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Kereskedő  
 
A szakképesítés azonosító száma: 54 341 01 
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 
A képzés megkezdésének feltételei: érettségi vizsga 
Elméleti képzési idő aránya: 60% Gyakorlati képzési idő aránya: 40% 
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: a 13. évfolyamot követően 160 óra 
A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: Kereskedő, Áruházi osztályvezető 
 

Modulok: 
10025-12 A kereskedelmi egység működtetése 
10026-12 Az áruforgalom lebonyolítása 
10030-12 Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése 
10031-12 A főbb árucsoportok forgalmazása 
10032-12 Marketing 
10033-12 A vállalkozások működtetése 

 
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltétele az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyít-

vány. 
 
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 
Gyakorlati vizsgatevékenység 
A vizsgafeladat megnevezése: Az áruk forgalmazása 
A kereskedelmi egységben kijelölt termékcsoport példáján keresztül bemutatja az áruforgalmi tevékenység szabályszerű fel-
adatait, bizonylatait 
Elvégzi egy kijelölt árucsoport átvételét, ellenőrzi bizonylatait, ismerteti az áru/göngyöleg ellenérték kifizetésének menetét 
Árut ajánl a vevőnek, segíti a vásárlási döntésben, tájékoztatja az áruval kapcsolatos szolgáltatásokról az értékesített termék-
ről számlát készít 
Bemutatja a kereskedelmi egységben alkalmazott vagyonvédelmi, árumozgató és árazó  gépek, eszközök, berendezések faj-
táit, kezelési szabályait 
Bemutatja a pénztáros feladatait, a pénztárgépek szerepét, az ellenérték elszámolás szabályait, pénztárbizonylatot készít 
Bemutatja az élelmiszerek és vegyiáruk tárolására, értékesítésére vonatkozó előírásokat, szabályokat 
Bemutatja a műszaki áruk használatát és kezelését, meggyőződik üzemképességükről 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc 
 
Központi írásbeli vizsgatevékenység 
A vizsgafeladat megnevezése: A vállalkozás működtetése 
Az írásbeli az alábbi témaköröket tartalmazzák: 

A vállalkozási formák és azok jellemzői 
Az üzleti terv tartalma, felépítése 
Vagyon fogalma, tagolása, a mérleg szerkezete, az eredménykimutatás adatainak értelmezése, felhasználása a döntésekben 
A forgalom-alakulás, gazdálkodás értékeléséhez szükséges alapvető statisztikai elemzési módszerek 
A szükséges létszám és munkakörök megállapításának szempontjai 
A munkaszerződések megkötésére, felbontására vonatkozó jogszabályok 
Készletgazdálkodás, mutatószámai, értelmezésük, hatásuk az eredményre 
Pénzforgalomhoz kapcsolódó bizonylatok fajtái, kitöltésük szabályai 
Áruforgalmi jelentés szerepe, tartalma, kitöltésének szabályai 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc 
 
Szóbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Az áruforgalommal kapcsolatos feladatok 
A szóbeli vizsga kérdései az alábbi témaköreit tartalmazzák: 

A piackutatás céljai, módszerei, egy piackutatási folyamat megtervezése 
Értékesítési akció előkészítése, megtervezése, értékelése 
A mennyiségi és minőségi áruátvétel feladatai, a hibás teljesítésből adódó teendők 
Az áruk szakmai szabályok-arculat szerinti kihelyezésének, az árak feltüntetésének szabályai  
A készpénzzel és készpénzkímélő módon fizetés lehetőségei, szabályai 
A fogyasztói érdekvédelem előírásai, a vevőreklamáció intézésének szabályai 
Az áru és vagyonvédelmi rendszerek jellemzői, berendezések fajtái, használata 
A leltározási bizonylatok szerepe, tartalma, leltáreredmény megállapítása 
Az árukhoz előírás szerint csatolandó dokumentumok megléte, szabályszerűsége, a termékcímkék információ tartalma 
Baleset-, munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok, jogszabályok 


