
          
 

Siófoki Szakképzési Centrum  

8600 Siófok, Kálmán Imre stny. 3.        

Nyilvántartásba-vételi szám: E – 001295/2015. 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

 

Szakképesítés megnevezése:     Élelmiszer-. vegyi áru és gyógynövény

       eladó 

OKJ azonosító szám:      31 341 01     

Felnőttképzési engedély nyilvántartási szám:  E-001295/2015/A014 

 

A képzés célja: A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakör, 

foglalkozás betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. 

Olyan szakemberek képzése, akik a kereskedelmi vállalkozásokban kiszolgálja és tájékoztatja 

a vásárlókat. Az eladásra kerülő áruk raktározásával, állagmegóvásával értékesítésre történő 

előkészítésével, eladótéri kihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos feladatokat lát el. 

Közreműködik az áru beszerzésének előkészítésében és lebonyolításában. 

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák:  

 a szakképesítéssel rendelkező képes: segíteni az árubeszerzést 

 átvenni az árut 

 készletezési, raktározási feladatokat végezni 

 értékesítési tevékenységet végezni 

 ellátni a kereskedelmi egység szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos 

feladatokat 

 

Követelmény modulok: 

Képzési program követelmény moduljai 
ÓRASZÁM A modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége Elmélet Gyakorlat Összesen 

10025-12 A kereskedelmi egység 

működtetése 
42 64 106 gyakorlati 

11507-12 Az áruforgalom lebonyolítása 54 64 118 szóbeli 

10028-12 Az élelmiszerek, vegyi áruk és 

gyógynövények forgalmazása 
54 222 276 gyakorlati 

Összesen: 150 350 500 - 

 

A programba való bekapcsolódás feltételei:  

Iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség / ennek hiányában a képzés 

megkezdhető a szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményét 4/2015. (II.19.) NGM rendelet 3. 

mellékletben, a Kereskedelmi marketing, üzleti 

adminisztráció szakmacsoportra meghatározott 

kompetenciák birtokában is./ 

Szakmai végzettség: - 

 

Egészségügyi alkalmasság:   szükséges 

 



Megengedett hiányzás mértéke: 20 % 

 

A képzés időbeosztása   Heti 5 nap 8,00 – 16,00 óra között  

     esetenként speciális időbeosztás  

 

A korábban megszerzett kompetenciák beszámításának lehetőségei: előzetes tudásszint 

felmérés és beszámítás 

 

Vizsgára bocsátás feltételei: 

 

- min. 51%-os sikeres modulzáró (írásbeli, gyakorlati, szóbeli) vizsga modulonként 

- A kötelező dokumentumok megléte 

- jelenléti ívvel igazolt részvétel a megengedett igazolt hiányzással figyelembe véve 

 

Szakmai záróvizsga vizsgatevékenységei:  

 

Gyakorlati vizsgatevékenység: 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Élőmunka kereskedelmi egység/tanboltban: a vevő 

tájékoztatása, kiszolgálása, magyar és idegen nyelven. Az értékesítéshez szükséges 

bizonylat kitöltése. 

A vizsgafeladat ismertetése: Az élelmiszerek, vegyi áruk, 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 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 % 

 

Szóbeli vizsgatevékenység: 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Az áruforgalommal összefüggő eladói feladatok. 

Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból 

húzott kérdésekre. 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsga központilag összeállított kérdései a 4 Szakmai 

követelmények fejezetben megadott követelménymodulok alábbi témaköreit tartalmazzák: 

Az áru beszerzésével, átvételével kapcsolatos eladói feladatok 

Az áruhoz előírás szerint csatolandó dokumentumok megléte, szabályszerűsége 

Az áruforgalmi feladatokhoz kapcsolódó élelmiszerbiztonsági és minőségügyieladói feladatok 

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 reklamációval kapcsolatos eladói feladatok 

A kereskedelmi egység működési rendjéhez kapcsolódó lehetőségek 

Baleset-, munka-, tűz-, és környezetvédelemmel kapcsolatos eladói feladatok 

A pénzforgalommal és pénzkezeléssel kapcsolatos eladói feladatok 

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %  


