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A szakképesítés azonosító száma: 34 341 01 
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 
A képzés megkezdésének feltételei: alapfokú iskolai végzettség 
Elméleti képzési idő aránya: 30%. Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. 
évfolyamot követően 160 óra 
A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: Bolti eladó 
A   szakképesítés-ráépülés: 35 341 01 Boltvezető 
 
Modulok: 

10025-12 A kereskedelmi egység működtetése 
10026-12 Az áruforgalom lebonyolítása 
10027-12 A ruházati cikkek és a vegyes iparcikkek forgalmazása 
10028-12 Az élelmiszerek, vegyi áruk és gyógynövények forgalmazása 
10029-12 A műszaki cikkek forgalmazása 

 
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítvány. 

 
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 
Gyakorlati vizsgatevékenység 
A) A vizsgafeladat megnevezése: Élőmunka kereskedelmi egységben/tanboltban: a vevő tájékoztatása, kiszolgálása, 
magyar és idegen nyelven. Az értékesítéshez szükséges bizonylat kitöltése 
Az élelmiszerek, vegyiáruk, és gyógynövények választékának megfelelő feladatleírás alapján 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. Az értékesített terméket becsomagolja, és kitölt egy kapcsolódó bizonylatot 
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc 
 
B) A vizsgafeladat megnevezése: Élőmunka kereskedelmi egységben/tanboltban: a vevő tájékoztatása, kiszolgálása magyar 
és idegen nyelven. Az értékesítéshez szükséges bizonylat kitöltése 
A műszaki cikkek választékának megfelelő feladatleírás alapján 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. 
Az értékesíett terméket becsomagolja/előkészíti szállításra, és kitölt egy kapcsolódó bizonylatot 
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc 
 
Szóbeli vizsgatevékenység 

A) A vizsgafeladat megnevezése: Az áruforgalommal összefüggő eladói feladatok. Válaszadás a vizsgakövetelmények 
alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre 
A szóbeli vizsga kérdései az alábbi témaköreit tartalmazzák: 

Az áru beszerzésével, átvételével kapcsolatos eladói feladatok 
Az áruhoz előírás szerint csatolandó dokumentumok megléte, szabályszerűsége 
A raktározással, készletezéssel és leltározással kapcsolatos eladói feladatok 
Az áru és vagyonvédelemmel kapcsolatos eladói feladatok 
Az áru előkészítésével kapcsolatos eladói feladatok 
A fogyasztói érdekvédelem szabályaival, és a reklamációval kapcsolatos eladói feladatok 
A kereskedelmi egység működési rendjéhez kapcsolódó eladói feladatok 
Az eladó foglalkoztatásával kapcsolatos lehetőségek 
Baleset-, munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos eladói feladatok 
A pénzforgalommal és pénzkezeléssel kapcsolatos eladói feladatok 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott 
kérdésekre 

A szóbeli vizsga kérdései az alábbi témaköreit tartalmazzák: 
A lakástextíliák választékáról a vevő tájékoztatása, anyagszükséglet meghatározása, kezelési tanácsadás 
A ruházati és lábbeli termékek választékáról a vevő tájékoztatása, méretjelölésének értelmezése, kezelési-, használati 
tanácsadás 
Az edényáruk választékáról a vevő tájékoztatása, használati tanácsadás 
A papír- és írószeráruk választékáról a vevő tájékoztatása, és felhasználásra vonatkozó tanácsadás 
A sport, kemping- és játékáruk választékáról a vevő tájékoztatása és felhasználásra vonatkozó tanácsadás 
A vetőmagok- és növényápolási cikkek választékáról a vevő tájékoztatása, felhasználásra vonatkozó tanácsadás 

 


