VIRÁGKÖTŐ, -BERENDEZŐ, VIRÁGKERESKEDŐ
I.
1.

Általános irányelvek
A képzés szabályozásának jogi háttere

A központi program
– a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény,
– a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,
– a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény,
valamint
– az Országos Képzési Jegyzékről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet,
– a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált
szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet,
– az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.)
OM rendelet,
– a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007.(V.21.)
SZMM rendelet,
– a 33 215 01 0000 00 00 Virágkötő, -berendező, virágkereskedő szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó, a földművelésügyi ágazathoz tartozó szakképesítések
szakmai és vizsgakövetelményei kiadásáról szóló 8/2008. (I.23.) FVM rendelet
alapján készült.
A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni a szakképző intézményt fenntartó
helyi rendelkezéseit, az iskolaszék állásfoglalásait, a gyakorlati képzés megszervezésében
közreműködő gazdálkodó szervezet igényeit.
A képzés megszervezéséhez a szakképzést folytató intézmény a jelen általános irányelvekben
foglaltak, továbbá a központi programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján
elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját és a meghatározott képzési
időre vonatkozó megállapodást a gazdálkodó szervezettel. Ezen dokumentumokat a szakképző
intézmény fenntartója hagyja jóvá.
2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma:

33 215 01 0000 00 00

A szakképesítés megnevezése:

Virágkötő, -berendező, virágkereskedő

Szakképesítések köre:
Elágazások:

nincsenek

Hozzárendelt FEOR szám:

5119

Szakképzési évfolyamok száma:
Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

2
40 %
60 %

Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):
Időtartama (évben vagy félévben):
Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:

van
1 év
nem szervezhető
-
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3. A képzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. §-ában
szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus és egyéb szakember láthatja el.
Tárgyi feltételek
A szakmai elméleti tananyagegységek oktatását a szakképző intézménynek kell ellátnia, amelyhez az
alábbiak szükségesek:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

tanterem
tanbolt
kereskedelmi egység
utcai környezet
számítógép-terem
szaktanterem
taniroda
demonstrációs terem
gyakorlóterem
virágüzlet

A szakmai gyakorlati tananyagegységekoktatását a szakképző intézménynek kell ellátnia, amelyhez a
következők szükségesek:
– taniroda
– tanbolt
– üzemlátogatás egy kereskedelmi egységben
– kereskedelmi egység
– utcai környezet
– tanterem
– számítógép-terem
– szaktanterem
– nagyüzemi termelőhely
– demonstrációs terem
– tankert
– nagyüzemi termelőhely (kertészeti üzem)
– gyakorlóterem
– virágüzlet
– természeti környezet
– külső helyszín
– rajzterem
– műszaki tanműhely
Ennek hiányában a szakképző intézmény más intézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel
együttműködve – megállapodásban rögzített módon – gondoskodik a gyakorlati oktatás feltételeiről.
A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a gazdálkodó
szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara – adott esetben a szakképző iskola bevonásával –
ellenőrzi.
Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a gazdálkodó
szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek ellenőrzésére is.
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4.

A tanulók felvételének feltételei
A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:
a képzés megkezdhető a szociális és munkaügyi
miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai
és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 21/2007.
(V. 21.) SZMM rendelet 3. számú mellékletében a
kereskedelem-marketing,
üzleti
adminisztráció
szakmacsoportra
meghatározott
kompetenciák
birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a
szakképzést előkészítő évfolyam keretében is, vagy
Iskolai előképzettség:
Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:
Pályaalkalmassági követelmények:
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:

5.

tizedik évfolyam elvégzése
nem szükségesek
nem szükségesek
szükséges

A szakképesítés, elágazások munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
5119

a 33 215 01 0000 00 00 Virágkötő, -berendező, virágkereskedő szakk
A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Egyéb kereskedelmi foglalkozások

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Virágkezelést, előkészítést végez
Virágdíszeket készít
Rendezvények virágdíszítését végzi
Vállalkozást hoz létre/működtet/szüntet meg
Marketingtevékenységet végez
Megszervezi és lebonyolítja a beszerzési tevékenységet
Megszervezi és lebonyolítja a készletezést, raktározást, nyilvántartja a készleteket, gazdálkodik a
készletekkel
Megszervezi és lebonyolítja az értékesítést
Ellátja az üzlet/telephely/szalon szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat

azonosító száma
52 341 05 1000 00 00
31 341 04 0000 00 00
33 341 01 0000 00 00
31 341 01 0000 00 00
6.

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
megnevezése
Kereskedő
Vegyesiparcikk-kereskedő
Kereskedő, boltvezető
Bolti eladó

A képzés célja

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez
szükséges kompetenciák elsajátíttatása.
A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az
azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek,
személyes, társas és módszerkompetenciák).
3

7.

A szakképesítés, elágazások követelménymoduljai

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0001-06 A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Felméri a piaci viszonyokat, és dönt vállalkozása profiljáról
Összeállítja/összeállíttatja az üzleti tervet
A lehetőségei szerint kiválasztott vállalkozási formában vállalkozást hoz létre
Biztosítja a belső és külső forrásokat a vállalkozáshoz
Beszerzi az üzlet (telephely, szalon) működéséhez szükséges engedélyeket
Kialakítja az üzlet (telephely, szalon) külső/belső környezetét/arculatát
Biztosítja a berendezések és eszközök működőképességét, szükség szerinti fejlesztését
Gondoskodik az áru- és vagyonvédelemről
Megállapítja a szükséges létszámot és munkaköröket
mazó, a földm
A kiválasztott alkalmazottal lefolytatja a béralkut, és elvégzi a munkaviszony
létesítéséhez kapcsolódó feladatokat
Gazdálkodik a rendelkezésre álló erőforrásokkal
Szükség szerint gondoskodik vállalkozásának átszervezéséről, megszüntetéséről
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D A vállalkozási formák jellemzői
C Az üzleti terv tartalma, felépítése
D A vállalkozás létrehozásának gyakorlati feladatai
C A belső és külső források biztosításának lehetőségei
C A telephely kiválasztásának szempontjai
D A telephely külső/belső arculata kialakításának szempontjai
C A szükséges létszám és munkakörök megállapításának szempontjai
C A tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek kialakítása
C Az áru- és vagyonvédelem biztosításának módjai
B A humánerőforrás-gazdálkodás szerepe, feladatai
C A munkaszerződések megkötésére, felbontására vonatkozó előírások, szabályok
B A munkatársak kiválasztásának folyamata, a béralku lefolytatása
C Pénzügyi, számviteli alapfogalmak
C A finanszírozás lehetőségei, a likviditás fenntartásának módjai
A vagyonmérleg és az eredménykimutatás adatainak értelmezése, felhasználása a
B
döntésekben
D A vállalkozás átszervezésének formái, gyakorlati teendői
D A vállalkozás megszüntetésének formái, gyakorlati teendői
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Köznyelvi olvasott szöveg megértése
4
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4

4
4

Szakmai olvasott szöveg megértése
Szakmai nyelvi íráskészség

Személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0002-06 Marketingtevékenység
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Folyamatosan figyelemmelkíséri a piac (kereslet, versenytársak, beszerzési források)
alakulását
Profiljának/lehetőségeinek megfelelően alkalmazza a hagyományos és az eladáshelyi
reklámeszközöket, akciókat
Ápolja a külső és belső kapcsolatokat (PR, részt vesz vásárokon, kiállításokon)
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C A folyamatos piackutatás jelentősége, módjai
C A fogyasztói szokások felmérésének módszerei
C A piackutatás módszerei
C A piac elemzésének módszerei
B A piacszegmentálás módszerei
C A reklámtevékenység megtervezésének szempontjai, folyamata
B A reklám- és értékesítési akciók szervezésének szempontjai, folyamata
B Az értékesítést ösztönző módszerek
B A külső/belső PR
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Köznyelvi olvasott szöveg megértése
4
Köznyelvi beszédkészség
4
Szakmai olvasott szöveg megértése
Személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
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Társas kompetenciák:
Közérthetőség
Hatékony kérdezés készsége
Visszacsatolási készség
Udvariasság
Módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Nyitott hozzáállás
Eredményorientáltság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0003-06 Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Meghatározza a beszerzendő áru/berendezés/eszköz/nyomtatvány mennyiségét és
választékát
Kiválasztja a számára legkedvezőbb beszerzési forrásokat, és megköti a szerződést,
megrendel
Ellenőrzi a számlát, kiegyenlíti az áru/göngyöleg/berendezés/eszköz ellenértékét
Gazdálkodik a készlettel
Banki/postai tranzakciókat végez
Következtetéseket von le gazdálkodására vonatkozóan a könyveléstől kapott
információk és/vagy az általa végzett alapvető gazdasági számítások elvégzése után
Kialakítja a fogyasztói árat
Irányítja, szervezi, ellenőrzi a kereskedelmi egység tevékenységét
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Az áruforgalmi folyamat szakaszai
B A beszerzendő termékkör meghatározásának szempontjai
B A beszerzési források kiválasztásának szempontjai
B A szerződéskötéshez kapcsolódó szabályok, előírások
A
Az árurendelés módjai és befolyásoló tényezői
A
Az ellenérték kiegyenlítésének módjai
B A készletgazdálkodás fogalma, szerepe, hatása az eredményre
C Az árkialakítási stratégiák
A
Az árkialakítás szabályai
C Az elosztási csatornák megválasztásának stratégiai és menedzselési szempontjai
B A kereskedelmi munka hatékony megszervezésének szempontjai
A munkafolyamatok meghatározása, az azokért felelős munkatársak kiválasztásának
B
szempontjai
A munkakörök kialakításának, átszervezésének, a munkaköri leírások elkészítésének
B
szabályai
C Vezetési módszerek, a vezetői munka szakaszai
C Az üzleti tárgyalás megtervezésének lépései, a lebonyolítás szabályai
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B
C
C
B
B
C
B
C
C

Az üzleti élet protokollszabályai
A befektetett és a forgóeszközök körébe tartozó vagyontárgyak
A saját és az idegen források
Az eredmény keletkezésének folyamata
Az eredmény nagyságát befolyásoló tényezők
Az eredménykimutatás és a mérleg adatainak értelmezése
A legfontosabb adónemek, járulékok
A forgalom-alakulás, a gazdálkodás értékeléséhez szükséges alapvető statisztikai
elemzési módszerek
A kiszámított/könyvelőtől kapott adatok értelmezése, értékelése, felhasználása a
döntésekben

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Elemi számolási készség
4
Szakmai íráskészség, fogalmazás írásban
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Pontosság
Döntésképesség
Társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Stressztűrő képesség
Irányítási készség
Motiváló készség
Határozottság
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Eredményorientáltság
Következtetési képesség
Problémaelemzés, -feltárás
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0004-06 Az áruforgalom lebonyolítása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Előkészíti a raktárat/árumozgató eszközöket az áru fogadására, előkészíti a
visszaszállítandó göngyöleget és a visszárut
Átveszi mennyiségileg és minőségileg az árut/göngyöleget/berendezést/eszközt,
elvégzi a hibás teljesítésből adódó teendőket
Ellenőrzi az áruhoz előírás szerint csatolandó dokumentumok meglétét,
szabályszerűségüket.
Készletre veszi az árut
Az áru jellegének/előírásoknak megfelelően gondoskodik az áru minőségének és a
mennyiségének megóvásáról
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Leltárt készít/és közreműködik a leltározásban
Előkészíti az árut értékesítésre, és folyamatosan gondoskodik az áru szakmai
szabályok/arculat szerinti kihelyezéséről, az árak feltüntetéséről, az árjelzés
ellenőrzéséről
Fogadja a vevőt, és megismeri a vevő igényeit
Bemutatja az árut a vevőnek, és tájékoztatja az áruval kapcsolatos szolgáltatásokról
Áruajánlással segíti a vevőt a vásárlási döntésben
Elszámolja az ellenértéket, kezeli a pénztárgépet, számlát készít
Készpénzzel és készpénzkímélő módon fizettet
Átadja az árut a vevőnek, a vevő igényétől, az arculati jellemzőktől és az áru jellegétől
függően becsomagolja az árut
Intézi a fogyasztói reklamációkat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A
Az áruátvételnél használt eszközök működése, kezelése
A
Az áruátvétel folyamata, szempontjai, igazolása
C Árurendszerek
B A szabványosítás, a szabvány fogalma, szerepe
B A minőség, minőségbiztosítás jelentősége, szerepe, a minőségre ható tényezők
A
Az áru jellegének megfelelő raktározási módok, szabályok
B Az egyes árucsoportok, áruféleségek jellemzői, minőségi követelményei
B Az áruelőkészítés menete, az előkészítésre vonatkozó szabályok, előírások
B Az árukihelyezés szabályai
A
Az árak feltüntetésére vonatkozó szabályok
B A leltározás menete, a leltáreredmény megállapítása
C A vásárlás indítékai, a vásárlási döntés folyamata
C Az értékesítési módok jellemzői, alkalmazásuk
B Az eladás folyamata a vevő fogadásától a vásárlás befejezéséig
A
A fizettetés módjai
B A fogyasztói érdekvédelem alapvető előírásai, a vevőreklamáció intézésének szabályai
B Az értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatások
A
A pénztárgépek használatának szabályai
B Az értékesítés során használt gépek, eszközök jellemzői, kezelésük szabályai
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Elemi számolási készség
3
Mennyiségérzék
5
Köznyelvi beszédkészség
4
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4
Szakmai nyelvi beszédkészség
4
Hallott szakmai szöveg megértése
Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Türelem
Megbízhatóság
Önállóság
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Kézügyesség
Testi erő
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Stressztűrő képesség
Meggyőző készség
Segítőkészség
Empatikus készség
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Helyzetfelismerés
Intenzív munkavégzés
Figyelem-megosztás
A környezet tisztán tartása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0005-06 A kereskedelmi egység szabályszerű működtetése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Betartja/betartatja a baleset-, munka-, tűzvédelmi, környezetvédelmi és
minőségirányítási szabályokat, higiéniai előírásokat
Betartja/betartatja a pénzelszámolási/pénzkezelési szabályokat
Betartja/betartatja a munkajogi szabályokat és a fogyasztói érdekvédelem előírásait
Eleget tesz az adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségeinek
Felveszi a szükséges jegyzőkönyveket és üzleti leveleket ír
Nyitja, zárja és üzemelteti az üzletet/telephelyet/szalont a biztonsági és vagyonvédelmi
előírásoknak megfelelően
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Baleset-, munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok, higiéniai előírások
C A különböző áru- és vagyonvédelmi rendszerek jellemzői
B Az áru- és vagyonvédelmi berendezések fajtái, használata
C Az egyes áruféleségekre vonatkozó forgalmazási, környezetvédelmi követelmények
A A pénzforgalom lebonyolításának módjai, szabályai
A A pénzkezelésre vonatkozó szabályok
B A számlázás, nyugtaadás szabályai
B A munkaviszony jogi szabályozása, a jelentési kötelezettségek betartásának szabályai
B A kereskedelmi egység működési rendjéhez kapcsolódó szabályok
B Áruforgalmi nyilvántartások, készletnyilvántartó programok
A Pénzforgalmi nyilvántartások
B Munkaügyi nyilvántartások
C A kereskedelmi, üzleti levelezés alapvető szabályai
B A kommunikációs eszközök, fénymásolók használati módja
C A számítógépek és perifériáik használata
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A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Olvasott szakmai szöveg megértése
1
Számítógép elemi szintű használata
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Megbízhatóság
Társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Helyzetfelismerés
Ismeretek helyén való alkalmazása
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Körültekintés, elővigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0406-06 Növényismeret és -kezelés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Vágott virágok, zöldek kezelését végzi (visszavágás, lelevelezés, vízberakás)
Cserepes növényeket gondoz (öntözés, tápoldatozás, tisztítás)
Előkészíti a növényeket, kellékeket virágkötészeti felhasználásra
Szaktanácsot ad a virágdíszek kiválasztásával kapcsolatban
Szaktanácsot ad a növényelhelyezésre, -ápolásra vonatkozóan
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Vágott virágok, vágott zöldek kezelési eljárásai
A Cserepes növények gondozása
B Kellékek előkészítése virágkötészeti felhasználásra
C A növények morfológiai tulajdonságai
B A növények fiziológiai tulajdonságai
A Dísznövények felismerése
A A növények felhasználási lehetőségei
D Élettani betegségek, kór- és kárképek felismerése
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4
Köznyelvi beszédkészség
5
Hallott szakmai szöveg megértése
3
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
5
Virágkötészeti kéziszerszámok, eszközök használata
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Személyes kompetenciák:
Látás
Önállóság
Precizitás
Szorgalom, igyekezet
Kézügyesség
Stabil kéztartás
Társas kompetenciák:
Közérthetőség
Segítőkészség
Hatékony kérdezés készsége
Módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelem-összpontosítás
Áttekintő képesség
Információgyűjtés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0407-06 Virágkötészet
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Csokrokat készít
Tűzött virágdíszeket készít
Koszorúkat készít
Alkalmi virágdíszeket készít
Díszítési feladatokat végez
Csomagolási feladatokat végez
Növény-összeültetéseket végez
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Csokrok készítésének technikái, szabályai
A Tűzött virágdíszek készítésének technikái, szabályai
A Koszorúk készítésének technikái, szabályai
A Alkalmi virágdíszek készítésének technikái, szabályai
B Díszítések készítésének technikái, szabályai
B Csomagolási technikák
C Növény-összeültetések készítésének technikái, szabályai
B Formák, vonalak
B Formai törvények
B Színtörvények
B Biológiai törvények
B Virágkötészet stílusai, művészeti irányzatai
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A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Olvasott szakmai szöveg megértése
5
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Mennyiségérzék
4
Kézírás
5
Virágkötészeti kéziszerszámok, eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Látás
Önállóság
Kézügyesség
Szorgalom, igyekezet
Precizitás
Stabil kéztartás
Döntésképesség
Tapintás
Elhivatottság, elkötelezettség
Társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Határozottság
Közérthetőség
Módszerkompetenciák:
Intenzív munkavégzés
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Körültekintés, elővigyázatosság
Eredményorientáltság
Tervezési képesség
A környezet tisztán tartása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0408-06 Térberendezés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Felméri a helyszínt
Megtervezi a virágdíszítést (növényanyag, kellékek, munkálatok, árak)
Látványtervet készít
Virágdíszeket kiszállít és elhelyez
Gondoskodik a virágdíszek fenntartásáról
Virágdíszeket bont és elszállít
Árkalkulációt végez
Elszámolja a szolgáltatás ellenértékét
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Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Esküvői virágdíszek
A Kegyeleti virágdíszek
A Ünnepi virágdíszek
A Belső terek tartós növénydíszítésének megoldásai
A Külső és belső terek alkalmi növénydíszítésének megoldásai
A Kirakatrendezés
B Műszaki és építészeti rajzok
B Helyszínrajz készítésének módjai
B Makettek, installációk tervezése, készítése
B Virágdíszek sematikus rajzi megjelenítése
B Látványterv rajzolásának szabályai
A Virágdísz tervezése stílusosan
A Virágdísz tervezése az alkalomnak megfelelően
A A virágdíszek tervezése harmonikus összhatásban
A Növényanyag, kellékek összeállítása
A Árkalkuláció készítésének elvei, menete
A A szolgáltatás ellenértékének megállapítása, elszámolása
A A virágdíszek elszállítása, helyszíni elhelyezése
B A virágdíszek fenntartásának, ápolásának módjai, technikái
C A virágdíszítés lebontása, elszállítása
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2
ECDL 6. m. Prezentáció
3
Mennyiségérzék
4
Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése
4
Helyszínrajz készítése
4
Szabadkézi rajzolás
1
Elemi szintű számítógéphasználat
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Kézügyesség
Térlátás
Megbízhatóság
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Térérzékelés
Rajzeszközök használata
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Társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Közérthetőség
Kapcsolatteremtő készség
Kommunikációs rugalmasság
Fogalmazó készség
Nyelvhelyesség
Meggyőzőkészség
Módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Körültekintés, elővigyázatosság
Eredményorientáltság
Tervezés
A környezet tisztán tartása
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A 33 215 01 0000 00 00 azonosító számú, Virágkötő, -berendező, virágkereskedő
megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0001-06
A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése
0002-06
Marketingtevékenység
0003-06
Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése
0004-06
Az áruforgalom lebonyolítása
0005-06
A kereskedelmi egység szabályszerű működtetése
0406-06
Növényismeret és -kezelés
0407-06
Virágkötészet
0408-06
Térberendezés
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8. A képzés szerkezete
A 33 215 01 0000 00 00 azonosító számú, Virágkötő, -berendező, virágkereskedő megnevezésű
szakképesítés időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

