesítést tanúsító képesítő bizonyítványt kap. 



 

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

található meg. 
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