334/1.0/0407-06

10

334/4.0/0004-06

334/1.0/000506
334/1.0/000406

334/3.0/0004-06

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

334/1.0/0406-06

Hetek száma

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

334/2.0/004-06

334/3.0/0005-06

1
2
3
4
5
6
7
8
9

334/2.0/0005-06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező
kitölteni új tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező
tananyagegységek időkeretének növelésével. Az X-el jelölt sávok a heti két
testnevelés és egy osztályfőnöki órát tartalmazzák.
Új tananyagegységek lehetnek:
– a 2450-06 azonosító számú, „Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés”
megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegység
További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
Kötelező nyári gyakorlat: 140 óra
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

334/1.0/0001-06
334/2.0/0001-06

334/1.0/0002-06

334/1.0/0003-06
334/3.0/0003-06
334/4.0/0003-06
334/2.0/0003-06

334/5.0/0408-06

334/4.0/0408-06

334/1.0/0408-06

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

334/2.0/0408-06
334/3.0/0408-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező
kitölteni új tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező
tananyagegységek időkeretének növelésével. Az X-el jelölt sávok a heti két
testnevelés és egy osztályfőnöki órát tartalmazzák.
Új tananyagegységek lehetnek:
– a 2450-06 azonosító számú, „Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés”
megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegység
További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

A 33 215 01 0000 00 00 azonosító számú, Virágkötő, -berendező, virágkereskedő megnevezésű
szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

megnevezése

1
2
3
4

334/1.0/0001-06
334/2.0/0001-06
334/1.0/0002-06
334/1.0/0003-06

5

334/2.0/0003-06

6
7
8
9
10

334/3.0/0003-06
334/4.0/0003-06
334/1.0/0004-06
334/2.0/0004-06
334/3.0/0004-06

11

334/4.0/0004-06

12
13

334/1.0/0005-06
334/2.0/0005-06

14

334/3.0/0005-06

15
16
17
18
19
20
21

334/1.0/0406-06
334/1.0/0407-06
334/1.0/0408-06
334/2.0/0408-06
334/3.0/0408-06
334/4.0/0408-06
334/5.0/0408-06

Vállalkozási ismeretek
Vállalkozások gazdálkodása
Marketing ismeretek
Áruforgalom tervezése
Az áruforgalmi tevékenység
eredményessége
Forgalom- és eredményelemzés
Vezetési ismeretek
Általános áruismeret
Áruforgalmi ismeretek
Áruforgalmi gyakorlat
a 33 215 01 0000 00 00
Virágkötő, -berendező,
virágkereskedő szakképesítés
szakmai és vizsgakövetelményeit
Üzleti levelezés
Jogszabályok alkalmazása
Pénzforgalmi és nyilvántartási
rendszerek
Dísznövényismeret
Virágkötészet
Térberendezés
Tervkészítés
Művészeti ismeretek
Műszaki és építészeti ismeretek
Rajz
Mindösszesen óra:

elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

összes

16
32
32
17

28
20
48
0

0
0
0
0

44
52
80
17

15

0

0

15

0
16
12
60
0

0
0
0
0
0

48
0
0
21
84

48
16
12
81
84

0

0

21

21

0
54

22
14

0
0

22
68

0

36

0

36

144
126
80
32
48
32
0
716

0
0
0
0
0
0
0
168

126
180
160
0
0
64
112
816

270
306
240
32
48
96
112
1700

Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak
számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

9.

A szakképesítés/elágazások vizsgáztatási követelményei
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az utolsó szakképző évfolyam elvégzését tanúsító bizonyítvány.
A 8. vizsgarész megkezdésének feltétele a vizsgarészben meghatározott témában, minimum10,
maximum 30 oldal terjedelemben elkészített szakdolgozat beadása a vizsgát megelőzően 30
nappal.
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A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0001-06 A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Megadott feltételek alapján a vállalkozási forma kiválasztása, indításának,
működtetésének, átszervezésének megtervezése, működésének elemzése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0002-06 Marketingtevékenység

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A piackutatás módszereinek és a marketing tevékenység eszközeinek bemutatása
megadott célok és feltételek alapján
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0003-06 Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A forgalom/árbevétel és a költségek alakulásának hatása az eredményre. A készlet, létszám-, bérgazdálkodás elemzése a vállalati eredményre gyakorolt hatásuk
szempontjából
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0004-06 Az áruforgalom lebonyolítása
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Az áruk átvételének, elhelyezésének, nyilvántartásba vételének, tárolásának,
értékesítésének menete, eljárásai, szabályai
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
19

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0005-06 A kereskedelmi egység szabályszerű működtetése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A kereskedelmi egységek működésére vonatkozó jogszabályi előírások ismertetése
és értelmezése, a kereskedelmi gyakorlatban való alkalmazása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A
kereskedelmi
egységekben
formanyomtatványok kitöltése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc

használt

bizonylatok

elkészítése,

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 60%
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0406-06 Növényismeret és -kezelés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A növényismereti jegyzékben felsorolt növények felismerése, megnevezése kettős
nevezéktannal (30 db)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Vágott virágok, cserepes növények, virágkötészeti anyagok kezelése, előkészítése
virágkötészeti felhasználásra és értékesítésre
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Az egyes dísznövénycsoportok jellemzése, felhasználása a virágkötészetben
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 30%
2. feladat 30%
3. feladat 40%
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7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0407-06 Virágkötészet
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Virágdísz készítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Az egyes virágdíszek jellemzése, típusai, készítési technikái. A virágkötészet
törvényszerűségeinek ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 60%
2. feladat 40%
8. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0408-06 Térberendezés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elkészített virágdíszek elhelyezése belső térben (előre megtervezett és elkészített
installációk segítségével)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 300 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Egy külső vagy belső tér dekorációs tervét tartalmazó, előzetesen elkészített
szakdolgozat megvédése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
A különböző virágdíszítések jellemzői. A térberendezés törvényszerűségeinek
ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 60%
2. feladat 20%
3. feladat 20%
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A szakmai vizsga értékelése %-osan
A 33 215 01 0000 00 00 azonosító számú, Virágkötő, -berendező, virágkereskedő
megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek, és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 5
3. vizsgarész: 5
4. vizsgarész: 5
5. vizsgarész: 5
6. vizsgarész: 20
7. vizsgarész: 20
8. vizsgarész: 30
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
Mentesül az adott vizsgarész letétele alól az a vizsgázó, aki országos (szakmai, illetőleg
tantárgyi) tanulmányi versenyen a versenykiírásban meghatározott teljesítményt eléri.
Ilyen esetben az osztályzatot a súlyozás figyelembevételével a vizsgarészenként elért %os teljesítmények átlaga szerint, a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási
rendjéről szóló hatályos rendelet alapján kell megállapítani.
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
10.

Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a Virágkötő, berendező, virágkereskedő szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás
felméréséhez” c. dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
A 33 215 01 0000 00 00 azonosító számú, Virágkötő, -berendező, virágkereskedő megnevezésű
szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
a 33 215 01 0000 00 00 Virágkötő, -berendező, virágkereskedő szakképesítés szak
A tananyagelem azonosítója:
334/1.1/0001-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalkozási formák közös és sajátos jellemzői, a közöttük való választás
szempontjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A lehetőségei szerint kiválasztott vállalkozási formában vállalkozást hoz létre
Szükség szerint gondoskodik vállalkozásának átszervezéséről, megszüntetéséről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A vállalkozási formák jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az egyéni és társas vállalkozások fő jellemzői, alapításának, megszűnésének jogi
körülményei, a cégképviselet. Az egyes vállalkozási formák közötti választás szempontjai.
Az okmányirodák és a cégbíróság feladatai.
A vállalkozások alapításával és megszűnésével kapcsolatos adatszolgáltatási
kötelezettségek, kapcsolatuk hatóságokkal, pénzintézettel.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.2/0001-06
A tananyagelem megnevezése:
A vállalkozási formák alapításának és megszüntetésének gyakorlati teendői
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a piaci viszonyokat, és dönt vállalkozása profiljáról
A lehetőségei szerint kiválasztott vállalkozási formában vállalkozást hoz létre
Szükség szerint gondoskodik vállalkozásának átszervezéséről, megszüntetéséről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A vállalkozás létrehozásának gyakorlati feladatai
D típus A vállalkozás átszervezésének formái, gyakorlati teendői
D típus A vállalkozás megszüntetésének formái, gyakorlati teendői
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi olvasott szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Szakmai olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 100%
A képzési helyszín jellege:
Taniroda
Képzési idő:
7 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyéni és társas vállalkozások jogszabályi hátterének értelmezése, piaci információk
birtokában alapításának és megszűnésének gyakorlati teendői.
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.3/0001-06
A tananyagelem megnevezése:
A vállalkozás működtetéséhez szükséges tárgyi feltételek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beszerzi az üzlet (telephely, szalon) működéséhez szükséges engedélyeket
Kialakítja az üzlet (telephely, szalon) külső/belső környezetét/arculatát
Gazdálkodik a rendelkezésre álló erőforrásokkal
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A telephely kiválasztásának szempontjai
D típus A telephely külső/belső arculata kialakításának szempontjai
C típus Az áru- és vagyonvédelem biztosításának módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tevékenységformának megfelelő telephely kiválasztásának üzleti szempontjai és az ehhez
integrálható felszerelési, berendezési tárgyak, áru- és vagyonvédelmi eszközök.
Az alapterület kihasználtsága.
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.4/0001-06
A tananyagelem megnevezése:
A tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek biztosításával kapcsolatos gyakorlati
teendők
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beszerzi az üzlet (telephely, szalon) működéséhez szükséges engedélyeket
Kialakítja az üzlet (telephely, szalon) külső/belső környezetét/arculatát
Biztosítja a berendezések és eszközök működőképességét, szükség szerinti fejlesztését
Gondoskodik az áru- és vagyonvédelemről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek kialakítása
C típus Az áru- és vagyonvédelem biztosításának módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi olvasott szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Szakmai olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 50%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Taniroda
Képzési idő:
7 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Adott feltételek mellett a vállalkozás telephelyének kiválasztása indoklással.
A felszerelési és berendezési tárgyak beszerzési lehetőségei, a vállalkozás külső és belső
képének kialakítása üzleti és biztonsági előírásokat is figyelembe véve.

26

5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.5/0001-06
A tananyagelem megnevezése:
A vállalkozás működtetésének személyi feltételei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megállapítja a szükséges létszámot és munkaköröket
A kiválasztott alkalmazottal lefolytatja a béralkut, és elvégzi a munkaviszony létesítéséhez
kapcsolódó feladatokat
Gazdálkodik a rendelkezésre álló erőforrásokkal
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A szükséges létszám és munkakörök megállapításának szempontjai
B típus A humánerőforrás-gazdálkodás szerepe, feladatai
C típus A munkaszerződések megkötésére, felbontására vonatkozó előírások, szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tevékenységformának megfelelő munkakörök kialakításának üzleti szempontjai, a
hatékony létszám és bérgazdálkodás szempontjai, mutatószámai. A számított és kapott
mutatószámokból levonható következtetések, döntési alternatívák.
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6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.6/0001-06
A tananyagelem megnevezése:
A vállalkozás személyi feltételeinek biztosításával kapcsolatos gyakorlati teendők
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megállapítja a szükséges létszámot és munkaköröket
A kiválasztott alkalmazottal lefolytatja a béralkut, és elvégzi a munkaviszony létesítéséhez
kapcsolódó feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A munkatársak kiválasztásának folyamata, a béralku lefolytatása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi olvasott szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Szakmai olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 60%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Taniroda
Képzési idő:
14 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkakörök megtervezése adott feltételek esetén. Munkaköri leírások elkészítése,
munkaerőfelvétel és a munkaviszony létesítéséhez, illetve megszüntetéséhez kapcsolódó
gyakorlati teendők elvégzése.
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

2. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/2.1/0001-06
A tananyagelem megnevezése:
A kereskedelmi vállalkozások erőforrásai és vagyona
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gazdálkodik a rendelkezésre álló erőforrásokkal
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Pénzügyi, számviteli alapfogalmak
B típus A vagyonmérleg és az eredménykimutatás adatainak értelmezése, felhasználása a
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
5 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vállalkozások erőforrásai és szerkezetük, a vállalkozás vagyona, a vagyon tagolása a
számviteli törvény által előírt mérlegtételek alapján.
A mérleg szerkezete és a mérlegadatokból levonható következtetések, döntési alternatívák.
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/2.2/0001-06
A tananyagelem megnevezése:
A vállalkozások nyereségérdekeltsége, az eredmény keletkezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gazdálkodik a rendelkezésre álló erőforrásokkal
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Pénzügyi, számviteli alapfogalmak
B típus A vagyonmérleg és az eredménykimutatás adatainak értelmezése, felhasználása a
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
5 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az eredmény keletkezése a számviteli törvény által előírt szabályok alapján, az adatokból
levonható következtetések, döntési alternatívák. Az eredmény szerkezete, a vállalkozások
nyereségképzésének folyamata.
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/2.3/0001-06
A tananyagelem megnevezése:
A vállalkozások tevékenységének elemzése, a mutatószámok alkalmazása, a
likviditás figyelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gazdálkodik a rendelkezésre álló erőforrásokkal
Megállapítja a szükséges létszámot és munkaköröket
A kiválasztott alkalmazottal lefolytatja a béralkut, és elvégzi a munkaviszony létesítéséhez
kapcsolódó feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Pénzügyi, számviteli alapfogalmak
C típus A finanszírozás lehetőségei, a likviditás fenntartásának módjai
B típus A vagyonmérleg és az eredménykimutatás adatainak értelmezése, felhasználása a
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Írásos elemzések készítése 30%
Tesztfeladat megoldása 30%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az árbevétel alakulását meghatározó tényezők, a beszerzési ár szerepe, az árrés alakulását
befolyásoló tényezők, a költségek csoportosítása, a költségek alakulására ható tényezők.
A költségszámítás alapjai, a költséghelyi elszámolás, profitcenter-számítás.
A hatékonyság, a jövedelmezőség elemzése, fizetőképesség (likviditás) elemzése, cash
flow elemzés.
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/2.4/0001-06
A tananyagelem megnevezése:
A vállalkozások finanszírozási formái
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Biztosítja a belső és külső forrásokat a vállalkozáshoz
Gazdálkodik a rendelkezésre álló erőforrásokkal
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Pénzügyi, számviteli alapfogalmak
C típus A finanszírozás lehetőségei, a likviditás fenntartásának módjai
C típus A belső és külső források biztosításának lehetőségei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Tesztfeladat megoldása 40%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A finanszírozás lényege. A vállalkozás tőkeszükségletét befolyásoló tényezők és a
finanszírozás lehetőségei, jellemzői, a finanszírozási formák közötti választás üzleti
szempontjai.
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/2.5/0001-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzleti terv jelentősége, fejezetei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja/összeállíttatja az üzleti tervet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az üzleti terv tartalma, felépítése
C típus A finanszírozás lehetőségei, a likviditás fenntartásának módjai
B típus A vagyonmérleg és az eredménykimutatás adatainak értelmezése, felhasználása a
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az üzleti terv jelentősége, készítésének szükségessége, lehetséges fejezetei, szerkezete.
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6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/2.6/0001-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzleti terv készítésének folyamata, az üzleti terv összeállítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a piaci viszonyokat, és dönt vállalkozása profiljáról
Összeállítja/összeállíttatja az üzleti tervet
A lehetőségei szerint kiválasztott vállalkozási formában vállalkozást hoz létre
Biztosítja a belső és külső forrásokat a vállalkozáshoz
Kialakítja az üzlet (telephely, szalon) külső/belső környezetét/arculatát
Megállapítja a szükséges létszámot és munkaköröket
Gazdálkodik a rendelkezésre álló erőforrásokkal
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A vállalkozási formák jellemzői
C típus A belső és külső források biztosításának lehetőségei
C típus A telephely kiválasztásának szempontjai
D típus A telephely külső/belső arculata kialakításának szempontjai
C típus A szükséges létszám és munkakörök megállapításának szempontjai
C típus A tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek kialakítása
C típus A finanszírozás lehetőségei, a likviditás fenntartásának módjai
B típus A vagyonmérleg és az eredménykimutatás adatainak értelmezése, felhasználása a
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 40%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 60%
A képzési helyszín jellege:
Taniroda
Képzési idő:
20 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mikro-, illetve kisvállalkozás üzleti tervének elkészítése.
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

3. TANANYAGEGYSÉG

334/1.0/0002-06

azonosítója

Marketing ismeretek

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

334/1.1/0002-06
334/1.2/0002-06
334/1.3/0002-06
334/1.4/0002-06
334/1.5/0002-06
334/1.6/0002-06
334/1.7/0002-06
334/1.8/0002-06
334/1.9/0002-06
334/1.10/0002-06
334/1.11/0002-06
334/1.12/0002-06
334/1.13/0002-06
334/1.14/0002-06
334/1.15/0002-06
334/1.16/0002-06
334/1.17/0002-06
334/1.18/0002-06
334/1.19/0002-06
334/1.20/0002-06
334/1.21/0002-06
334/1.22/0002-06

4
3
0
3
0
4
0
0
0
0
3
4
0
0
3
4
0
0
2
2
0
0

0
0
4
0
4
0
4
2
5
4
0
0
4
4
0
0
6
3
0
0
4
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.1/0002-06
A tananyagelem megnevezése:
A marketing alapfogalmai - a kereskedelmi marketing sajátosságai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Folyamatosan figyelemmel kíséri a piac (kereslet, versenytársak, beszerzési források)
alakulását
Profiljának/lehetőségeinek megfelelően alkalmazza a hagyományos és az eladáshelyi
reklámeszközöket, akciókat
Ápolja a külső és belső kapcsolatokat (PR, részt vesz vásárokon, kiállításokon)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A folyamatos piackutatás jelentősége, módjai
C típus A fogyasztói szokások felmérésének módszerei
C típus A piackutatás módszerei
C típus A piac elemzésének módszerei
B típus A piacszegmentálás módszerei
C típus A reklámtevékenység megtervezésének szempontjai, folyamata
B típus A reklám és értékesítési akciók szervezésének szempontjai, folyamata
B típus A külső/belső PR
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Hatékony kérdezés készsége
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A marketing kialakulása, történetének áttekintése, jelentősége, alapfogalmai, defíniciói.
A kereskedelem funkciói, folyamatos változások, tendenciák a kereskedelemben: a
keresekedelmi egység mérete, típusa, műszaki, technikai, számítástechnikai felszereltsége,
áruválaszték változása, növekedése.
A kereskedelmi marketing specifikációi, sajátosságai: vállalati filozófia, stratégiai
menedzsment, marketingmix.
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.2/0002-06
A tananyagelem megnevezése:
A vásárlói magatartás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Folyamatosan figyelemmel kíséri a piac (kereslet, versenytársak, beszerzési források)
alakulását
Profiljának/lehetőségeinek megfelelően alkalmazza a hagyományos és az eladáshelyi
reklámeszközöket, akciókat
Ápolja a külső és belső kapcsolatokat (PR, részt vesz vásárokon, kiállításokon)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A fogyasztói szokások felmérésének módszerei
C típus A reklámtevékenység megtervezésének szempontjai, folyamata
B típus Az értékesítést ösztönző módszerek
B típus A külső/belső PR
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi olvasott szöveg megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Visszacsatolási készség
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vásárlói magatartást befolyásoló, meghatározó tényezők, ezek fontosságának szerepe. A
vásárlói döntések folyamata, a vásárló adottságai, a vásárlói magatartást befolyásoló egyéb
fontos tényezők, a vásárlói döntések típusai.
A vásárlói magatartás megnyilvánulásai és a vásárlói típusok.
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.3/0002-06
A tananyagelem megnevezése:
A vásárlói magatartás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Folyamatosan figyelemmel kíséri a piac (kereslet, versenytársak, beszerzési források)
alakulását
Profiljának/lehetőségeinek megfelelően alkalmazza a hagyományos és az eladáshelyi
reklámeszközöket, akciókat
Ápolja a külső és belső kapcsolatokat (PR, részt vesz vásárokon, kiállításokon)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A fogyasztói szokások felmérésének módszerei
C típus A reklámtevékenység megtervezésének szempontjai, folyamata
B típus Az értékesítést ösztönző módszerek
B típus A külső/belső PR
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi olvasott szöveg megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Visszacsatolási készség
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 40%
Írásos elemzések készítése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanbolt
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vásárlói magatartást befolyásoló, meghatározó tényezők, ezek fontosságának szerepe. A
vásárlói döntések folyamata, a vásárló adottságai, a vásárlói magatartást befolyásoló egyéb
fontos tényezők, a vásárlói döntések típusai.
A vásárlói magatartás megnyilvánulásairól, a vásárlói típusok aktív megfigyeléséről rövid
írásbeli elemzés, összefoglalás a tanboltban szerzett tapasztalatok alapján.

38

4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.4/0002-06
A tananyagelem megnevezése:
A vásárlói típusok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Folyamatosan figyelemmel kíséri a piac (kereslet, versenytársak, beszerzési források)
alakulását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A folyamatos piackutatás jelentősége, módjai
C típus A fogyasztói szokások felmérésének módszerei
B típus A reklám és értékesítési akciók szervezésének szempontjai, folyamata
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Nyitott hozzáállás
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Rugalmasság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Visszacsatolási készség
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 60%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanbolt
Kereskedelmi egység
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vásárlók aktív megfigyelése tanbolti környezetben.
Az egyes vásárlói típusok /ár, akciók, aktivitás, márkához való viszony, személyiségi
jegyek, termékcsoporttal kapcsolatos beállítódás, szociodemográfiai jellemzők, a vásárlói
magatartás adatai stb. szempontjából/ felismerése, megismerése.
A tapasztalatok megbeszélése.
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.5/0002-06
A tananyagelem megnevezése:
A vásárlói típusok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Folyamatosan figyelemmel kíséri a piac (kereslet, versenytársak, beszerzési források)
alakulását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A folyamatos piackutatás jelentősége, módjai
C típus A fogyasztói szokások felmérésének módszerei
B típus A reklám és értékesítési akciók szervezésének szempontjai, folyamata
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Nyitott hozzáállás
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Rugalmasság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Visszacsatolási készség
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 60%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
Üzemlátogatás egy kereskedelmi egységben
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vásárlók aktív megfigyelése valós körülmények között - kereskedelmi egységben:
az egyes vásárlói típusok /ár, akciók, aktivitás, márkához való viszony, személyiségi
jegyek, termékcsoporttal kapcsolatos beállítódás, szociodemográfiai jellemzők, a vásárlói
magatartás adatai stb. szempontjából/ felismerése, megismerése.
A tapasztalatok összegző megbeszélése.
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6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.6/0002-06
A tananyagelem megnevezése:
A piackutatás - a piac megismerésének módszere
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Folyamatosan figyelemmel kíséri a piac (kereslet, versenytársak, beszerzési források)
alakulását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A folyamatos piackutatás jelentősége, módjai
C típus A fogyasztói szokások felmérésének módszerei
C típus A piackutatás módszerei
C típus A piac elemzésének módszerei
B típus A piacszegmentálás módszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi olvasott szöveg megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A piackutatás jelentősége, főbb jellemzői, fajtái. A piackutatás folyamata, előkészítése,
felépítése. A primer és szekunder információk. A piackutatás alanyai.
A megfigyelés és a kísérletek. A pickutatásból nyert adatok ellenőrzése, feldolgozása,
elemzése, értékelése.
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7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.7/0002-06
A tananyagelem megnevezése:
A piackutatás - a piac megismerésének módszere
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Folyamatosan figyelemmel kíséri a piac (kereslet, versenytársak, beszerzési források)
alakulását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A folyamatos piackutatás jelentősége, módjai
C típus A fogyasztói szokások felmérésének módszerei
C típus A piackutatás módszerei
C típus A piac elemzésének módszerei
B típus A piacszegmentálás módszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi olvasott szöveg megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Kereskedelmi egység
Tanbolt
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A piackutatás jelentősége, főbb jellemzői, fajtái. A piackutatás folyamata, előkészítése,
felépítése. A primer és szekunder információk. A piackutatás alanyai.
A megfigyelés és a kísérletek. A piackutatásból nyert adatok ellenőrzése, feldolgozása,
elemzése, értékelése. Megadott szempontok szerinti megfigyelések a tanboltban, ezek
elemzése, értékelése.
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8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.8/0002-06
A tananyagelem megnevezése:
A piackutatás - a piac megismerésének módszere
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Folyamatosan figyelemmel kíséri a piac (kereslet, versenytársak, beszerzési források)
alakulását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A folyamatos piackutatás jelentősége, módjai
C típus A fogyasztói szokások felmérésének módszerei
C típus A piackutatás módszerei
C típus A piac elemzésének módszerei
B típus A piacszegmentálás módszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi olvasott szöveg megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Utcai környezet
Képzési idő:
2 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A piackutatás jelentősége, főbb jellemzői, fajtái. A piackutatás folyamata, előkészítése,
felépítése. A primer és szekunder információk. A piackutatás alanyai.
A megfigyelés és a kísérletek. A piackutatásból nyert adatok ellenőrzése, feldolgozása,
elemzése, értékelése.
Megadott szempontok szerinti megfigyelések utcai környezetben, ezek elemzése,
értékelése.
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9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.9/0002-06
A tananyagelem megnevezése:
Piackutatás a gyakorlatban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Folyamatosan figyelemmel kíséri a piac (kereslet, versenytársak, beszerzési források)
alakulását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A folyamatos piackutatás jelentősége, módjai
C típus A fogyasztói szokások felmérésének módszerei
C típus A piackutatás módszerei
C típus A piac elemzésének módszerei
B típus A piacszegmentálás módszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi olvasott szöveg megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Rugalmasság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Hatékony kérdezés készsége
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 60%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanbolt
Kereskedelmi egység
Képzési idő:
5 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A piackutatásról szerzett ismeretek felhasználásával a piackutatási terv előkészítése,
felépítése a tanboltra vonatkozóan. Határozzák meg: miért, mit, kiket vizsgálnak, milyen
reprezentáció mellett, milyen módszerrel végzik a piackutatást.
A kiválasztott módszer alapján a kérdőívek, kérdéssorok elkészítése. A piackutatás
lebonyolítása. A piackutatás adatainak feldolgozása, elemzése, az erről szóló jelentés
elkészítése.

44

10. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.10/0002-06
A tananyagelem megnevezése:
Piackutatás a gyakorlatban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Folyamatosan figyelemmel kíséri a piac (kereslet, versenytársak, beszerzési források)
alakulását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A folyamatos piackutatás jelentősége, módjai
C típus A fogyasztói szokások felmérésének módszerei
C típus A piackutatás módszerei
C típus A piac elemzésének módszerei
B típus A piacszegmentálás módszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi olvasott szöveg megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Rugalmasság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Hatékony kérdezés készsége
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 60%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
A képzési helyszín jellege:
Üzemlátogatás egy kereskedelmi egységben
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A piackutatásról szerzett ismeretek felhasználásával a piackutatási terv előkészítése,
felépítése egy kiválasztott kereskedelmi egységre vonatkozóan.
Határozzák meg: miért, mit, kiket vizsgálnak, milyen reprezentáció mellett, milyen
módszerrel végzik a piackutatást.
A kiválasztott módszer alapján a kérdőívek, kérdéssorok elkészítése. A piackutatás
lebonyolítása. A piackutatás adatainak feldolgozása, elemzése, az erről szóló jelentés
elkészítése.
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11. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.11/0002-06
A tananyagelem megnevezése:
Marketingstratégia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Folyamatosan figyelemmel kíséri a piac (kereslet, versenytársak, beszerzési források)
alakulását
Profiljának/lehetőségeinek megfelelően alkalmazza a hagyományos és az eladáshelyi
reklámeszközöket, akciókat
Ápolja a külső és belső kapcsolatokat (PR, részt vesz vásárokon, kiállításokon)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A folyamatos piackutatás jelentősége, módjai
C típus A piac elemzésének módszerei
C típus A reklámtevékenység megtervezésének szempontjai, folyamata
B típus A reklám és értékesítési akciók szervezésének szempontjai, folyamata
B típus Az értékesítést ösztönző módszerek
B típus A külső/belső PR
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi olvasott szöveg megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kereskedelmi, üzleti terület megválasztására vonatkozó stratégiák (intenzív, extenzív
fejlesztés, innovációs stratégia, diverzifikációs stratégia).
Értékesítési formák alkalmazása; piackezelési, szegmentációs stratégiák (differenciálatlan,
differenciált, koncentrált, szelektív-differenciált).
Marketingstratégia a piac ösztönzésére (minőség, alacsony ár, stb.), kiterjedésére,
időzítésére.
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12. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.12/0002-06
A tananyagelem megnevezése:
Piacverseny - Verseny a piacon
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Folyamatosan figyelemmel kíséri a piac (kereslet, versenytársak, beszerzési források)
alakulását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A folyamatos piackutatás jelentősége, módjai
C típus A fogyasztói szokások felmérésének módszerei
C típus A piackutatás módszerei
C típus A piac elemzésének módszerei
B típus A piacszegmentálás módszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Verseny a piacon: termék-, szolgáltatás- és árpolitika. A termék fogalma, értéke,
termékkategóriák. A termékhez kapcsolódó szolgáltatások. Az ár és az árpoltika fogalma,
az árak kialakítását meghatározó, befolyásoló tényezők, az árstratégia.
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13. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.13/0002-06
A tananyagelem megnevezése:
Marketingstratégia a gyakorlatban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Folyamatosan figyelemmel kíséri a piac (kereslet, versenytársak, beszerzési források)
alakulását
Profiljának/lehetőségeinek megfelelően alkalmazza a hagyományos és az eladáshelyi
reklámeszközöket, akciókat
Ápolja a külső és belső kapcsolatokat (PR, részt vesz vásárokon, kiállításokon)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A folyamatos piackutatás jelentősége, módjai
C típus A piac elemzésének módszerei
C típus A reklámtevékenység megtervezésének szempontjai, folyamata
B típus A reklám és értékesítési akciók szervezésének szempontjai, folyamata
B típus Az értékesítést ösztönző módszerek
B típus A külső/belső PR
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi olvasott szöveg megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Termékek sikeres, valamint kevésbé hatékony marketingstratégiájának elemzése,
feldolgozása. Egy elképzelt termék vagy szolgáltatás piaci bevezetésének megtervezése,
kidolgozása.
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14. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.14/0002-06
A tananyagelem megnevezése:
Marketingstratégia a gyakorlatban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Folyamatosan figyelemmel kíséri a piac (kereslet, versenytársak, beszerzési források)
alakulását
Profiljának/lehetőségeinek megfelelően alkalmazza a hagyományos és az eladáshelyi
reklámeszközöket, akciókat
Ápolja a külső és belső kapcsolatokat (PR, részt vesz vásárokon, kiállításokon)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A folyamatos piackutatás jelentősége, módjai
C típus A piac elemzésének módszerei
C típus A reklámtevékenység megtervezésének szempontjai, folyamata
B típus A reklám és értékesítési akciók szervezésének szempontjai, folyamata
B típus Az értékesítést ösztönző módszerek
B típus A külső/belső PR
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi olvasott szöveg megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 70%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Termékek sikeres, valamint kevésbé hatékony marketingstratégiájának elemzése,
feldolgozása. Egy elképzelt termék vagy szolgáltatás piaci bevezetésének megtervezése,
számítógép segítségével történő kidolgozása.
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15. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.15/0002-06
A tananyagelem megnevezése:
Marketingkommunikáció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Profiljának/lehetőségeinek megfelelően alkalmazza a hagyományos és az eladáshelyi
reklámeszközöket, akciókat
Ápolja a külső és belső kapcsolatokat (PR, részt vesz vásárokon, kiállításokon)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A reklámtevékenység megtervezésének szempontjai, folyamata
B típus A reklám és értékesítési akciók szervezésének szempontjai, folyamata
B típus Az értékesítést ösztönző módszerek
B típus A külső/belső PR
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi olvasott szöveg megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Nyitott hozzáállás
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A marketingkommunikáció és a kommunikáció kapcsolata.
A reklám és a reklám története, fajtái, előnyei, hátrányai, reklámpszichológiai
alapfogalmak. A reklám tervezése. A PR, külső/belső kapcsolatok, kommunikációs
formák. Az egységes vállalati arculat.
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16. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.16/0002-06
A tananyagelem megnevezése:
A reklám és a PR
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Profiljának/lehetőségeinek megfelelően alkalmazza a hagyományos és az eladáshelyi
reklámeszközöket, akciókat
Ápolja a külső és belső kapcsolatokat (PR, részt vesz vásárokon, kiállításokon)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A reklámtevékenység megtervezésének szempontjai, folyamata
B típus A reklám és értékesítési akciók szervezésének szempontjai, folyamata
B típus Az értékesítést ösztönző módszerek
B típus A külső/belső PR
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi olvasott szöveg megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Nyitott hozzáállás
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A különböző reklámfajtákra, -típusokra, reklámeszköz csoportokra (vizuális, auditív,
audiovizuális és egyéb reklámeszközök, a vásárlásösztönzés módszerei) példák, minták
gyűjtése, feldolgozása, elemzése.
PR-eszközökre példák, minták gyűjtése, feldolgozása, elemzése.
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17. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.17/0002-06
A tananyagelem megnevezése:
A reklám és a PR
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Profiljának/lehetőségeinek megfelelően alkalmazza a hagyományos és az eladáshelyi
reklámeszközöket, akciókat
Ápolja a külső és belső kapcsolatokat (PR, részt vesz vásárokon, kiállításokon)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A reklámtevékenység megtervezésének szempontjai, folyamata
B típus A reklám és értékesítési akciók szervezésének szempontjai, folyamata
B típus Az értékesítést ösztönző módszerek
B típus A külső/belső PR
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi olvasott szöveg megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Nyitott hozzáállás
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Elemzés készítése tapasztalatokról 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az internet segítségével a különböző reklámfajtákra, -típusokra, reklámeszköz-csoportokra
példák, minták gyűjtése, feldolgozása, elemzése. PR-eszközökre példák, minták gyűjtése,
feldolgozása, elemzése.
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18. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.18/0002-06
A tananyagelem megnevezése:
A reklám és a PR
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Profiljának/lehetőségeinek megfelelően alkalmazza a hagyományos és az eladáshelyi
reklámeszközöket, akciókat
Ápolja a külső és belső kapcsolatokat (PR, részt vesz vásárokon, kiállításokon)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A reklámtevékenység megtervezésének szempontjai, folyamata
B típus A reklám és értékesítési akciók szervezésének szempontjai, folyamata
B típus Az értékesítést ösztönző módszerek
B típus A külső/belső PR
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi olvasott szöveg megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Nyitott hozzáállás
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
A képzési helyszín jellege:
Utcai környezet
Képzési idő:
3 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Valós élethelyzetben a különböző reklámfajtákra, -típusokra, reklámeszköz-csoportokra
példák, minták gyűjtése, feldolgozása, elemzése. PR-eszközökre példák, minták gyűjtése,
feldolgozása, elemzése.
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19. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.19/0002-06
A tananyagelem megnevezése:
Az egységes /vállalati/ arculat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Profiljának/lehetőségeinek megfelelően alkalmazza a hagyományos és az eladáshelyi
reklámeszközöket, akciókat
Ápolja a külső és belső kapcsolatokat (PR, részt vesz vásárokon, kiállításokon)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A reklámtevékenység megtervezésének szempontjai, folyamata
B típus A reklám és értékesítési akciók szervezésének szempontjai, folyamata
B típus Az értékesítést ösztönző módszerek
B típus A külső/belső PR
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi olvasott szöveg megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Nyitott hozzáállás
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az egységes arculat meghatározása, előnyei. Az egységes arculat elemeinek csoportosítása.
Egy kiválasztott vállalat arculati jegyeinek feldolgozása, minősítése, javaslat változtatásra
és indoklása.
Egy elképzelt termék vagy szolgáltatás egyedi arculatának kialakítása a termékötlettől
kezdve: használati funkciók, termékígéret, csomagolás, színek, márkanév és a
reklámüzenet kialakítása.
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20. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.20/0002-06
A tananyagelem megnevezése:
Az egységes /vállalati/ arculat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Profiljának/lehetőségeinek megfelelően alkalmazza a hagyományos és az eladáshelyi
reklámeszközöket, akciókat
Ápolja a külső és belső kapcsolatokat (PR, részt vesz vásárokon, kiállításokon)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A reklámtevékenység megtervezésének szempontjai, folyamata
B típus A reklám és értékesítési akciók szervezésének szempontjai, folyamata
B típus Az értékesítést ösztönző módszerek
B típus A külső/belső PR
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi olvasott szöveg megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Nyitott hozzáállás
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az egységes arculat meghatározása, előnyei. Az egységes arculat elemeinek csoportosítása.
Egy kiválasztott vállalat arculati jegyeinek feldolgozása, minősítése, javaslat változtatásra
és indoklása.
Egy elképzelt termék vagy szolgáltatás egyedi arculatának kialakítása a termékötlettől
kezdve: használati funkciók, termékígéret, csomagolás, színek, márkanév és a
reklámüzenet kialakítása.
Az internet segítségével példák gyűjtése a hatékony PR-tevékenységre.
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21. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.21/0002-06
A tananyagelem megnevezése:
Marketingkommunikáció a gyakorlatban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Profiljának/lehetőségeinek megfelelően alkalmazza a hagyományos és az eladáshelyi
reklámeszközöket, akciókat
Ápolja a külső és belső kapcsolatokat (PR, részt vesz vásárokon, kiállításokon)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A fogyasztói szokások felmérésének módszerei
C típus A piackutatás módszerei
C típus A piac elemzésének módszerei
B típus A piacszegmentálás módszerei
C típus A reklámtevékenység megtervezésének szempontjai, folyamata
B típus A reklám és értékesítési akciók szervezésének szempontjai, folyamata
B típus Az értékesítést ösztönző módszerek
B típus A külső/belső PR
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi olvasott szöveg megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Nyitott hozzáállás
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
Esetleírás készítése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egy kiválasztott vagy elképzelt termék, termékcsoport, szolgáltatás, vállalkozás piaci
bevezetésének megtervezése a marketingelemek felhasználásával:
információk köre, forrásai, információ gyűjtése - a kutatás alanyai, tervezett vevőkör, piaci
kapcsolatok kialakítása, értékesítési csatornák, árpolitika, vevőszolgálat, a termékhez
kapcsolódó szolgáltatások köre, reklám, PR, egyedi arculat kialakítása.
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22. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.22/0002-06
A tananyagelem megnevezése:
Marketingkommunikáció a gyakorlatban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Profiljának/lehetőségeinek megfelelően alkalmazza a hagyományos és az eladáshelyi
reklámeszközöket, akciókat
Ápolja a külső és belső kapcsolatokat (PR, részt vesz vásárokon, kiállításokon)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A fogyasztói szokások felmérésének módszerei
C típus A piackutatás módszerei
C típus A piac elemzésének módszerei
B típus A piacszegmentálás módszerei
C típus A reklámtevékenység megtervezésének szempontjai, folyamata
B típus A reklám és értékesítési akciók szervezésének szempontjai, folyamata
B típus Az értékesítést ösztönző módszerek
B típus A külső/belső PR
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi olvasott szöveg megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Nyitott hozzáállás
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
Esetleírás készítése 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egy kiválasztott vagy elképzelt termék, termékcsoport, szolgáltatás, vállalkozás piaci
bevezetésének megtervezése - lehetőségek szerint elkészítése - a marketingelemek
felhasználásával:
információk köre, forrásai, információ gyűjtése - a kutatás alanyai, tervezett vevőkör, piaci
kapcsolatok kialakítása, értékesítési csatornák, árpolitika, vevőszolgálat, a termékhez
kapcsolódó szolgáltatások köre, reklám, egyedi arculat kialakítása.
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

4. TANANYAGEGYSÉG

334/1.0/0003-06

Az áruforgalmi
tevékenység
eredményessége

azonosítója

szk
szk
szk
szk

334/1.1/0003-06
334/1.2/0003-06
334/1.3/0003-06
334/1.4/0003-06

4
4
3
6

0
0
0
0

0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

17

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.1/0003-06
A tananyagelem megnevezése:
A beszerzéssel kapcsolatos döntések és szervezési feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza a beszerzendő áru/berendezés/eszköz/nyomtatvány mennyiségét és
választékát
Kiválasztja a számára legkedvezőbb beszerzési forrásokat, és megköti a szerződést,
megrendel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az áruforgalmi folyamat szakaszai
B típus A beszerzendő termékkör meghatározásának szempontjai
B típus A beszerzési források kiválasztásának szempontjai
B típus A szerződéskötéshez kapcsolódó szabályok, előírások
A típus Az árurendelés módjai és befolyásoló tényezői
C típus Az elosztási csatornák megválasztásának stratégiai és menedzselési szempontjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Eredményorientáltság
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 80%
Információk önálló rendszerezése 5%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 10%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.2/0003-06
A tananyagelem megnevezése:
A készletezéshez kapcsolódó döntések és szervezési feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gazdálkodik a készlettel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A készletgazdálkodás fogalma, szerepe, hatása az eredményre
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Eredményorientáltság
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 80%
Információk önálló rendszerezése 5%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 10%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A készletgazdálkodási politika kialakítása. A készletek nagyságának és összetételének
kialakításánál figyelembe veendő tényezők. A készletnyilvántartás szerepe.
A készletnyilvántartási rendszer kialakítása.
A készletezési döntéseket megalapozó számítási módszerek: átlagkészlet, forgási sebesség,
készletvonzat. A leltár. A leltáreredmény megállapítása.
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.3/0003-06
A tananyagelem megnevezése:
Az eladási árak kialakítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kialakítja a fogyasztói árat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az árkialakítás szabályai
C típus Az árkialakítási stratégiák
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Eredményorientáltság
Következtetési képesség
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 80%
Információk önálló rendszerezése 5%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 10%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az értékesítési politika kialakítása: az értékesítendő áruk mennyiségének, választékának,
árfekvésének meghatározása. Árpolitika, stratégiai és taktikai döntések az árak
kialakításánál. Az árak kialakításának jogszabályi háttere. Az árak felépítése.
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.4/0003-06
A tananyagelem megnevezése:
A pénzforgalom lebonyolítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a számlát, kiegyenlíti az áru/göngyöleg/berendezés/eszköz ellenértékét
Banki/postai tranzakciókat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az ellenérték kiegyenlítésének módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 95%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
A képzési helyszín jellege:
Taniroda
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A készpénzzel, készpénzkímélő fizetéssel, készpénz nélküli fizetési mód alkalmazásával
történő pénzügyi rendezés. A pénzforgalomhoz kapcsolódó szabályok és bizonylatok.
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/2.1/0003-06
A tananyagelem megnevezése:
Az áruforgalmi döntések hatása az eredménye
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Következtetéseket von le gazdálkodására vonatkozóan a könyveléstől kapott információk
és/vagy az általa végzett alapvető gazdasági számítások elvégzése után
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az eredmény keletkezésének folyamata
B típus Az eredmény nagyságát befolyásoló tényezők
C típus Az eredménykimutatás és a mérleg adatainak értelmezése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
4. szint Szakmai íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Eredményorientáltság
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 85%
Tesztfeladat megoldása 5%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 10%
A képzési helyszín jellege:
Taniroda
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kereskedelmi vállalkozások főbb bevételei és ráfordításai. A kereskedelmi egységekben
hozott áruforgalmi döntések hatása a vállalkozás bevételeire és ráfordításaira.
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/2.2/0003-06
A tananyagelem megnevezése:
Adózás, járulékfizetés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A legfontosabb adónemek, járulékok
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 85%
Tesztfeladat megoldása 5%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 10%
A képzési helyszín jellege:
Taniroda
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kereskedelmi vállalkozásokat érintő adónemek és járulékok jellemzői, bevallásuk,
befizetésük, nyilvántartásuk.
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/2.3/0003-06
A tananyagelem megnevezése:
A vagyonnal való gazdálkodás a kereskedelmi vállalkozásoknál
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Következtetéseket von le gazdálkodására vonatkozóan a könyveléstől kapott információk
és/vagy az általa végzett alapvető gazdasági számítások elvégzése után
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A befektetett és a forgóeszközök körébe tartozó vagyontárgyak
C típus A saját és az idegen források
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
4. szint Szakmai íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 85%
Tesztfeladat megoldása 5%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 10%
A képzési helyszín jellege:
Taniroda
Tanterem
Képzési idő:
5 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vagyon elemei. A vagyon összetételének sajátosságai a kereskedelmi vállalkozásoknál.
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/3.1/0003-06
A tananyagelem megnevezése:
A forgalom elemzése, tervezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Következtetéseket von le gazdálkodására vonatkozóan a könyveléstől kapott információk
és/vagy az általa végzett alapvető gazdasági számítások elvégzése után
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A kiszámított/könyvelőtől kapott adatok értelmezése, értékelése, felhasználása a
C típus A forgalom-alakulás, a gazdálkodás értékeléséhez szükséges alapvető statisztikai elemzési
módszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Problémaelemzés, -feltárás
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 85%
Tesztfeladat megoldása 5%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 10%
A képzési helyszín jellege:
Taniroda
Tanterem
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Statisztikai elemzési módszerek. Tervfeladat-, tervteljesítési-, dinamikus viszonyszámok,
megoszlási viszonyszámok. Táblázatok, grafikonok készítése és elemzése.
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/3.2/0003-06
A tananyagelem megnevezése:
A készletek elemzése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Következtetéseket von le gazdálkodására vonatkozóan a könyveléstől kapott információk
és/vagy az általa végzett alapvető gazdasági számítások elvégzése után
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A készletgazdálkodás fogalma, szerepe, hatása az eredményre
C típus A forgalom-alakulás, a gazdálkodás értékeléséhez szükséges alapvető statisztikai elemzési
módszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
4. szint Szakmai íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Problémaelemzés, -feltárás
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 85%
Tesztfeladat megoldása 5%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 10%
A képzési helyszín jellege:
Taniroda
Tanterem
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Átlagkészlet, forgási sebesség, készletvonzat számítása, értékelése. Áruforgalmi mérlegsor,
leltáreredmény megállapítása. Statisztikai táblázatok, elemzések készítése a forgalom, a
készletek, a beszerzés alakulásáról.
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/3.3/0003-06
A tananyagelem megnevezése:
A költségek elemzése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Következtetéseket von le gazdálkodására vonatkozóan a könyveléstől kapott információk
és/vagy az általa végzett alapvető gazdasági számítások elvégzése után
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A forgalom-alakulás, a gazdálkodás értékeléséhez szükséges alapvető statisztikai elemzési
módszerek
B típus Az eredmény keletkezésének folyamata
B típus Az eredmény nagyságát befolyásoló tényezők
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
4. szint Szakmai íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Problémaelemzés, -feltárás
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 85%
Tesztfeladat megoldása 5%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 10%
A képzési helyszín jellege:
Taniroda
Tanterem
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A költségek összetétele. Az egyes költségnemek alakulásának vizsgálata
viszonyszámokkal. Az élőmunka hatékonyságának, a létszám- és bérgazdálkodásnak az
elemzéséhez, tervezéséhez használt mutatószámok.
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/3.4/0003-06
A tananyagelem megnevezése:
Az eredmény elemzése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Következtetéseket von le gazdálkodására vonatkozóan a könyveléstől kapott információk
és/vagy az általa végzett alapvető gazdasági számítások elvégzése után
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A forgalom-alakulás, a gazdálkodás értékeléséhez szükséges alapvető statisztikai elemzési
módszerek
B típus Az eredmény keletkezésének folyamata
B típus Az eredmény nagyságát befolyásoló tényezők
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
4. szint Szakmai íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Problémaelemzés, -feltárás
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 85%
Tesztfeladat megoldása 5%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 10%
A képzési helyszín jellege:
Taniroda
Tanterem
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az eredmény elemzéséhez, tervezéséhez használt statisztikai mutatószámok. Az eredmény
nagyságára, alakulására ható tényezők elemzése, értékelése.
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/4.1/0003-06
A tananyagelem megnevezése:
Vezetési alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Irányítja, szervezi, ellenőrzi a kereskedelmi egység tevékenységét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vezetési módszerek, a vezetői munka szakaszai
C típus Az üzleti tárgyalás megtervezésének lépései, a lebonyolítás szabályai
B típus Az üzleti élet protokollszabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Felelősségtudat
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Stressztűrő képesség
Irányítási készség
Motiváló készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 15%
Információk önálló rendszerezése 5%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Csoportos helyzetgyakorlat 15%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/4.2/0003-06
A tananyagelem megnevezése:
A kereskedelmi egységek irányítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Irányítja, szervezi, ellenőrzi a kereskedelmi egység tevékenységét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az elosztási csatornák megválasztásának stratégiai és menedzselési szempontjai
B típus A kereskedelmi munka hatékony megszervezésének szempontjai
B típus A munkafolyamatok meghatározása, az azokért felelős munkatársak kiválasztásának
B típus A munkakörök kialakításának, átszervezésének, a munkaköri leírások elkészítésének
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Felelősségtudat
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Stressztűrő képesség
Irányítási készség
Motiváló készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 15%
Információk önálló rendszerezése 5%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Csoportos helyzetgyakorlat 15%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

71

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

8. TANANYAGEGYSÉG

azonosítója

334/1.0/0004-06

Általános áruismeret

sza
sza

334/1.1/0004-06
334/1.2/0004-06

6
6

0
0

0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

12

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.1/0004-06
A tananyagelem megnevezése:
Árurendszerek, szabvány, minőség
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Átveszi mennyiségileg és minőségileg az árut/göngyöleget/berendezést/eszközt, elvégzi a
hibás teljesítésből adódó teendőket
Ellenőrzi az áruhoz előírás szerint csatolandó dokumentumok meglétét,
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Árurendszerek
B típus A szabványosítás, a szabvány fogalma, szerepe
B típus Az egyes árucsoportok, áruféleségek jellemzői, minőségi követelményei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Hallott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Tesztfeladat megoldása 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hagyományos és kód típusú árurendszerek. Európai Áruazonosító Kódrendszer. Egységes
Termékazonosító Kódrendszer. Vonalkód. Kereskedelmi Vámtarifaszám. Elektronikus
áruvédelem.
A szabványosítás és a szabvány szerepe. A szabványok fajtái. Az egyes árucsoportok főbb
minőségi jellemzői, a minőségtanúsítás jellemző módjai.
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.2/0004-06
A tananyagelem megnevezése:
Minőségbiztosítás, minőségtanúsítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Átveszi mennyiségileg és minőségileg az árut/göngyöleget/berendezést/eszközt, elvégzi a
hibás teljesítésből adódó teendőket
Ellenőrzi az áruhoz előírás szerint csatolandó dokumentumok meglétét,
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A minőség, minőségbiztosítás jelentősége, szerepe, a minőségre ható tényezők
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Hallott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Tesztfeladat megoldása 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Taniroda
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A minőség fogalma, objektív és szubjektív minőségjellemzők. Minőségtanúsítás.
Megkülönböztető minőségi jelek.
Használati-kezelési útmutatók, műszaki leírások. A termékcímke. Minőségbiztosítási
rendszerek.
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/2.1/0004-06
A tananyagelem megnevezése:
Áruátvétel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a raktárat/árumozgató eszközöket az áru fogadására, előkészíti a
visszaszállítandó göngyöleget és a visszárut
Átveszi mennyiségileg és minőségileg az árut/göngyöleget/berendezést/eszközt, elvégzi a
hibás teljesítésből adódó teendőket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az áruátvételnél használt eszközök működése, kezelése
A típus Az áruátvétel folyamata, szempontjai, igazolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 75%
Információk önálló rendszerezése 5%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 15%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanbolt
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/2.2/0004-06
A tananyagelem megnevezése:
Az áruátvételhez kapcsolódó adminisztratív munkák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi az áruhoz előírás szerint csatolandó dokumentumok meglétét,
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az áruátvétel folyamata, szempontjai, igazolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
4. szint Hallott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 45%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 45%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanbolt
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/2.3/0004-06
A tananyagelem megnevezése:
Raktározási munkák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Készletre veszi az árut
Az áru jellegének/előírásoknak megfelelően gondoskodik az áru minőségének és a
mennyiségének megóvásáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az áru jellegének megfelelő raktározási módok, szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 75%
Információk önálló rendszerezése 5%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 15%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanbolt
Tanterem
Képzési idő:
7 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/2.4/0004-06
A tananyagelem megnevezése:
Leltározási munkák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Leltárt készít és közreműködik a leltározásban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A leltározás menete, a leltáreredmény megállapítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 75%
Információk önálló rendszerezése 5%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 15%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanbolt
Tanterem
Képzési idő:
7 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/2.5/0004-06
A tananyagelem megnevezése:
Az értékesítés előkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti az árut értékesítésre, és folyamatosan gondoskodik az áru szakmai
szabályok/arculat szerinti kihelyezéséről, az árak feltüntetéséről, az árjelzés ellenőrzéséről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az áruelőkészítés menete, az előkészítésre vonatkozó szabályok, előírások
B típus Az árukihelyezés szabályai
A típus Az árak feltüntetésére vonatkozó szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Hallott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 85%
Információk önálló rendszerezése 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/2.6/0004-06
A tananyagelem megnevezése:
A vásárlási indítékok megismerése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fogadja a vevőt, és megismeri a vevő igényeit
Bemutatja az árut a vevőnek, és tájékoztatja az áruval kapcsolatos szolgáltatásokról
Áruajánlással segíti a vevőt a vásárlási döntésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A vásárlás indítékai, a vásárlási döntés folyamata
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Helyzetfelismerés
Intenzív munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Türelem
Állóképesség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Segítőkészség
Meggyőző készség
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 80%
Információk önálló rendszerezése 5%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 10%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/2.7/0004-06
A tananyagelem megnevezése:
Az értékesítési módok alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az értékesítési módok jellemzői, alkalmazásuk
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Helyzetfelismerés
Intenzív munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Türelem
Állóképesség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Segítőkészség
Meggyőző készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 80%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/2.8/0004-06
A tananyagelem megnevezése:
Az értékesítés folyamata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fogadja a vevőt, és megismeri a vevő igényeit
Bemutatja az árut a vevőnek, és tájékoztatja az áruval kapcsolatos szolgáltatásokról
Áruajánlással segíti a vevőt a vásárlási döntésben
Készpénzzel és készpénzkímélő módon fizettet
Átadja az árut a vevőnek, a vevő igényétől, az arculati jellemzőktől és az áru jellegétől
függően becsomagolja az árut
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az eladás folyamata a vevő fogadásától a vásárlás befejezéséig
A típus A fizettetés módjai
B típus Az értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatások
A típus A pénztárgépek használatának szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Helyzetfelismerés
Intenzív munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Türelem
Állóképesség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Segítőkészség
Meggyőző készség
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 80%
Információk önálló rendszerezése 5%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 10%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

82

9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/2.9/0004-06
A tananyagelem megnevezése:
Fogyasztói reklamációk intézése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Intézi a fogyasztói reklamációkat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A fogyasztói érdekvédelem alapvető előírásai, a vevőreklamáció intézésének szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Türelem
Állóképesség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Segítőkészség
Meggyőző készség
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 80%
Információk önálló rendszerezése 5%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 10%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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10. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/2.10/0004-06
A tananyagelem megnevezése:
A pénztárgép kezelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elszámolja az ellenértéket, kezeli a pénztárgépet, számlát készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az értékesítés során használt gépek, eszközök jellemzői, kezelésük szabályai
A típus A pénztárgépek használatának szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Helyzetfelismerés
Intenzív munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Türelem
Állóképesség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Stressztűrő képesség
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 80%
Információk önálló rendszerezése 5%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 10%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanbolt
Taniroda
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/3.1/0004-06
A tananyagelem megnevezése:
Az áruátvétel gyakorlati lebonyolítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a raktárat/árumozgató eszközöket az áru fogadására, előkészíti a
visszaszállítandó göngyöleget és a visszárut
Átveszi mennyiségileg és minőségileg az árut/göngyöleget/berendezést/eszközt, elvégzi a
hibás teljesítésből adódó teendőket
Ellenőrzi az áruhoz előírás szerint csatolandó dokumentumok meglétét,
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az áruátvételnél használt eszközök működése, kezelése
A típus Az áruátvétel folyamata, szempontjai, igazolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Hallott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Intenzív munkavégzés
A környezet tisztán tartása
Figyelem-megosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Testi erő
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 100%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Tanbolt
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/3.2/0004-06
A tananyagelem megnevezése:
A raktározás, leltározás lebonyolítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Készletre veszi az árut
Az áru jellegének/előírásoknak megfelelően gondoskodik az áru minőségének és a
mennyiségének megóvásáról
Leltárt készít és közreműködik a leltározásban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az áru jellegének megfelelő raktározási módok, szabályok
B típus A leltározás menete, a leltáreredmény megállapítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Intenzív munkavégzés
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Testi erő
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 100%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Tanbolt
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/3.3/0004-06
A tananyagelem megnevezése:
Értékesítést előkészítő munkák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti az árut értékesítésre, és folyamatosan gondoskodik az áru szakmai
szabályok/arculat szerinti kihelyezéséről, az árak feltüntetéséről, az árjelzés ellenőrzéséről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az áruelőkészítés menete, az előkészítésre vonatkozó szabályok, előírások
B típus Az árukihelyezés szabályai
A típus Az árak feltüntetésére vonatkozó szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Intenzív munkavégzés
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Empatikus készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanbolt
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/3.4/0004-06
A tananyagelem megnevezése:
Értékesítési munkák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fogadja a vevőt, és megismeri a vevő igényeit
Bemutatja az árut a vevőnek, és tájékoztatja az áruval kapcsolatos szolgáltatásokról
Készpénzzel és készpénzkímélő módon fizettet
Átadja az árut a vevőnek, a vevő igényétől, az arculati jellemzőktől és az áru jellegétől
függően becsomagolja az árut
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az eladás folyamata a vevő fogadásától a vásárlás befejezéséig
A típus A fizettetés módjai
B típus Az értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatások
A típus A pénztárgépek használatának szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Helyzetfelismerés
Intenzív munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Türelem
Állóképesség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Segítőkészség
Meggyőző készség
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanbolt
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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11. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/4.1/0004-06
A tananyagelem megnevezése:
Vevő fogadása, tájékoztatása magyarés idegen nyelven
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fogadja a vevőt, és megismeri a vevő igényeit
Bemutatja az árut a vevőnek, és tájékoztatja az áruval kapcsolatos szolgáltatásokról
Készpénzzel és készpénzkímélő módon fizettet
Átadja az árut a vevőnek, a vevő igényétől, az arculati jellemzőktől és az áru jellegétől
függően becsomagolja az árut
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az eladás folyamata a vevő fogadásától a vásárlás befejezéséig
A típus A fizettetés módjai
B típus Az értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatások
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
4. szint Hallott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Segítőkészség
Meggyőző készség
Tanulói tevékenységformák:
Halott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Csoportos helyzetgyakorlatok 50%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vevő fogadásához, kívánságának megismeréséhez, a kiszolgáláshoz, az ellenérték
elszámolásához, az elköszönéshez kapcsolódó jellemző kifejezések elsajátíttatása és
gyakoroltatása magyar és idegen nyelven.
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.1/0005-06
A tananyagelem megnevezése:
A vállalkozás működéséhez kapcsolódó üzleti levelek és jegyzőkönyvek készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felveszi a szükséges jegyzőkönyveket és üzleti leveleket ír
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A kereskedelmi-üzleti levelezés alapvető szabályai
B típus A kommunikációs eszközök, fénymásolók használati módja
C típus A számítógépek és perifériáik használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
1. szint Számítógép elemi szintű használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 60%
A képzési helyszín jellege:
Taniroda
Számítógép-terem
Képzési idő:
22 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kereskedelmi - üzleti levelek és jegyzőkönyvek készítésének általános szabályai (formai
és tartalmi követelmények), sztereotípiáinak alkalmazása.
Jellegzetes típusainak készítése számítógépes szövegszerkesztő program alkalmazásával,
illetve kézzel írott formában.
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/2.1/0005-06
A tananyagelem megnevezése:
A vállalkozásokat érintő baleset-, munka- és tűzvédelmi előírások és azok
alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja/betartatja a baleset-, munka-, tűzvédelmi, környezetvédelmi és minőségirányítási
szabályokat, higiéniai előírásokat
Felveszi a szükséges jegyzőkönyveket és üzleti leveleket ír
Betartja/betartatja a munkajogi szabályokat és a fogyasztói érdekvédelem előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Baleset-, munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok, higiéniai előírások
B típus A munkaviszony jogi szabályozása, a jelentési kötelezettségek betartásának szabályai
C típus A kereskedelmi-üzleti levelezés alapvető szabályai
B típus A kommunikációs eszközök, fénymásolók használati módja
C típus A számítógépek és perifériáik használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
1. szint Számítógép elemi szintű használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanbolt
Demonstrációs terem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munka-, baleset- és tűzvédelmi előírások célja, szabályozási rendszere, hatósági
felügyelete, a biztonságos munkavégzés feltételei. A munkakörülmények megfelelő
kialakítása. A tűzvédelmi szabályok alkalmazása.
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/2.2/0005-06
A tananyagelem megnevezése:
A vállalkozásokat érintő környezetvédelmi előírások és azok alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja/betartatja a baleset-, munka-, tűzvédelmi, környezetvédelmi és minőségirányítási
szabályokat, higiéniai előírásokat
Felveszi a szükséges jegyzőkönyveket és üzleti leveleket ír
Eleget tesz az adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségeinek
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Baleset-, munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok, higiéniai előírások
C típus A különböző áru- és vagyonvédelmi rendszerek jellemzői
C típus A kereskedelmi-üzleti levelezés alapvető szabályai
B típus A kommunikációs eszközök, fénymásolók használati módja
C típus A számítógépek és perifériáik használata
C típus Az egyes áruféleségekre vonatkozó forgalmazási, környezetvédelmi követelmények
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
1. szint Számítógép elemi szintű használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanbolt
Demonstrációs terem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A környezetvédelem eszközei, környezeti ártalmak. A környezetvédelem módszerei és
területei. A környezetvédelem alkalmazásának feltételei.
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/2.3/0005-06
A tananyagelem megnevezése:
A vállalkozásokat érintő minőségirányítási- és higiéniai előírások és azok
alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja/betartatja a baleset-, munka-, tűzvédelmi, környezetvédelmi és minőségirányítási
szabályokat, higiéniai előírásokat
Eleget tesz az adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségeinek
Felveszi a szükséges jegyzőkönyveket és üzleti leveleket ír
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Baleset-, munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok, higiéniai előírások
C típus A kereskedelmi-üzleti levelezés alapvető szabályai
B típus A kommunikációs eszközök, fénymásolók használati módja
C típus A számítógépek és perifériáik használata
B típus A kereskedelmi egység működési rendjéhez kapcsolódó szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
1. szint Számítógép elemi szintű használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanbolt
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vállalkozás minőségpolitikája, a minőségirányítási kézikönyv tartalma és eljárási
utasítások. Minőségbiztosítási rendszerek tanúsítása.
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/2.4/0005-06
A tananyagelem megnevezése:
A fogyasztói érdekvédelem jogszabályi háttere
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja/betartatja a munkajogi szabályokat és a fogyasztói érdekvédelem előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az egyes áruféleségekre vonatkozó forgalmazási, környezetvédelmi követelmények
A típus Baleset-, munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok, higiéniai előírások
b típus A számlázás, nyugtaadás szabályai
B típus A kereskedelmi egység működési rendjéhez kapcsolódó szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Válaszolás szóban mondatszintű kérdésekre 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanbolt
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fogyasztóvédelem intézményi és jogszabályi háttere, a kereskedelmi vállalkozásokat
érintő hatályos szabályok. Az ellenőrzést végző szervek ellenőrző tevékenysége,
határozatai, jogorvoslati lehetőségek.
A kereskedelmi egységben alkalmazott aktuális fogyasztóvédelmi szabályok.
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/2.5/0005-06
A tananyagelem megnevezése:
A fogyasztói éredekvédelem gyakorlati alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja/betartatja a baleset-, munka-, tűzvédelmi, környezetvédelmi és minőségirányítási
szabályokat, higiéniai előírásokat
Eleget tesz az adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségeinek
Felveszi a szükséges jegyzőkönyveket és üzleti leveleket ír
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az egyes áruféleségekre vonatkozó forgalmazási, környezetvédelmi követelmények
A típus Baleset-, munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok, higiéniai előírások
B típus A számlázás, nyugtaadás szabályai
B típus A kereskedelmi egység működési rendjéhez kapcsolódó szabályok
C típus A kereskedelmi-üzleti levelezés alapvető szabályai
B típus A kommunikációs eszközök, fénymásolók használati módja
C típus A számítógépek és perifériáik használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
1. szint Számítógép elemi szintű használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Ismeretek helyén való alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 25%
Csoportos helyzetgyakorlat 25%
Műveletek gyakorlása 25%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanbolt
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kereskedelmi egységben alkalmazott aktuális fogyasztóvédelmi szabályok alkalmazása,
nyilvántartási és adminisztrációs kötezettségek. Az üzlet működési rendjével kapcsolatos
előírások.
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6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/2.6/0005-06
A tananyagelem megnevezése:
A biztonsági és vagyonvédelmi előírások alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Nyitja, zárja és üzemelteti az üzletet/telephelyet/szalont a biztonsági és vagyonvédelmi
előírásoknak megfelelően
Betartja/betartatja a munkajogi szabályokat és a fogyasztói érdekvédelem előírásait
Betartja/betartatja a pénzelszámolási/pénzkezelési szabályokat
Felveszi a szükséges jegyzőkönyveket és üzleti leveleket ír
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A különböző áru- és vagyonvédelmi rendszerek jellemzői
B típus Az áru- és vagyonvédelmi berendezések fajtái, használata
A típus A pénzkezelésre vonatkozó szabályok
B típus A kereskedelmi egység működési rendjéhez kapcsolódó szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 30%
Műveletek gyakorlása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanbolt
Demonstrációs terem
Képzési idő:
8 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rendelkezésre álló eszközöket felhasználva a biztonsági előírásoknak megfelelő
üzletnyitás és -zárás. Az üzemelés közbeni jellegzetes biztonsági előírások alkalmazása.
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

14. TANANYAGEGYSÉG

334/3.0/0005-06

Pénzforgalmi és
nyilvántartási
rendszerek

azonosítója

sza
sza
sza

334/3.1/0005-06
334/3.2/0005-06
334/3.3/0005-06

0
0
0

8
14
14

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

36

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/3.1/0005-06
A tananyagelem megnevezése:
A vállalkozások pénzforgalma és annak gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja/betartatja a pénzelszámolási/pénzkezelési szabályokat
Eleget tesz az adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségeinek
Felveszi a szükséges jegyzőkönyveket és üzleti leveleket ír
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A pénzforgalom lebonyolításának módjai, szabályai
A típus A pénzkezelésre vonatkozó szabályok
B típus A számlázás, nyugtaadás szabályai
A típus Pénzforgalmi nyilvántartások
B típus A kommunikációs eszközök, fénymásolók használati módja
C típus A számítógépek és perifériáik használata
B típus Az áru- és vagyonvédelmi berendezések fajtái, használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
1. szint Számítógép elemi szintű használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanbolt
Számítógép-terem
Képzési idő:
8 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vállalkozások pénzforgalma, a készpénzes és a készpénz nélküli eljárások, szabályaik,
alkalmazásuk. Adatszolgáltatás számítógépes programokon keresztül, illetve manuálisan.
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/3.2/0005-06
A tananyagelem megnevezése:
Az áruforgalmat érintő adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségek és azok
alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Eleget tesz az adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségeinek
Felveszi a szükséges jegyzőkönyveket és üzleti leveleket ír
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Áruforgalmi nyilvántartások, készletnyilvántartó programok
C típus A számítógépek és perifériáik használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
1. szint Számítógép elemi szintű használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanbolt
Számítógép-terem
Képzési idő:
14 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Meglévő adatbázis frissítése, kezelése, listázása különböző szempontok alapján,
lekérdezések készítése, nyitások, zárások készítése számítógépes program segítségével.
Az adatok nyomtatása, mentése, továbbítása elektronikus formában.
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/3.3/0005-06
A tananyagelem megnevezése:
A vállalkozás működéséhez kapcsolódó munkajogi szabályok alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja/betartatja a munkajogi szabályokat és a fogyasztói érdekvédelem előírásait
Eleget tesz az adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségeinek
Felveszi a szükséges jegyzőkönyveket és üzleti leveleket ír
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A munkaviszony jogi szabályozása, a jelentési kötelezettségek betartásának szabályai
B típus Munkaügyi nyilvántartások
C típus A kereskedelmi-üzleti levelezés alapvető szabályai
B típus A kommunikációs eszközök, fénymásolók használati módja
C típus A számítógépek és perifériáik használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
1. szint Számítógép elemi szintű használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Műveletek gyakorlása 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanbolt
Számítógép-terem
Képzési idő:
14 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vállalkozás működtetése során felmerülő aktuális munkajogi szabályokhoz kapcsolódó
nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatok megoldása.
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

15. TANANYAGEGYSÉG

334/1.0/0406-06

Dísznövényismeret

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza

334/1.1/0406-06
334/1.2/0406-06
334/1.3/0406-06
334/1.4/0406-06
334/1.5/0406-06
334/1.6/0406-06
334/1.7/0406-06
334/1.8/0406-06
334/1.9/0406-06
334/1.10/0406-06
334/1.11/0406-06
334/1.12/0406-06
334/1.13/0406-06
334/1.14/0406-06
334/1.15/0406-06
334/1.16/0406-06
334/1.17/0406-06
334/1.18/0406-06
334/1.19/0406-06
334/1.20/0406-06
334/1.21/0406-06
334/1.22/0406-06
334/1.23/0406-06

12
8
6
8
6
4
10
0
0
12
0
12
0
12
0
10
0
18
0
16
0
10
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0
0
0
0
0
21
21
0
14
0 270
14
0
14
0
7
0
14
0
14
0
7

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.1/0406-06
A tananyagelem megnevezése:
Növények külső és belső alaktana
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vágott virágok, zöldek kezelését végzi (visszavágás, lelevelezés, vízberakás)
Cserepes növényeket gondoz (öntözés, tápoldatozás, tisztítás)
Szaktanácsot ad a növényelhelyezésre, -ápolásra vonatkozóan
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Vágott virágok, vágott zöldek kezelési eljárásai
A típus Cserepes növények gondozása
C típus A növények morfológiai tulajdonságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Hallott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A növény fő részei: a gyökér, szár, levél, virág és a termés. A növények alaktana (a levelek,
virágok formája, színe, öszetettsége, a termések típusa). A belső felépítés alapfogalmai
(sejtek, szövetek, szervek).
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.2/0406-06
A tananyagelem megnevezése:
Növények életjelenségei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vágott virágok, zöldek kezelését végzi (visszavágás, lelevelezés, vízberakás)
Cserepes növényeket gondoz (öntözés, tápoldatozás, tisztítás)
Szaktanácsot ad a növényelhelyezésre, -ápolásra vonatkozóan
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Vágott virágok, vágott zöldek kezelési eljárásai
A típus Cserepes növények gondozása
B típus A növények fiziológiai tulajdonságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Hallott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A növények növekedése, fejlődése (mag, gyökér, szár, levél, virág, termés). A növények
felépítő és lebontó folyamatai, szaporodás, mozgás.
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.3/0406-06
A tananyagelem megnevezése:
Növényrendszertan
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szaktanácsot ad a növényelhelyezésre, -ápolásra vonatkozóan
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Hallott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A növénycsoportok (mohák, harasztok, nyitvatermők, zárvatermők) jellemzői. A fontosabb
dísznövénycsoportok jellemzői.
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.4/0406-06
A tananyagelem megnevezése:
A növény és a környezet kapcsolata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vágott virágok, zöldek kezelését végzi (visszavágás, lelevelezés, vízberakás)
Cserepes növényeket gondoz (öntözés, tápoldatozás, tisztítás)
Szaktanácsot ad a növényelhelyezésre, -ápolásra vonatkozóan
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Cserepes növények gondozása
A típus Vágott virágok, vágott zöldek kezelési eljárásai
B típus Kellékek előkészítése virágkötészeti felhasználásra
D típus A növénybetegségek, -károsítások felismerése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Hallott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A növények kapcsolata más növényekkel, állatokkal és az emberrel. A kapcsolatok pozitív
és negatív hatásai. A növények alkalmazkodása az élettelen környezeti tényezőkhöz. A
növények fontosabb kórokozói és kártevői.
A honos védett növények védettségének okai (ritkaság, fontosság)
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.5/0406-06
A tananyagelem megnevezése:
A dísznövénytermesztés környezeti tényezői
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vágott virágok, zöldek kezelését végzi (visszavágás, lelevelezés, vízberakás)
Cserepes növényeket gondoz (öntözés, tápoldatozás, tisztítás)
Szaktanácsot ad a növényelhelyezésre, -ápolásra vonatkozóan
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Vágott virágok, vágott zöldek kezelési eljárásai
A típus Cserepes növények gondozása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Hallott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A növények igényeinek megfelelő környezeti tényezők (hőmérséklet, fény, víz, tápanyag,
talaj) biztosítása a dísznövénytermesztésben.
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6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.6/0406-06
A tananyagelem megnevezése:
A dísznövénytermesztés tárgyi feltételei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szaktanácsot ad a növényelhelyezésre, -ápolásra vonatkozóan
Vágott virágok, zöldek kezelését végzi (visszavágás, lelevelezés, vízberakás)
Cserepes növényeket gondoz (öntözés, tápoldatozás, tisztítás)
Előkészíti a növényeket, kellékeket virágkötészeti felhasználásra
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Cserepes növények gondozása
A típus Vágott virágok, vágott zöldek kezelési eljárásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Virágkötészeti kéziszerszámok, eszközök használata
5. szint Hallott szakmai szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A dísznövénytermesztéshez szükséges építészeti és műszaki berendezések (pl. növényház,
öntözőberendezés), anyagok (pl. termesztőedények, talajkeverékek) és eszközök (pl.
kéziszerszámok, erő- és munkagépek).
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7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.7/0406-06
A tananyagelem megnevezése:
Növények szaporítása, nevelése, ápolása, kezelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szaktanácsot ad a növényelhelyezésre, -ápolásra vonatkozóan
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Vágott virágok, vágott zöldek kezelési eljárásai
A típus Cserepes növények gondozása
D típus A növénybetegségek, -károsítások felismerése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Hallott szakmai szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A dísznövények termesztése: a növények ivaros vagy ivartalan szaporítása, a fejlődő
növények nevelése és ápolása (pl. öntözés, tápoldatozás, növényvédelem).
A cserepes növények és vágott virágok kezelésének szerepe a megtermelt dísznövények
minél hosszabb ideig történő eladhatóságának, virágkötészeti célra történő
felhasználhatóságának biztosításában.
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8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.8/0406-06
A tananyagelem megnevezése:
Dísznövények szaporítási, nevelési, ápolási munkái
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szaktanácsot ad a növényelhelyezésre, -ápolásra vonatkozóan
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Cserepes növények gondozása
A típus Vágott virágok, vágott zöldek kezelési eljárásai
D típus A növénybetegségek, -károsítások felismerése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Virágkötészeti kéziszerszámok, eszközök használata
5. szint Hallott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztán tartása
Körültekintés, elővigyázatosság
Áttekintő képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Látás
Önállóság
Stabil kéztartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok helyi ismertetése szóban 20%
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelettel 40%
A képzési helyszín jellege:
Tankert
Nagyüzemi termelőhely (Kertészeti üzem)
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A virágkötőtől elvárt szaktanácsok adásához szükséges alapvető ismeretek a termesztési
munkafolyamatokról.
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9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.9/0406-06
A tananyagelem megnevezése:
Cserepes és vágott növények kezelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vágott virágok, zöldek kezelését végzi (visszavágás, lelevelezés, vízberakás)
Cserepes növényeket gondoz (öntözés, tápoldatozás, tisztítás)
Előkészíti a növényeket, kellékeket virágkötészeti felhasználásra
Szaktanácsot ad a növényelhelyezésre, -ápolásra vonatkozóan
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Vágott virágok, vágott zöldek kezelési eljárásai
A típus Cserepes növények gondozása
D típus A növénybetegségek, -károsítások felismerése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Virágkötészeti kéziszerszámok, eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztán tartása
Körültekintés, elővigyázatosság
Áttekintő képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Látás
Önállóság
Stabil kéztartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok helyi ismertetése szóban 20%
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelettel 40%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóterem
Virágüzlet
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A virágüzletbe érkező cserepes növények, vágott virágok és zöldek frissen tartásának,
eladhatóságuk megőrzésének módjai. Átvétel, öntözés, növényvédelem, tisztítás stb.
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10. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.10/0406-06
A tananyagelem megnevezése:
Egy- és kétnyári dísznövények
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szaktanácsot ad a virágdíszek kiválasztásával kapcsolatban
Szaktanácsot ad a növényelhelyezésre, -ápolásra vonatkozóan
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Dísznövények felismerése
A típus A növények felhasználási lehetőségei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
Információk önálló rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az egy- és kétnyári növények ismertetése, a palánták kezelési szabályai.
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11. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.11/0406-06
A tananyagelem megnevezése:
Egy- és kétnyári dísznövények ismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szaktanácsot ad a virágdíszek kiválasztásával kapcsolatban
Szaktanácsot ad a növényelhelyezésre, -ápolásra vonatkozóan
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Dísznövények felismerése
A típus A növények felhasználási lehetőségei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Szorgalom, igyekezet
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok helyi ismertetése szóban 80%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tankert
Természeti környezet
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A növényismeret gyakorlása. Az egy- és kétnyári palánták forgalmazásának jellemző
időszakai, felhasználási céljai.
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12. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.12/0406-06
A tananyagelem megnevezése:
Évelő vágott virágok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szaktanácsot ad a virágdíszek kiválasztásával kapcsolatban
Szaktanácsot ad a növényelhelyezésre, -ápolásra vonatkozóan
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Dísznövények felismerése
A típus A növények felhasználási lehetőségei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az évelő vágott virágok ismertetése, előnyei, alkalmazásuk lehetőségei.
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13. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.13/0406-06
A tananyagelem megnevezése:
Évelő vágott virágok ismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szaktanácsot ad a virágdíszek kiválasztásával kapcsolatban
Szaktanácsot ad a növényelhelyezésre, -ápolásra vonatkozóan
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Dísznövények felismerése
A típus A növények felhasználási lehetőségei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Szorgalom, igyekezet
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok helyi ismertetése szóban 80%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tankert
Természeti környezet
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A növényismeret gyakorlása. Az évelő vágott virágok választéka évszakonként.
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14. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.14/0406-06
A tananyagelem megnevezése:
Lombhullató díszfák, díszcserjék
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szaktanácsot ad a virágdíszek kiválasztásával kapcsolatban
Szaktanácsot ad a növényelhelyezésre, -ápolásra vonatkozóan
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Dísznövények felismerése
A típus A növények felhasználási lehetőségei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A lombhullató díszfákról, díszcserjékről származó növényanyag ismertetése (fás
szárrészek, virágzó és terméses hajtások), felhasználási lehetőségei.
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15. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.15/0406-06
A tananyagelem megnevezése:
Lombhullató díszfák, díszcserjék ismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szaktanácsot ad a virágdíszek kiválasztásával kapcsolatban
Szaktanácsot ad a növényelhelyezésre, -ápolásra vonatkozóan
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Dísznövények felismerése
A típus A növények felhasználási lehetőségei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Szorgalom, igyekezet
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok helyi ismertetése szóban 80%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tankert
Természeti környezet
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A növényismeret gyakorlása. A tavasszal virágzó cserjék virágzó hajtásainak felhasználása
a tavaszi (Húsvéti) készítményekben, nyáron a szabadföldi rózsa felhasználása csokrok
készítéséhez.
Ősszel a színes, húsos termések felhasználása a mindszenti koszorúkban, virágdíszekben.
A száraz termések felhasználása szárazkötészeti díszek anyagaiként.
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16. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.16/0406-06
A tananyagelem megnevezése:
Örökzöld díszfák, díszcserjék
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szaktanácsot ad a virágdíszek kiválasztásával kapcsolatban
Szaktanácsot ad a növényelhelyezésre, -ápolásra vonatkozóan
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Dísznövények felismerése
A típus A növények felhasználási lehetőségei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fenyő és lomblevelű örökzöld hajtások, termések, tobozok ismertetése, felhasználása
kegyeleti és karácsonyi díszekben.
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17. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.17/0406-06
A tananyagelem megnevezése:
Örökzöld díszfák, díszcserjék ismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szaktanácsot ad a virágdíszek kiválasztásával kapcsolatban
Szaktanácsot ad a növényelhelyezésre, -ápolásra vonatkozóan
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Dísznövények felismerése
A típus A növények felhasználási lehetőségei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Szorgalom, igyekezet
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok helyi ismertetése szóban 80%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tankert
Természeti környezet
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A növényismeret gyakorlása. Az örökzöld díszfákról, díszcserjékről
növényanyag felhasználása a virágkötészetben, tartós díszek készítésére.

120

származó

18. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.18/0406-06
A tananyagelem megnevezése:
Cserepes levéldísznövények
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szaktanácsot ad a virágdíszek kiválasztásával kapcsolatban
Szaktanácsot ad a növényelhelyezésre, -ápolásra vonatkozóan
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Dísznövények felismerése
A típus A növények felhasználási lehetőségei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A változatos formájú, színes vagy tarka levelű dísznövények ismertetése, felhasználása a
belső és külső terekben. Virágtartókon, bútorokon, ablakpárkányon, télikertben történő
A szoliter méretű növények, pálmák, az ámpolnanövények, a broméliák díszítő szerepe a
különböző terekben. A levéldísznövények alkalmazása növény-összeültetésben.
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19. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.19/0406-06
A tananyagelem megnevezése:
Cserepes levéldísznövények ismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szaktanácsot ad a virágdíszek kiválasztásával kapcsolatban
Szaktanácsot ad a növényelhelyezésre, -ápolásra vonatkozóan
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Dísznövények felismerése
A típus A növények felhasználási lehetőségei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Szorgalom, igyekezet
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok helyi ismertetése szóban 80%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tankert
Természeti környezet
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A növényismeret gyakorlása. A cserepes levéldísznövények szerepe a lakások, középületi
helyiségek belső terének kialakításában. A trópusi területekről származó levéldísznövények
szaporításának és nevelésének helyszíne a növényház.
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20. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.20/0406-06
A tananyagelem megnevezése:
Cserepes virágzó dísznövények
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szaktanácsot ad a virágdíszek kiválasztásával kapcsolatban
Szaktanácsot ad a növényelhelyezésre, -ápolásra vonatkozóan
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Dísznövények felismerése
A típus A növények felhasználási lehetőségei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A cserepes virágzó dísznövények ismertetése, felhasználása ajándékozási célra,
lakásdíszként. Virágzás után többnyire elvesztik díszítő értéküket, ezért alkalmi díszeknek
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21. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.21/0406-06
A tananyagelem megnevezése:
Cserepes virágzó dísznövények ismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szaktanácsot ad a virágdíszek kiválasztásával kapcsolatban
Szaktanácsot ad a növényelhelyezésre, -ápolásra vonatkozóan
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Dísznövények felismerése
A típus A növények felhasználási lehetőségei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Szorgalom, igyekezet
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok helyi ismertetése szóban 80%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tankert
Természeti környezet
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A növényismeret gyakorlása. A cserepes virágzók alkalmi díszek, többségük napjainkban
A jellegzetes tavaszi virágok (pl. tulipán, jácint, nárcisz) és az őszi-téli ünnepekhez kötődő
virágok (krizantém, mikulásvirág, ciklámen).
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22. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.22/0406-06
A tananyagelem megnevezése:
Vágott virágok és zöldek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szaktanácsot ad a virágdíszek kiválasztásával kapcsolatban
Szaktanácsot ad a növényelhelyezésre, -ápolásra vonatkozóan
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Dísznövények felismerése
A típus A növények felhasználási lehetőségei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vágott virágok és zöldek ismertetése, felhasználása a virágdíszek készítéséhez (csokrok,
tűzött virágtálak, koszorúk).
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23. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.23/0406-06
A tananyagelem megnevezése:
Vágott virágok és zöldek ismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szaktanácsot ad a virágdíszek kiválasztásával kapcsolatban
Szaktanácsot ad a növényelhelyezésre, -ápolásra vonatkozóan
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Dísznövények felismerése
A típus A növények felhasználási lehetőségei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Szorgalom, igyekezet
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok helyi ismertetése szóban 80%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tankert
Természeti környezet
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A növényismeret gyakorlása. Az egész évben kapható, legjelentősebb vágott virágok
(szegfű, rózsa, gerbera), valamint a szezonálisan megjelenő, és az import útján beszerzett
vágott virágok és zöldek.
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

16. TANANYAGEGYSÉG

334/1.0/0407-06

Virágkötészet

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza

334/1.1/0407-06
334/1.2/0407-06
334/1.3/0407-06
334/1.4/0407-06
334/1.5/0407-06
334/1.6/0407-06
334/1.7/0407-06
334/1.8/0407-06
334/1.9/0407-06
334/1.10/0407-06
334/1.11/0407-06
334/1.12/0407-06
334/1.13/0407-06
334/1.14/0407-06
334/1.15/0407-06
334/1.16/0407-06
334/1.17/0407-06
334/1.18/0407-06
334/1.19/0407-06

10
12
4
0
24
0
8
16
0
12
0
6
0
16
0
14
0
4
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0
14
0
14
0
0
35
0 306
28
0
14
0
40
0
21
0
14

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.1/0407-06
A tananyagelem megnevezése:
A virágkötészet fogalma, feladatai, szintjei, története
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Virágkötészet stílusai, művészeti irányzatai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Hallott szakmai szöveg megértése
4. szint Hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A virágkötészet növényekből és segédanyagokból virágdíszeket állít elő. Feladata az
ünnepi események, belső és külső terek díszítése, hangulatossá tétele. Kézműves és
művészi szinten művelhető. Ki lehet virágkötő mester? A virágkötészet fejlődése az
ókortól napjainkig.
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.2/0407-06
A tananyagelem megnevezése:
A virágkötészet ipari anyagai, eszközei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Csokrokat készít
Tűzött virágdíszeket készít
Koszorúkat készít
Alkalmi virágdíszeket készít
Díszítési feladatokat végez
Növény-összeültetéseket végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Hallott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ipari segédanyagok segítik a virágdíszek technikai kivitelezését, a kellékek díszítő
hatással is rendelkeznek. Virágtartók, díszítőanyagok, csomagolóanyagok, rögzítőanyagok,
vegyi anyagok, eszközök jellemzői, felhasználási lehetőségeik a virágkötészetben.
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.3/0407-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyűjtött növényi részek a virágkötészetben
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Csokrokat készít
Tűzött virágdíszeket készít
Koszorúkat készít
Alkalmi virágdíszeket készít
Díszítési feladatokat végez
Csomagolási feladatokat végez
Növény-összeültetéseket végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Hallott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A természetből begyűjthető növényi részek (moha, zuzmó, hajtások, termések, tobozok)
kiegészítik a dísznövények választékát. Jellemzésük, beszerzési lehetőségeik, tárolásuk,
felhasználásuk.
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.4/0407-06
A tananyagelem megnevezése:
Az ipari anyagok, eszközök felhasználása a virágkötészetben
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Csokrokat készít
Tűzött virágdíszeket készít
Koszorúkat készít
Alkalmi virágdíszeket készít
Díszítési feladatokat végez
Csomagolási feladatokat végez
Növény-összeültetéseket végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Virágkötészeti kéziszerszámok, eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Eredményorientáltság
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Tapintás
Döntésképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Anyagminták azonosítása 50%
Tárgyminták azonosítása 50%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóterem
Virágüzlet
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A virágkötészet által felhasználható ipari anyagok: díszítő-, csomagoló-, rögzítő-, vegyi
anyagok, virágtartók. Eszközök.
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.5/0407-06
A tananyagelem megnevezése:
Formai, szín- és biológiai törvények
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Csokrokat készít
Tűzött virágdíszeket készít
Koszorúkat készít
Alkalmi virágdíszeket készít
Díszítési feladatokat végez
Csomagolási feladatokat végez
Növény-összeültetéseket végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Formák, vonalak
B típus Formai törvények
B típus Színtörvények
B típus Biológiai törvények
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Hallott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Halott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A virágkötészet törvényszerűségeinek alapos megismerése teszi lehetővé, hogy az elkészült
virágdíszek esztétikusak legyenek, megfeleljenek a közízlés kívánalmainak.
Alapformák, karakterformák, mozgásformák, vonalak. Arányosság (aranymetszés),
szimmetria, aszimmetria, súlypont, ritmus, kontraszt, harmónia. Alapszínek,
színárnyalatok, tónusok, hideg-meleg színek, színharmóniák, színkontrasztok. Biológiai

132

6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.6/0407-06
A tananyagelem megnevezése:
Színek és formák gyakorlati alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Csokrokat készít
Tűzött virágdíszeket készít
Koszorúkat készít
Alkalmi virágdíszeket készít
Díszítési feladatokat végez
Csomagolási feladatokat végez
Növény-összeültetéseket végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Formák, vonalak
B típus Formai törvények
B típus Színtörvények
B típus Biológiai törvények
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Elhivatottság, elkötelezettség
Döntésképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 40%
Rajzok elemzése, hibakeresés 30%
Rajzok kiegészítése 30%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóterem
Tanterem
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A színek és formák helyes alkalmazásához ízlésformálás, gyakorlati tapasztalat szükséges.
A formai és színharmónia megvalósítása a virágdíszekben.
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7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.7/0407-06
A tananyagelem megnevezése:
A virágkötészeti stílusok jellemzői
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Csokrokat készít
Tűzött virágdíszeket készít
Koszorúkat készít
Alkalmi virágdíszeket készít
Díszítési feladatokat végez
Csomagolási feladatokat végez
Növény-összeültetéseket végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Formák, vonalak
B típus Formai törvények
B típus Színtörvények
B típus Biológiai törvények
B típus Virágkötészet stílusai, művészeti irányzatai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Hallott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A különböző virágkötészeti stílusokban készített virágdíszek jellegzetes sajátosságokkal
rendelkeznek. Dekoratív (biedermeier, struktúra), vonalas-grafikus, vegetatív, paralel
stílusok. Új törekvések, irányzatok a virágkötészetben.
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8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.8/0407-06
A tananyagelem megnevezése:
Csokrok jellemzése, csoportosítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Csokrokat készít
Alkalmi virágdíszeket készít
Díszítési feladatokat végez
Csomagolási feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Csokrok készítésének technikái, szabályai
A típus Alkalmi virágdíszek készítésének technikái, szabályai
B típus Díszítések készítésének technikái, szabályai
B típus Csomagolási technikák
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Hallott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 30%
Rajzok elemzése, hibakeresés 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kézben kötött csokrok mint a virágüzleti forgalom legnagyobb részét kitevő
készítménytípusok. A különböző alkalmakra, különböző formákban és stílusokban készült
csokrok jellegzetességei.
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9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.9/0407-06
A tananyagelem megnevezése:
Csokrok készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Csokrokat készít
Alkalmi virágdíszeket készít
Díszítési feladatokat végez
Csomagolási feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Csokrok készítésének technikái, szabályai
A típus Alkalmi virágdíszek készítésének technikái, szabályai
B típus Díszítések készítésének technikái, szabályai
B típus Csomagolási technikák
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Virágkötészeti kéziszerszámok, eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Intenzív munkavégzés
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Tervezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Kézügyesség
Stabil kéztartás
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 30%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóterem
Virágüzlet
Képzési idő:
35 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A csokrok készítésének különböző technikái, a csokrok formái, felhasználási lehetőségei.

136

10. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.10/0407-06
A tananyagelem megnevezése:
Tűzött virágdíszek jellemzése, csoportosítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tűzött virágdíszeket készít
Alkalmi virágdíszeket készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Tűzött virágdíszek készítésének technikái, szabályai
A típus Alkalmi virágdíszek készítésének technikái, szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Hallott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 30%
Rajzok elemzése, hibakeresés 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Rögzítőanyag (tűzőhab) segítségével tűzött virágdíszek készítése vázákba, tálakba és
kosarakba.
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11. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.11/0407-06
A tananyagelem megnevezése:
Tűzött virágdíszek készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tűzött virágdíszeket készít
Alkalmi virágdíszeket készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Tűzött virágdíszek készítésének technikái, szabályai
A típus Alkalmi virágdíszek készítésének technikái, szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Virágkötészeti kéziszerszámok, eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Intenzív munkavégzés
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Tervezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Kézügyesség
Stabil kéztartás
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 30%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóterem
Virágüzlet
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az asztaldísznek, térdekorációnak, alkalmi díszeknek használható, virágtartóban,
rögzítőanyag segítségével készült vázadíszek, virágtálak és kosarak.
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12. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.12/0407-06
A tananyagelem megnevezése:
Növény-összeültetések jellemzése, csoportosítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Növény-összeültetéseket végez
Alkalmi virágdíszeket készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Növény-összeültetések készítésének technikái, szabályai
A típus Alkalmi virágdíszek készítésének technikái, szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Hallott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 30%
Rajzok elemzése, hibakeresés 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A növény-összeültetések tartós és alkalmi céllal összeültetett földlabdás vagy cserepes
növények. A növény-összeültetés menete.
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13. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.13/0407-06
A tananyagelem megnevezése:
Növény-összeültetések készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Növény-összeültetéseket végez
Alkalmi virágdíszeket készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Növény-összeültetések készítésének technikái, szabályai
A típus Alkalmi virágdíszek készítésének technikái, szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Virágkötészeti kéziszerszámok, eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Intenzív munkavégzés
Kreativitás, ötletgazdagság
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Kézügyesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 30%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóterem
Virágüzlet
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A növény-összeültetések növényanyagának összeválogatásánál figyelembe veendő
szempontok: a növények igényesssége, mérete, növekedési üteme, színe és formája.
A növény-összeültetések jellemző felhasználási céljai.

140

14. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.14/0407-06
A tananyagelem megnevezése:
Koszorúk jellemzése, csoportosítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Koszorúkat készít
Alkalmi virágdíszeket készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Koszorúk készítésének technikái, szabályai
A típus Alkalmi virágdíszek készítésének technikái, szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Hallott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 30%
Rajzok elemzése, hibakeresés 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A koszorúk készítésének célja (kegyeleti és díszítési cél). A koszorú váza, a felhasznált
növényanyag, a technika és az alkalom szerinti csoportosítás.
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15. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.15/0407-06
A tananyagelem megnevezése:
Koszorúk készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Koszorúkat készít
Alkalmi virágdíszeket készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Koszorúk készítésének technikái, szabályai
A típus Alkalmi virágdíszek készítésének technikái, szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kézírás
5. szint Virágkötészeti kéziszerszámok, eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Intenzív munkavégzés
Kreativitás, ötletgazdagság
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Kézügyesség
Stabil kéztartás
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 30%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóterem
Virágüzlet
Képzési idő:
40 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A növényanyag és a díszítő kellékek elhelyezése a koszorú vázára kötött, tűzött vagy
ragasztásos technikával.
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16. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.16/0407-06
A tananyagelem megnevezése:
Alkalmi virágdíszek, díszítő csomagolások jellemzése, csoportosítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmi virágdíszeket készít
Díszítési feladatokat végez
Csomagolási feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Alkalmi virágdíszek készítésének technikái, szabályai
B típus Díszítések készítésének technikái, szabályai
B típus Csomagolási technikák
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Hallott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 30%
Rajzok elemzése, hibakeresés 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A különböző alkalmakra készült haj- és ruhadíszek jellemzői, felhasználásuk. Ajándék
díszítések, díszcsomagolások jellemzői, alkalmazásuk.
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17. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.17/0407-06
A tananyagelem megnevezése:
Alkalmi virágdíszek, díszítő csomagolások készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmi virágdíszeket készít
Díszítési feladatokat végez
Csomagolási feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Alkalmi virágdíszek készítésének technikái, szabályai
B típus Díszítések készítésének technikái, szabályai
B típus Csomagolási technikák
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Virágkötészeti kéziszerszámok, eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Intenzív munkavégzés
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Tervezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Kézügyesség
Stabil kéztartás
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 30%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóterem
Virágüzlet
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kitűzők, haj- és ruhadíszek, ajándék-díszítések, díszcsomagolások készítésének
változatos technikái. A precíz kidolgozás, az ötletgazdagság fontossága.
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18. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.18/0407-06
A tananyagelem megnevezése:
Száraz- és selyemvirág díszek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Csokrokat készít
Tűzött virágdíszeket készít
Koszorúkat készít
Alkalmi virágdíszeket készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Csokrok készítésének technikái, szabályai
A típus Tűzött virágdíszek készítésének technikái, szabályai
A típus Koszorúk készítésének technikái, szabályai
A típus Alkalmi virágdíszek készítésének technikái, szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Hallott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 30%
Rajzok elemzése, hibakeresés 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szárazvirágkötészeti növények, növényi részek felhasználása tartós díszek készítésére.
Selyemvirágdíszek készítése.
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19. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.19/0407-06
A tananyagelem megnevezése:
Száraz- és selyemvirág díszek készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Csokrokat készít
Tűzött virágdíszeket készít
Koszorúkat készít
Alkalmi virágdíszeket készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Csokrok készítésének technikái, szabályai
A típus Tűzött virágdíszek készítésének technikái, szabályai
A típus Koszorúk készítésének technikái, szabályai
A típus Alkalmi virágdíszek készítésének technikái, szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Virágkötészeti kéziszerszámok, eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Intenzív munkavégzés
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Kézügyesség
Stabil kéztartás
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 30%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóterem
Virágüzlet
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A száraz- és selyemvirág díszek készítésének szempontjai. Törékenységüknek és száraz
körülmények között történő tárolásuk követelményének figyelembe vétele.
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

17. TANANYAGEGYSÉG

334/1.0/0408-06

Térberendezés

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

334/1.1/0408-06
334/1.2/0408-06
334/1.3/0408-06
334/1.4/0408-06
334/1.5/0408-06
334/1.6/0408-06
334/1.7/0408-06
334/1.8/0408-06
334/1.9/0408-06
334/1.10/0408-06
334/1.11/0408-06
334/1.12/0408-06

8
0
4
6
6
0
20
0
18
0
18
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
14
0
0
0
14
240
0
42
0
49
0
41

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.1/0408-06
A tananyagelem megnevezése:
Növényi téralkotások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtervezi a virágdíszítést (növényanyag, kellékek, munkálatok, árak)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Belső terek tartós növénydíszítésének megoldásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyedi és csoportos elhelyezések. Mobil és stabil virágtartók. Növény-összeültetések.
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.2/0408-06
A tananyagelem megnevezése:
Növényi téralkotások készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtervezi a virágdíszítést (növényanyag, kellékek, munkálatok, árak)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Belső terek tartós növénydíszítésének megoldásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelettel 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóterem
Virágüzlet
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Növény-összeültetések készítése, cserepes növények egyedi és csoportos elhelyezése belső
terekben.
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.3/0408-06
A tananyagelem megnevezése:
Belső terek környezeti viszonyai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodik a virágdíszek fenntartásáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Belső terek tartós növénydíszítésének megoldásai
B típus A virágdíszek fenntartásának, ápolásának módjai, technikái
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hőmérséklet, levegő összetétele, fényviszonyok, víz, páratartalom a belső terekben,
biztosításuk.
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.4/0408-06
A tananyagelem megnevezése:
Lakások növénydíszítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtervezi a virágdíszítést (növényanyag, kellékek, munkálatok, árak)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Belső terek tartós növénydíszítésének megoldásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Különböző stílusú lakások díszítése növényekkel.
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.5/0408-06
A tananyagelem megnevezése:
Középületek tartós növénydíszítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtervezi a virágdíszítést (növényanyag, kellékek, munkálatok, árak)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Belső terek tartós növénydíszítésének megoldásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Különböző funkciójú, méretű, formájú középület tartós növénydíszítésének tervezése, az
elkészítés szempontjai.
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6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.6/0408-06
A tananyagelem megnevezése:
Belső terek tartós növénydíszítésének elkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtervezi a virágdíszítést (növényanyag, kellékek, munkálatok, árak)
Virágdíszeket kiszállít és elhelyez
Gondoskodik a virágdíszek fenntartásáról
Virágdíszeket bont és elszállít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Belső terek tartós növénydíszítésének megoldásai
A típus A virágdíszek elszállítása, helyszíni elhelyezése
B típus A virágdíszek fenntartásának, ápolásának módjai, technikái
C típus A virágdíszítés lebontása, elszállítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Térérzékelés
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelettel 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóterem
Külső helyszín
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Különböző funkciójú, méretű, formájú középület tartós növénydíszítésének elkészítése.
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7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.7/0408-06
A tananyagelem megnevezése:
Belső terek alkalmi növénydíszítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtervezi a virágdíszítést (növényanyag, kellékek, munkálatok, árak)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Külső és belső terek alkalmi növénydíszítésének megoldásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Kapcsolatteremtő készség
Kommunikációs rugalmasság
Meggyőzőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az asztaldíszítés, a színpaddíszítés, a kiállítások, bálok virágdíszítésének szempontjai. A
virágkiállítások rendezésének szempontjai.
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8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.8/0408-06
A tananyagelem megnevezése:
Belső terek alkalmi növénydíszítésnek elkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtervezi a virágdíszítést (növényanyag, kellékek, munkálatok, árak)
Virágdíszeket kiszállít és elhelyez
Gondoskodik a virágdíszek fenntartásáról
Virágdíszeket bont és elszállít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Külső és belső terek alkalmi növénydíszítésének megoldásai
B típus Virágdísz tervezése az alkalomnak megfelelően
A típus A virágdíszek elszállítása, helyszíni elhelyezése
B típus A virágdíszek fenntartásának, ápolásának módjai, technikái
C típus A virágdíszítés lebontása, elszállítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Térérzékelés
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelettel 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóterem
Külső helyszín
Képzési idő:
42 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Asztaldíszítés, színpaddíszítés, kiállítások, bálok virágdíszítésének
Virágkiállítások rendezése.
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elkészítése.

9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.9/0408-06
A tananyagelem megnevezése:
Ünnepi alkalmak virágdíszítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtervezi a virágdíszítést (növényanyag, kellékek, munkálatok, árak)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Esküvői virágdíszek
A típus Kegyeleti virágdíszek
A típus Ünnepi virágdíszek
A típus Külső és belső terek alkalmi növénydíszítésének megoldásai
A típus Virágdísz tervezése az alkalomnak megfelelően
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Kapcsolatteremtő készség
Kommunikációs rugalmasság
Meggyőzőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Esküvő, temetés, az év ünnepeinek virágdíszítése (húsvét, karácsony, Valentin-nap,
halottak napja, ballagások). A virágdísz készítésének szempontjai, jellegzetes növény- és
kellékanyagai.
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10. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.10/0408-06
A tananyagelem megnevezése:
Ünnepi alkalmak virágdíszítésének elkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtervezi a virágdíszítést (növényanyag, kellékek, munkálatok, árak)
Virágdíszeket kiszállít és elhelyez
Gondoskodik a virágdíszek fenntartásáról
Virágdíszeket bont és elszállít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Esküvői virágdíszek
A típus Kegyeleti virágdíszek
A típus Ünnepi virágdíszek
A típus Külső és belső terek alkalmi növénydíszítésének megoldásai
A típus Virágdísz tervezése az alkalomnak megfelelően
A típus A virágdíszek elszállítása, helyszíni elhelyezése
B típus A virágdíszek fenntartásának, ápolásának módjai, technikái
C típus A virágdíszítés lebontása, elszállítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Térérzékelés
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelettel 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóterem
Külső helyszín
Képzési idő:
49 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Esküvői, temetési, egyéb ünnepi virágdíszek készítése (húsvéti, karácsonyi, valentin-napi,
halottak napi, ballagási díszek)
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11. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.11/0408-06
A tananyagelem megnevezése:
Kirakatrendezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtervezi a virágdíszítést (növényanyag, kellékek, munkálatok, árak)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Kirakatrendezés
A típus Virágdísz tervezése az alkalomnak megfelelően
A típus A virágdíszek tervezése harmonikus összhatásban
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Szabadkézi rajzolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kirakatrendezés kialakulása, a reklám. A kirakatrendezés törvényszerűségei,
érvényesülésük a kirakatrendezésben.
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12. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/1.12/0408-06
A tananyagelem megnevezése:
Kirakatrendezés elkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtervezi a virágdíszítést (növényanyag, kellékek, munkálatok, árak)
Látványtervet készít
Virágdíszeket kiszállít és elhelyez
Gondoskodik a virágdíszek fenntartásáról
Virágdíszeket bont és elszállít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Kirakatrendezés
A típus Virágdísz tervezése az alkalomnak megfelelően
A típus A virágdíszek tervezése harmonikus összhatásban
B típus A virágdíszek fenntartásának, ápolásának módjai, technikái
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Térérzékelés
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelettel 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóterem
Virágüzlet
Képzési idő:
41 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kirakatrendezés menete: alapötlet, téma kiválasztása, látványterv készítése, anyagok
összeállítása, virágdíszek elkészítése, árcédulák, táblák megírása, kirakat kiürítése,
tisztítása, a tér kialakítása, virágdíszek elhelyezése, ellenőrzés.
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

18. TANANYAGEGYSÉG

334/2.0/0408-06

Tervkészítés

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk

334/2.1/0408-06
334/2.2/0408-06
334/2.3/0408-06
334/2.4/0408-06
334/2.5/0408-06

4
10
6
6
6

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

32

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/2.1/0408-06
A tananyagelem megnevezése:
Virágdekoráció tervdokumentációja
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a helyszínt
Megtervezi a virágdíszítést (növényanyag, kellékek, munkálatok, árak)
Látványtervet készít
Árkalkulációt végez
Virágdíszeket kiszállít és elhelyez
Gondoskodik a virágdíszek fenntartásáról
Virágdíszeket bont és elszállít
Elszámolja a szolgáltatás ellenértékét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Belső terek tartós növénydíszítésének megoldásai
A típus Külső és belső terek alkalmi növénydíszítésének megoldásai
B típus Műszaki és építészeti rajzok
B típus Helyszínrajz készítésének módjai
B típus Virágdíszek sematikus rajzi megjelenítése
A típus Árkalkuláció készítésének elvei, menete
A típus A szolgáltatás ellenértékének megállapítása, elszámolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Helyszínrajz készítése
4. szint Szabadkézi rajzolás
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Tervezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Fogalmazó készség
Nyelvhelyesség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló feldolgozása 70%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tervdokumentáció tartalma: szerződés, helyszínrajz, látványterv, virágdíszek rajza,
árkalkulációja, kivitelezési terv.

160

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/2.2/0408-06
A tananyagelem megnevezése:
Virágdekorációk tervezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a helyszínt
Megtervezi a virágdíszítést (növényanyag, kellékek, munkálatok, árak)
Látványtervet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Belső terek tartós növénydíszítésének megoldásai
A típus Külső és belső terek alkalmi növénydíszítésének megoldásai
B típus Virágdíszek sematikus rajzi megjelenítése
A típus Virágdísz tervezése stílusosan
A típus Virágdísz tervezése az alkalomnak megfelelően
A típus A virágdíszek tervezése harmonikus összhatásban
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Helyszínrajz készítése
4. szint Szabadkézi rajzolás
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Tervezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térérzékelés
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Fogalmazó készség
Nyelvhelyesség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló feldolgozása 70%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A növénydekoráció megtervezésének szempontjai. A harmonikus virágdíszítés
szempontjai. Virágdekorációk tervezése alkalomnak megfelelően, stílushelyesen,
harmonikus összeállításban.
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/2.3/0408-06
A tananyagelem megnevezése:
Virágdekorációk növény- és kellékanyagának összeállítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtervezi a virágdíszítést (növényanyag, kellékek, munkálatok, árak)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Belső terek tartós növénydíszítésének megoldásai
A típus Külső és belső terek alkalmi növénydíszítésének megoldásai
A típus Virágdísz tervezése stílusosan
A típus Virágdísz tervezése az alkalomnak megfelelően
A típus A virágdíszek tervezése harmonikus összhatásban
A típus Növényanyag, kellékek összeállítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mennyiségérzék
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló feldolgozása 70%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A különböző stílusú virágdíszítések jellegzetes növényanyaga, az összeállítás szempontjai.
A növények nevének helyesírása (latin és magyar névvel).
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/2.4/0408-06
A tananyagelem megnevezése:
Virágdekorációk árkalkulációja
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtervezi a virágdíszítést (növényanyag, kellékek, munkálatok, árak)
Árkalkulációt végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Árkalkuláció készítésének elvei, menete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mennyiségérzék
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Tervezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló feldolgozása 70%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A virágdíszek árainak összeállítása reális értékben. ÁFA-tartalom feltüntetése (külön az
anyagár és a szolgáltatás ára).
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/2.5/0408-06
A tananyagelem megnevezése:
Kivitelezési terv készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Virágdíszeket kiszállít és elhelyez
Gondoskodik a virágdíszek fenntartásáról
Virágdíszeket bont és elszállít
Elszámolja a szolgáltatás ellenértékét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műszaki és építészeti rajzok
A típus A szolgáltatás ellenértékének megállapítása, elszámolása
B típus A virágdíszek fenntartásának, ápolásának módjai, technikái
C típus A virágdíszítés lebontása, elszállítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Tervezés
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Fogalmazó készség
Nyelvhelyesség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló feldolgozása 70%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kivitelezés technikai részleteinek felsorolása, időterve. A kiszállítás, a növénydekoráció
ápolása, lebontása, elszállítása.

164

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

19. TANANYAGEGYSÉG

334/3.0/0408-06

Művészeti ismeretek

azonosítója

szk
szk
szk

334/3.1/0408-06
334/3.2/0408-06
334/3.3/0408-06

32
6
10

0
0
0

0
0
0
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elméletigényes
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azonosítója

elméleti
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/3.1/0408-06
A tananyagelem megnevezése:
Művészettörténet (építészet, képzőművészet)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtervezi a virágdíszítést (növényanyag, kellékek, munkálatok, árak)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Virágdísz tervezése stílusosan
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A művészettörténet ismeretének fontossága a virágkötő-berendező szakmában.
A történelmi korszakok ismertetése kronológiai sorrendben.
Az egyes történelmi korszakokban a társadalmi viszonyok, építészet, képzőművészet
jellemzése, utalva a kor virágkötészetére is. A művészetekre gyakorolt hatása miatt
célszerű a kor vallására is kitérni az ismertetések során.
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/3.2/0408-06
A tananyagelem megnevezése:
Társművészetek (népművészet, kertművészet)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtervezi a virágdíszítést (növényanyag, kellékek, munkálatok, árak)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Virágdísz tervezése stílusosan
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A magyar népművészet ismertetésénél a magyarság történetére, népszokásokra,
néphagyományra kell kitérni. Használati tárgyak készítése, díszítése (bútorok, fazekasság,
ruházat).
Fontosabb tájegységek díszítő művészete. A kertművészet története, a fontosabb
kerttípusok.
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/3.3/0408-06
A tananyagelem megnevezése:
Esztétikai alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtervezi a virágdíszítést (növényanyag, kellékek, munkálatok, árak)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Virágdísz tervezése stílusosan
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az esztétikum az embert körülvevő világban. Esztétikai alapfogalmak, minőségek (szép,
rút, tragikus, komikus stb.). Esztétikai érzék, ítélet.
A mindennapok esztétikája: ízlés, divat, giccs. Műalkotások elemzése: a művészeti
alkotások alapkövetelményei, a művészi kifejezés eszközei.
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

20. TANANYAGEGYSÉG

334/4.0/0408-06

azonosítója
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szk
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334/4.1/0408-06
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334/4.8/0408-06
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6
4
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/4.1/0408-06
A tananyagelem megnevezése:
A térdekorációk készítésének anyagai, eszközei, gépei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtervezi a virágdíszítést (növényanyag, kellékek, munkálatok, árak)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Növényanyag, kellékek összeállítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A virágüzlet és a kirakati berendezés anyagai, eszközei, gépei. A térberendezői munkák
során előforduló anyagok (papírok, textilfélék, festékek, faanyagok, fémek), eszközök
(kéziszerszámok, rajzeszközök), gépek (ragasztópisztoly, fúrógép).
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/4.2/0408-06
A tananyagelem megnevezése:
A műszaki ábrázolás alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a helyszínt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műszaki és építészeti rajzok
B típus Helyszínrajz készítésének módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rajzlapok fajtái, mérete, rajzeszközök fajtái. A feliratmezők tartalma, jelentése.
A méretarány fogalma, alkalmazása. A rajzolás technikai vonatkozásai: vonalvastagságok,
feliratok, a szépírás rajzi megjelenítése.
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/4.3/0408-06
A tananyagelem megnevezése:
Betűírás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a helyszínt
Látványtervet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Rajzeszközök használata
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A betűírás története, a kézírás jelentősége. Az írás alapanyagai, eszközei. A betűírás
elemei: a betűk alkotóelemei, arányai, szövegírás, szövegtükör. Árcédulák, tablók
tervezése.
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/4.4/0408-06
A tananyagelem megnevezése:
Axonometrikus ábrázolás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Látványtervet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műszaki és építészeti rajzok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Rajzeszközök használata
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Axonometrikus rajz készítése tárgyról 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az axonometrikus rajz fogalma, megjelenítése különböző tárgyak és belső terek esetében.
A kocka, a téglatest és a virágkötészeti tárgyak (pl. tartóedény) axonometrikus rajzának
elkészítési szabályai, módjai.
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/4.5/0408-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki rajzok készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a helyszínt
Látványtervet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műszaki és építészeti rajzok
B típus Helyszínrajz készítésének módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése
4. szint Helyszínrajz készítése
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Rajzeszközök használata
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki rajz készítése tárgyról 100%
A képzési helyszín jellege:
Rajzterem
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egy tárgy, belső tér vagy kirakat megjelenítése axonometrikus rajzon.
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6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/4.6/0408-06
A tananyagelem megnevezése:
Építészeti és belsőépítészeti ábrázolások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a helyszínt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műszaki és építészeti rajzok
B típus Helyszínrajz készítésének módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése
4. szint Helyszínrajz készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Térérzékelés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az építészeti és belsőépítészeti rajzok jelölési rendszere. A rajzok olvasása. A méretarány
és tájolás jelentősége a rajzon, összefüggése a növény-berendezési és virágüzlet-, kirakatberendezési tervvel.
Adott épületrész és egy belső tér méreteinek és berendezési tárgyainak jelölése a rajzon. A
vázlatterv (skicc) szerepe a tervezésben.
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7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/4.7/0408-06
A tananyagelem megnevezése:
Berendezési terv, makett készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtervezi a virágdíszítést (növényanyag, kellékek, munkálatok, árak)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műszaki és építészeti rajzok
B típus Makettek, installációk tervezése, készítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése
4. szint Helyszínrajz készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Körültekintés, elővigyázatosság
Tervezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Rajzeszközök használata
Térérzékelés
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munka felügyelettel 100%
A képzési helyszín jellege:
Műszaki tanműhely
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A virágüzlet méretarányos növényberendezési és kirakatberendezési tervezésének alapjai.
A berendezési tárgyak, a növények, a virágdekorációk jelölései egy adott belső tér,
rendezvény vagy virágüzlet esetében. A funkció és a látvány kapcsolata.
Az egyes berendezési elemek megjelenítése az alaprajzon és a látszati képen, a megrajzolás
technikai megoldásai. Az egységes stílus kialakítása a növény-berendezési terv készítése
során, funkció és esztétika egysége.
A színek, a színelosztás, a színegyensúly a belső térben (fal, padló, berendezés), az
anyagok összhangja. A megvilágítás, a klíma, a tájolás, a fényviszonyok jelentősége,
szerepe a növény-berendezésnél.
A virágüzlet berendezésének gyakorlati vonatkozásai. A makett készítésének szerepe a
növény-berendezés tervezésében, a méretarányos makett elkészítésének módjai.
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8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/4.8/0408-06
A tananyagelem megnevezése:
Egyszerű installációs és dekorációs elemek tervezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtervezi a virágdíszítést (növényanyag, kellékek, munkálatok, árak)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műszaki és építészeti rajzok
B típus Makettek, installációk tervezése, készítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Tervezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munka felügyelettel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyszerű kirakati és üzleti installációs elemek, állványok, térelemek, kiállítási dekorációs
alapok tervezésének szempontjai, műszaki megoldásai, összhangban a belső tér tárgyaival,
növény-berendezésével.
A funkció, a stabilitás és az esztétika összhangja. A virágüzlet, a kirakat, a belső tér és a
tartóelemek, dekorációs kellékek, berendezések összhangjának megteremtése. A terv
tartalma.
Különböző felületek kialakítása a belső térben, az installáción. Festések, ragasztások,
domborfelületek, ezek anyagai, műszaki megoldások.
A felületek hatáskeltő funkciója (látvány és tisztíthatóság), sablonok, minták, motívumok a
falfelületeken. Virágüzleti, kirakati egyszerű emelvények, tartók megtervezése, anyagainak
leírása.
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9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/4.9/0408-06
A tananyagelem megnevezése:
Egyszerű installációs és dekorációs elemek kivitelezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtervezi a virágdíszítést (növényanyag, kellékek, munkálatok, árak)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műszaki és építészeti rajzok
B típus Makettek, installációk tervezése, készítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Rajzeszközök használata
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munka felügyelettel 100%
A képzési helyszín jellege:
Műszaki tanműhely
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyszerű kirakati és üzleti installációs elemek, állványok, térelemek, kiállítási dekorációs
alapok kivitelezésének szempontjai, műszaki megoldásai, összhangban a belső tér
tárgyaival, növény-berendezésével.
A funkció, a stabilitás és az esztétika összhangjának megteremtése. Az elemek vetületeinek
megrajzolási módja, méretezése, anyagjelölése. A virágüzlet, a kirakat, a belső tér és a
tartóelemek, dekorációs kellékek, berendezések összhangjának megteremtése.
A terv kivitelezésének módjai. Különböző felületek kialakítása a belső térben, az
installáción. Festések, ragasztások, domborfelületek, ezek anyagai, műszaki megoldások.
A felületek hatáskeltő funkciója (látvány és tisztíthatóság), sablonok, minták, motívumok a
falfelületeken. Virágüzleti, kirakati egyszerű emelvények, tartók kivitelezésének
szempontjai.
Az elemek beillesztése a belső térbe, a tartóelemek és a növények kapcsolata, együttese.
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10. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/4.10/0408-06
A tananyagelem megnevezése:
Feliratok, látványelemek készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtervezi a virágdíszítést (növényanyag, kellékek, munkálatok, árak)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műszaki és építészeti rajzok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szabadkézi rajzolás
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Rajzeszközök használata
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munka felügyelettel 100%
A képzési helyszín jellege:
Rajzterem
Műszaki tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kirakati és a virágüzleti feliratok, látványelemek szerepe, jelentősége a kereskedelem, a
marketing területén. Anyagok, formák, felületek, színek hatáskeltő szerepe.
Az alkalmakhoz illő motívumok, jelképek fontossága, hatása (Valentin-nap, nőnap, húsvét,
anyák napja, mindenszentek, advent, karácsony, újév, ballagás, névnapok, évszakok,
trendtémák stb.).
A cégfelirat (logo) szerepe az eladásban, az üzlet megjelenésében. A cégembléma és felirat
megtervezésének szempontjai és az elkészítés technikai megoldásai (üzletfelirat, névkártya,
levélpapír, prospektus, web-oldal, árcédula, akciós feliratok stb.).
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

21. TANANYAGEGYSÉG

334/5.0/0408-06

Rajz

azonosítója

szk
szk
szk

334/5.1/0408-06
334/5.2/0408-06
334/5.3/0408-06

0
0
0

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

21
49 112
42

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/5.1/0408-06
A tananyagelem megnevezése:
Mértani testek rajzolása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Látványtervet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Makettek, installációk tervezése, készítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szabadkézi rajzolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Rajzeszközök használata
Térérzékelés
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Rajzkészítés mértani testekről 100%
A képzési helyszín jellege:
Rajzterem
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rajzban használatos alapfogalmak tisztázása. Anyagok és eszközök, eszközhasználat,
technikák. A vázolás alapszabályai: lap rögzítése, előkészítése, a rajzlap síkjának helyzete,
a rajzeszköz megválasztása.
Az ábrázolandó tárgy tulajdonságainak meghatározása és megfigyelése, környezetéhez való
viszonya.
Az ábrázolandó tárgy skicce, majd pontos elhelyezése a sík felületen (papíron), azaz a
befoglaló folt függőleges és vízszintes mért paraméterei egymáshoz, illetve a rajzlaphoz
viszonyítva.
Geometriai testek, térformák rajzolása: kocka, hasáb, gúla, gömb stb. Árnyékrajzolás:
az árnyékolás szükségessége, szabályai, tónusozás, vetítési, megvilágítási rendszerek
(mesterséges, természetes)
az árnyék mint vetület (megvilágított rész, önárnyék, reflexek, vetett árnyék, bevetett
árnyék), térelemek árnyékai (pont, egyenes, síklap és síklapú testek árnyéka, forgástestek
árnyéka).
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/5.2/0408-06
A tananyagelem megnevezése:
Növények, virágdíszek rajzolása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtervezi a virágdíszítést (növényanyag, kellékek, munkálatok, árak)
Látványtervet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Virágdíszek sematikus rajzi megjelenítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szabadkézi rajzolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Rajzeszközök használata
Térérzékelés
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Rajzkészítés növényekről, virágdíszekről 100%
A képzési helyszín jellege:
Rajzterem
Képzési idő:
49 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Cserepes-, levél- és virágzó növények rajza. Vágott virágok és vágott ágak rajza.
Különböző termések tanulmányrajza. Virágkötészeti munkák, termékek, díszek (virágtál,
vázadísz, koszorú) rajza.
Alkalmi virágdíszek rajza, színvázlata (csokor, tál, kosár, koszorú stb.), festése, különböző
technikákkal történő megjelenítése.
Csendélet: kisebb berendezési tárgyak, használati eszközök, növények, drapériák
kapcsolata (ceruzavázlat, színvázlat, képépítés).
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
334/5.3/0408-06
A tananyagelem megnevezése:
Látványtervek rajzolása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtervezi a virágdíszítést (növényanyag, kellékek, munkálatok, árak)
Látványtervet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Makettek, installációk tervezése, készítése
B típus Virágdíszek sematikus rajzi megjelenítése
B típus Látványterv rajzolásának szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szabadkézi rajzolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Rajzeszközök használata
Térérzékelés
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Látványtervek rajzolása 100%
A képzési helyszín jellege:
Rajzterem
Képzési idő:
42 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A látszati kép jelentősége a belső terek növénnyel való berendezésében. A látszati kép
elkészítésének módja egy adott belső tér esetében. A látszati kép látványának növelése rajzi
eszközökkel, technikákkal.
Belső tér (közösségi termek, irodák, üzletek, lakások, templomok stb.), kirakatok rajza,
festése, különböző technikákkal történő megjelenítése. Perspektívikus belső térkompozíció
alaprajzok, homlokzatrajzok alapján.
Nagyméretű külső terek, épületek perspektívikus rajza különböző nézőpontokból. Díszfák,
cserjék, virágok tájba illesztése, tájrészlet vázlata.
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